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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή ιε εέια <<Υδιζηή ζφκεεζδ μλεζδίμο ημο 

Σζηακίμο (TiO2) ηαζ ιεθέηδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ βζα ηδ δζάζπαζδ 

πνυηοπςκ πνςζηζηχκ μοζζχκ>> εηπμκήεδηε ζηα πθαίζζα ημο ιεηαπηοπζαημφ 

πνμβνάιιαημξ <<Δπζζηήιεξ ηαζ Μδπακζηή ημο Πενζαάθθμκημξ>> ημο ηιήιαημξ 

Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ πμθή Σεπκμθμβζηχκ 

Δθανιμβχκ ημο Σ.Δ.Η. Κνήηδξ. 

 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά βζα ηδκ άρμβδ ζοκενβαζία ιαξ ημκ επζαθέπμκηα 

ηαεδβδηή ιμο η. Νίημ Καηζανάηδ, ακαπθδνςηή ηαεδβδηή ημο Σ.Δ.Η. Κνήηδξ, βζα ηδκ 

ακάεεζδ ημο εέιαημξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ελαζνεηζηή ιαξ 

ζοκενβαζία ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

 

Θα ήεεθα επίζδξ κα εοπανζζηήζς ηδκ ηονία Γήιδηνα Βενκάνδμο, ζοιααζζμφπμ 

ηαεδβήηνζα ημο Σ.Δ.Η. Κνήηδξ βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ηδξ ζηδκ δζαδζηαζία 

ζφκεεζδξ ηςκ ηυκεςκ ηαεχξ ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ SEM, XRD ηαζ RAMAN ηαεχξ ηαζ 

ημκ ηφνζμ Γζχνβμ Κεκαηάηδ βζα ηδκ αμήεεζα ημο ζηζξ ακαθφζεζξ XRD. 

Δπίζδξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ ηονία Δζνήκδ Γεςνβάηδ βζα ηζξ εφζημπεξ 

παναηδνήζεζξ ηδξ ηαζ ηδκ αμήεεζα ζηδκ ιεθέηδ ηδξ δζαηνζαήξ 

 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ηφνζμ Γζχνβμ Κμοαανάηδ, ακαπθδνςηή ηαεδβδηή ημο 

ηιήιαημξ Υδιείαξ βζα ηδκ αμήεεζα ημο ζηζξ ιεηνήζεζξ TOC. 

 

Σέθμξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηα αλζυηζια ιέθδ ηδξ ηνζιεθήξ επζηνμπήξ, ηφνζμ 

Νίημ Καηζανάηδ, ηφνζμ Δονζπίδδ ηεθάκμο ηαζ ηφνζμ Ακαζηαζζάδδ βζα ημκ έθεβπμ 

ηαζ ηδκ ελέηαζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, ηαεχξ ηαζ υθμοξ ημο πνμπηοπζαημφξ, 

ιεηαπηοπζαημφ ηαζ δζδαηημνζημφξ θμζηδηέξ ημο ενβαζηδνίμο βζα ημ εοπάνζζημ ηθίια 

ζοκενβαζίαξ πμο επζηναημφζε. 
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Πξόινγνο 

 

ε αοηή ηδ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή ιεθεηήεδηε δ ζφκεεζδ ηυκεςκ ηαηαθφηδ 

Γζμλεζδίμο ημο Σζηακίμο (TiO2) ιε πνυδνμιεξ εκχζεζξ ημ ζζμπνμπμλείδζμο ημο 

ηζηακίμο (TTIP), ημ ηεηνααμοηφθζμ ημο ηζηακίμο (TTBU), ημ ζζμπνμπμλείδζμο ημο 

ηζηακίμο (TTIP) ιαγί ιε HNO3 ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δδιζμονβία ζεζνάξ ιε πνυζιζλδ 

Ολεζδίμο ημο αμθθναιίμο (WO3) ζε Γζμλείδζμ ημο ηζηακίμο, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυδνμιδ έκςζδ αμθθναιζηυ άθαξ (Na2WO4) ηαζ ελεηάζηδηε δ πνμζνμθδηζηή ηαζ 

θςημηαηαθοηζηή ζηακυηδηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ημο ειπμνζημφ TiO2 ηαηαθφηδ, ζημκ 

απμπνςιαηζζιυ ηαζ οπμαάειζζδ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ πνυηοπδξ πνςζηζηήξ 

methylene blue. 

 Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηυκεςκ, πνδζζιμπμζήεδηακ απθέξ ηαζ θζθζηέξ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιέεμδμζ, υπςξ οδνμεενιζηέξ ιέεμδμζ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ 

ιέεμδμζ θφιαημξ- ποηηχιαημξ (sol-gel) ,ιε λήνακζδ ημο δείβιαημξ ζημοξ 110°C ηαζ 

ιε ηδκ πνήζδ ακυπηδζδξ βζα ηδκ ηεθεοηαία ζεζνά δεζβιάηςκ ζημοξ 500°C. 

 Ta δείβιαηα ελεηάζηδηακ ςξ πνμξ ηα ιμνθμθμβζηά ημο παναηηδνζζηζηά ιε ηδ 

ιέεμδμ παναηηδνζζιμφ SEM, ςξ πνμξ ηδκ ηνοζηαθθζηυηδηα ημοξ ιε ηδκ ιέεμδμ 

XRD ηαζ ςξ πνμξ ηζξ πνμζιίλεζξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ δεζιχκ ιε ηδ 

ιέεμδμ RAMAN. 
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1.1. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ρξωζηηθέο θαη 

ηα απόβιεηα βαθείωλ 

 

 

ηα ενβμζηάζζα ααθήξ οθαζιάηςκ ηαηακαθχκμκηαζ πμθφ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

κενμφ. [Sheng at.al., 1997] Δπζπθέμκ, ηαεδιενζκά πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζηέξ 

πνςζηζηέξ βζα ηδ ααθή οθαζιάηςκ άθθδξ πμζυηδηαξ ηαζ άθθμο πνχιαημξ. Ζ ζοπκή 

αθθαβή ζηα πδιζηά πνυζεεηα ηαζ ηζξ πνςζηζηέξ έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ 

ηαεδιενζκή δζαηφιακζδ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ απμαθήηςκ, εζδζηυηενα ζηζξ ηζιέξ ημο pH, 

ζημ πνχια ηαζ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο COD ηαζ ημο BOD. 

 Οζ ιεβάθεξ αθθαβέξ ηαζ μζ αηναίεξ ηζιέξ ζημ pH δεκ ηάκμοκ εθζηηή ηδ πνήζδ 

ηςκ ζοιααηζηχκ αζμθμβζηχκ ιεευδςκ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ, 

πανά ιυκμ ιεηά απυ πνμζανιμβή ημο pH. Αοηυ ζδιαίκεζ αφλδζδ ημο ηυζημοξ 

επελενβαζίαξ ηαζ αφλδζδ ηςκ ηαηακαθζζηυιεκςκ πδιζηχκ μοζζχκ. 

 Ο ζοκδοαζιυξ ζημφνμο πνχιαημξ ιε ηδκ ορδθή ζοβηέκηνςζδ δζαθοιέκςκ 

ζηενεχκ μδδβεί ζε θφιαηα ιε έκημκδ εμθενυηδηα. Σμ έκημκμ πνχια 

δδιζμονβεί πνυαθδια ζημοξ απμδέηηεξ ηςκ θοιάηςκ, μζ μπμίμζ είκαζ ηονίςξ 

θίικεξ ηαζ πμηαιμί, πνμηαθχκηαξ δζαηαναπέξ ζηα ημπζηά μζημζοζηήιαηα. Ζ 

απμιάηνοκζδ ημο πνχιαημξ ιε εκενβυ άκεναηα, οπενμλείδζμ (Ζ2Ο2) ή ιε 

οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ (ΝaClO) έπεζ απμηεθέζιαηα, αθθά ημ ηυζημξ 

εθανιμβήξ αοηχκ ηςκ ιεευδςκ είκαζ ορδθυ. 

  Σα απυαθδηα ηςκ ααθείςκ πενζέπμοκ πμθοιενή ηα μπμία πμθφ δφζημθα 

δζαζπχκηαζ ιε ηζξ ζοκήεεζξ αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ εκενβμφξ ζθφμξ. 

 Οζ πμζυηδηεξ αθάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ααθή οθαζιάηςκ είκαζ 

πάνα πμθφ ιεβάθεξ πνμηαθχκηαξ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ 

ζοιααηζηχκ πδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ ιεευδςκ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ. 

[O’Neil et.al., 1999] 

Ζ ζδακζηή θφζδ βζα υθεξ ηζξ ιμκάδεξ ααθήξ οθαζιάηςκ εα ήηακ δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο κενμφ, ιεηά απυ επελενβαζία απμιάηνοκζδξ ηςκ 

πνςζηζηχκ ηαζ ηςκ ημλζηχκ πδιζηχκ πνυζεεηςκ, θυβς ημο ιεβάθμο υβημο αοημφ πμο 

ηαηακαθχκεηαζ διενδζίςξ. 
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1.2.  Πξνρωξεκέλεο Ομεηδωηηθέο Μέζνδνη Αληηξξύπαλζεο. 

 

Όπςξ λένμοιε, μζ αζμθμβζηέξ ιέεμδμζ επελενβαζίαξ, μζ μπμίεξ ανίζημοκ 

ιεβάθδ εθανιμβή ιέπνζ ζήιενα, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηνίκμκηαζ ςξ 

ακαπμηεθεζιαηζηέξ ηαζ ακηζμζημκμιζηέξ θυβς ηδξ πανμοζίαξ ζηα πνμξ επελενβαζία 

απυαθδηα ιδ αζμαπμζημδμιήζζιςκ ή ημλζηχκ μοζζχκ [Pelizzeti E. et al., 1990, Ι. 

Πνύιηνο, 2004]. 

Γζα αοηυ ημ θυβμ δ επζζηδιμκζηή ένεοκα έπεζ ζηνέρεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ 

ακαγήηδζδ κέςκ ιεευδςκ, ιε ηδ πνήζδ ηςκ μπμίςκ, εα ιπμνμφζε επζηεοπεεί δ 

αδνακμπμίδζδ ηςκ επζηίκδοκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, μζ μπμίεξ είκαζ ζε εέζδ κα 

δζαηανάλμοκ ηδκ ζζμννμπία ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, ιε αζθαθείξ πδιζηέξ ιεευδμοξ. 

Αοηέξ εα μδδβμφκ ζε πθήνδ μλείδςζδ ηςκ μοζζχκ, πνμηεζιέκμο κα απμθεφβμκηαζ ηα 

επζαθααή παναπνμσυκηα. Με ηζξ ιεευδμοξ αοηέξ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ ιεηαηνέπμκηαζ 

ζε αηίκδοκεξ ακυνβακεξ μοζίεξ υπςξ είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ημ κενυ, ηαεχξ 

ηαζ ηάπμζεξ αζμαπμζημδμιήζζιεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ. 

Φοζζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ηαιία ιέεμδμξ δεκ ζηενείηαζ ιεζμκεηηδιάηςκ ηαζ 

αέααζα δεκ πνέπεζ κα οπμηζιάηαζ ηαζ κα ιδ ζοκεηηζιάηαζ ηαζ μ πανάβμκηαξ ηυζημξ. 

Έηζζ δ ηαηάθθδθδ ιέεμδμξ επελενβαζίαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαεμνίγεηαζ απυ ιζα 

ζεζνά, πμθφπθμηςκ πμθθέξ θμνέξ, παναιέηνςκ ηαζ ίζςξ μνευηενδ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ επελενβαζίαξ οδάηςκ ηαζ 

απμαθήηςκ εα πνμέηοπηε απυ ημκ ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ δζαθυνςκ ιεευδςκ 

[Sopajaree K., 1999]. 

ηα πθαίζζα, ςζηυζμ ηδξ ακαγήηδζδξ κέςκ πζμ απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ θζθζηχκ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιεευδςκ, βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ηαζ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ζοκακηχκηαζ ζημοξ οδάηζκμοξ πυνμοξ ιπμνεί κα εκηαπεεί ηαζ 

ημ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ηεθεοηαία βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ θεβυιεκςκ 

«Πξνρωξεκέλωλ Ομεηδωηηθώλ Μεζόδωλ Αληηξξύπαλζεο (Advanced Oxidation 

Processes, AOPs, Advanced OxidationTechnologies, AOT)» (ΠΟΜΑ). 

Με ημκ υνμ αοηυ εκκμμφκηαζ ηονίςξ εηείκεξ μζ ηεπκμθμβίεξ μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ 

ζηδ πνήζδ ιεευδςκ υπςξ δ θςηυθοζδ (UV-B,C), δ μγμκυθοζδ (O3, O3 /UV-B, O3 

/H2O2), H2O2 /UV-B, δ εηενμβεκήξ θςημηαηάθοζδ (TiO2 /UV-A), ημ ακηζδναζηήνζμ 

Fenton ηαζ Photo – Fenton, δ οβνή μλείδςζδ, δ δθεηηνμπδιζηή μλείδςζδ, η.α..  

Ζ ναβδαία ακάπηολή ημοξ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία μθείθεηαζ, αθεκυξ ζηδκ ζηακυηδηά 

ημοξ κα αδνακμπμζμφκ ημοξ πθέμκ αθααενμφξ/ημλζημφξ ηαζ ιδ αζμαπμζημδμιήζζιμοξ 
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μνβακζημφξ νφπμοξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ οβνή ηαζ αένζα θάζδ, αθεηένμο δε ζημοξ 

μθμέκα ηαζ πζμ αοζηδνμφξ πενζααθθμκηζημφξ κυιμοξ πμο εέηεζ ζε εθανιμβή δ 

πμθζηεία. Μενζηέξ απυ αοηέξ ανίζημκηαζ ήδδ ζημ ζηάδζμ ηδξ εθανιμβήξ, άθθεξ δε, 

ζημ ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ ή ηδξ εθανιμβήξ ζε πζθμηζηή ηθίιαηα [Legrini Ο. et.al, 

1993, Bahnemann D.et al, 1999]. 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ιεευδςκ αοηχκ ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηα ελήξ 

[Andreozzi R. et al., 1999, Esplugas S. et al., 2002]: 

 

 οκηεθμφκ ζηδκ επίθοζδ ηαζ υπζ ζηδ ιεηαθμνά ημο πνμαθήιαημξ ζε άθθδ 

θάζδ. 

 Αδνακμπμζμφκ ηζξ πενζζζυηενεξ αθααενέξ-ημλζηέξ μνβακζηέξ ηαζ ακυνβακεξ 

μοζίεξ. διακηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ ˙ΟΖ είκαζ δ ιδ επζθεηηζηή πνμζαμθή ηςκ 

δζάθμνςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, ζημζπείμ πμο επζηνέπεζ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζε 

υθςκ ζπεδυκ ηςκ εζδχκ ηα απυαθδηα, πμο πενζέπμοκ μνβακζημφξ νφπμοξ. 

 Μεβάθδ δναζηζηυηδηα ηςκ νζγχκ ημο οδνμλοθίμο ιε απμηέθεζια κα 

επζηοβπάκμκηαζ ιζηνμί πνυκμζ ακηίδναζδξ. 

 Μεβάθεξ απμδυζεζξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ νφπςκ. 

 Ζ πνμεπελενβαζία θοιάηςκ ιε ηάπμζα απυ ηζξ ΠΟΜΑ δζεοημθφκεζ ηδκ 

αημθμοεμφιεκδ αζμθμβζηή επελενβαζία, θυβς ηδξ δδιζμονβίαξ αζμαπμζημδμ- 

ιίζδιςκ πνμσυκηςκ, ηαεχξ ηαζ θυβς ηδξ ιείςζδξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηδξ 

ημλζηυηδηαξ ηςκ θοιάηςκ. 

 Ζ πνμεπελενβαζία ηςκ θοιάηςκ, ηαεζζηά ιεευδμοξ, υπςξ δ ακηίζηνμθδ 

υζιςζδ ηαζ ζμκημακηαθθαβή, ηαηά πμθφ μζημκμιζηυηενεξ, θυβς ηδξ 

απμηνμπήξ δδιζμονβίαξ ζοζζςιαηςιάηςκ μνβακζηήξ φθδξ. 

 Υνδζζιμπμζμφκ θζθζηυηενα πνμξ ημ πενζαάθθμκ ακηζδναζηήνζα. 

 οκηεθμφκ ζηδ δναζηζηή ιείςζδ ηδξ παναβυιεκδξ θάζπδξ. 

 Γοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ επελενβαζίαξ (solar detoxification). 

 

Σα ηφνζα ιεζμκεηηήιαηα-πνμαθήιαηα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Π.Ο.Μ.Α. 

απμηεθμφκ ημ ορδθυ ηυζημξ επελενβαζίαξ ηαζ δ πανμοζία ακεναηζηχκ ηαζ υλζκςκ 

ακεναηζηχκ ζυκηςκ ζηα θοζζηά κενά. 
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 Ξεπςνζζηή εέζδ ζηζξ ΠΟΜΑ ηαηέπμοκ δ εηενμβεκήξ ηαζ δ μιμβεκήξ 

θςημηαηαθοηζηή μλείδςζδ, δζυηζ ζ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ δοκαηή δ 

εκενβμπμίδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ δδιζμονβίαξ ˙ΟΗ ιε ηδ αμήεεζα ημο δθζαημφ θςηυξ. 

Σμ βεβμκυξ αοηυ ελαζθαθίγεζ ηδκ μοζζαζηζηή ζοιαμθή ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ 

(δθζαηή εκένβεζα) ζηδ δζαδζηαζία ηαεανζζιμφ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ημο 

πενζαάθθμκημξ. 

 

 

1.3.  Φωηνειεθηξνρεκηθό Φαηλόκελν 

 

H θςημηαηαθοηζηή μλείδςζδ ηςκ δζαθυνςκ μνβακζηχκ νφπςκ ααζίγεηαζ ζημ 

θςημδθεηηνμπδιζηυ θαζκυιεκμ, δδθαδή ζημ θαζκυιεκμ πμο ειθακίγεηαζ ηαηά ημ 

θςηζζιυ ηδξ εηενμεπαθήξ (δζαθαζζηήξ πενζμπήξ) ιεηαλφ εκυξ διζαβςβμφ ηαζ εκυξ 

δθεηηνμθφηδ, μ μπμίμξ πενζέπεζ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ μλεζδμακαβςβζηυ ζφζηδια. 

Ωξ θςημδθεηηνμπδιζηυ θαζκυιεκμ μνίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ εηείκμ υπμο μ 

θςηζζιυξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ δθεηηνυδζμ/δθεηηνμθφηδξ επζθένεζ αθθαβή ζημ δοκαιζηυ 

ημο δθεηηνμδίμο (ακμζηηυ ηφηθςια) ή ζημ νεφια πμο νέεζ ζηδ δζαθαζζηή πενζμπή 

(ηθεζζηυ ηφηθςια). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ επαθήξ ιέηαθθμ/δθεηηνμθφηδξ δ δδιζμονβία 

ηδξ δζαθαζζηήξ πενζμπήξ, δ μπμία είκαζ ηαζ ηαεμνζζηζηή βζα ημ ζφζηδια, μθείθεηαζ 

ζηα ζυκηα ημο δζαθφιαημξ (θυβς ηδξ ορδθήξ ποηκυηδηαξ θμνηίμο ζημ ιέηαθθμ), εκχ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ επαθήξ διζαβςβυξ/δθεηηνμθφηδξ, δ ζημζαάδα θμνηίμο πμο είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ημ ζφζηδια μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ πηχζδ ηάζδξ ζηδκ 

επζθάκεζα ημο διζαβςβμφ. ' αοηή ηδκ ζδζαζηενυηδηα ζηδνίγεηαζ ηαζ δ ζηακυηδηα ηςκ 

διζαβχβζιςκ ζοζηδιάηςκ κα ιεηαηνέπμοκ ημ θςξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα 

(θςημαμθηασηυ θαζκυιεκμ). 

ημ ζπήια 1.1, δίκεηαζ, ζπδιαηζηά, ιία θςημδθεηηνμπδιζηή ηορέθδ. Ζ 

ειθάκζζδ ημο θςημδθεηηνμπδιζημφ θαζκμιέκμο πνμτπμεέηεζ (α) ηδκ φπανλδ 

θςημεοαίζεδηςκ διζαβχβζιςκ οθζηχκ ζηακχκ κα απμννμθήζμοκ ηιήια ηδξ θςηεζκήξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ κα ηδ ιεηαηνέρμοκ ζε θμνείξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ (e
-
/h

+
), 

ηαεχξ ηαζ (α) ηδκ ηαοηυπνμκδ φπανλδ εκυξ δθεηηνζημφ πεδίμο, ζηακμφ κα δζαπςνίζεζ 

ημοξ θςημδδιζμονβμφιεκμοξ θμνείξ ηαζ κα άβεζ ημ δθεηηνζηυ νεφια. 
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χήμα 1.1: Ανπή θεζημονβίαξ ιζαξ θςημδθεηηνμπδιζηήξ ηορέθδξ. [Serpone & 

Pelizzetti, 1989] 

 

Ακηίζημζπα, μ ηάεε ηυηημξ διζαβχβζιδξ ηυκεςξ (π.π. TiO2) πμο ανίζηεηαζ ζε 

επαθή ιε ημ ηαηάθθδθμ δζάθοια (ζε αζχνδια ή δεζιεοιέκμξ ζε ηάπμζα επζθάκεζα) 

θεζημονβεί, οπυ ηδκ επίδναζδ θςηυξ ζοβηεηνζιέκμο ιήημοξ ηφιαημξ, απυ ιυκμξ ημο 

ζακ ιζα ιζηνμθςημδθεηηνμπδιζηή ηορέθδ, υπμο ζοκοπάνπμοκ δ άκμδμξ ηαζ δ 

ηάεμδμξ (πήια 1.1). 

 

1.4.  Δηεξνγελήο θωηνθαηάιπζε 

 

Οζ διζαβςβμί (π.π. TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, ZnS) ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ςξ 

“εοαζζεδημπμζδηέξ” ζηζξ απυ ημ θςξ οπμαμδεμφιεκεξ μλεζδμακαβςβζηέξ ακηζδνάζεζξ 

ελαζηίαξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δμιήξ ημοξ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιία πθήνδ γχκδ 

ζεέκμοξ ηαζ ιία ηεκή γχκδ αβςβζιυηδηαξ, πνμζδίδμκηαξ ημοξ ηδκ ζηακυηδηα 

απμννυθδζδξ ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ζε γεφβδ μπχκ/δθεηηνμκίςκ (h
+
/e

-
). 

O ηάεε ηυηημξ διζαβχβζιδξ ηυκεςξ (π.π. TiO2) πμο ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε ημ 

ηαηάθθδθμ δζάθοια, θεζημονβεί, οπυ ηδκ επίδναζδ θςηυξ ζοβηεηνζιέκμο ιήημοξ 

ηφιαημξ, απυ ιυκμξ ημο ζακ ιζα ιζηνμθςημδθεηηνμπδιζηή ηορέθδ, υπμο 

ζοκοπάνπμοκ δ άκμδμξ ηαζ δ ηάεμδμξ (εζηυκα 1.1). Ο θςηζζιυξ εκυξ ηέημζμο 

ζοζηήιαημξ δδιζμονβεί ζημ εζςηενζηυ ημο ηυηημο γεφβδ δθεηηνμκίςκ (e
-
) ηαζ μπχκ 

(h
+
) ηα μπμία δζαπςνίγμκηαζ ηαζ μδεφμοκ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημο ηυηημο [Bahnemann 

D., 2004]. 
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ε οδαηζηά δζαθφιαηα μζ θςημδδιζμονβμφιεκεξ μπέξ ακηζδνμφκ ιε ηα ζυκηα 

ΟΖ
-
 ή ιε ηα ιυνζα ημο Ζ2Ο πμο είκαζ πνμζνμθδιέκα ζηδκ επζθάκεζα ημο διζαβςβμφ 

ηαζ ηα μλεζδχκμοκ πνμξ ηζξ ακηίζημζπεξ ξίδεο ηνπ πδξνμπιίνπ (˙ΟΗ). Οζ νίγεξ αοηέξ  

απμηεθμφκ ημ κύπιο οξειδωηικό μέζο, ημ μπμίμ πνμζαάθθεζ ηα μνβακζηά ιυνζα πμο 

ανίζημκηαζ ζημ δζάθοια ηαζ ιέζς οπενμλεζδζηχκ νζγχκ ηα απμζημδμιεί πνμξ CO2 ηαζ 

ακυνβακα άθαηα. Λυβς δε ημο ορδθμφ εεηζημφ δοκαιζημφ μλείδςζδξ ηςκ νζγχκ 

αοηχκ (2.8 V ςξ πνμξ ημ ηακμκζηυ δθεηηνυδζμ ημο οδνμβυκμο, ΚΖΤ), είκαζ δοκαηή δ 

πνμζαμθή πναηηζηά υθςκ ηςκ μνβακζηχκ νφπςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ οβνή ηαζ 

ζηδκ αένζα θάζδ. Ανπζηά απμζπμφκ άημια Ζ δδιζμονβχκηαξ οπενμλεζδζηέξ νίγεξ, μζ 

μπμίεξ απμζημδμιμφκηαζ ζηδ ζοκέπεζα μλεζδςηζηά, πνμξ εκχζεζξ ιζηνυηενμο 

ιμνζαημφ αάνμοξ (αθδεΰδεξ, μλέα) πμο ηεθζηά απμηαναμλοθζχκμκηαζ πνμξ CO2 ηαζ 

δζάθμνα ακυνβακα ζυκηα (Cl
-
, NH4

+
, NO3

-
, SO4

-2
, η.ά.). 

 

 

Δηθόλα 1.1: Πνμζμιμίςζδ ηυηημο διζαβχβζιδξ ζηυκδξ ιε ιζηνμθςημδθεηηνμπδιζηυ 

ζημζπείμ. Τπυ ηδκ επίδναζδ ημο θςηυξ δδιζμονβείηαζ πενίζζεζα δθεηηνμκίςκ ζηδ γχκδ 

αβςβζιυηδηαξ ηαζ μπχκ ζηδ γχκδ ζεέκμοξ. 



 

7 
 

Απμοζία ηςκ ηαηάθθδθςκ παβίδςκ μπχκ ηαζ δθεηηνμκίςκ δ ζοζζςνεοιέκδ 

εκένβεζα εηθφεηαζ ζε ιενζηά nanosecond ελαζηίαξ ημο επακαζοκδοαζιμφ 

[Rothenberger G.et al., 1985]. Ακ οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ έκςζδ, ή ηαηάθθδθδ 

επζθάκεζα αηεθμφξ ηαηάζηαζδξ (παβίδα), χζηε κα δεζιεφζεζ ημ δθεηηνυκζμ ή ηδκ μπή 

ηυηε μ επακαζοκδοαζιυξ πανειπμδίγεηαζ ηαζ επαηυθμοεεξ μλεζδμακαβςβζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ. Οζ μπέξ ηδξ γχκδξ ζεέκμοξ είκαζ ζζπονά 

μλεζδςηζηά ιέζα (απυ +1.0 ιέπνζ +3.5 V vs NHE ακάθμβα ιε ημκ διζαβςβυ ηαζ ημ 

pΖ), εκχ ηα δθεηηνυκζα ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ είκαζ ζζπονά ακαβςβζηά (απυ +0.5 

ιέπνζ -1.5 V vs NHE) [Grätzel M., 1989]. Οζ πενζζζυηενεξ ακηζδνάζεζξ 

θςημαπμζημδυιδζδξ μνβακζηχκ εκχζεςκ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ μλεζδςηζηή ζζπφ ηςκ 

μπχκ είηε άιεζα είηε έιιεζα. Ωζηυζμ υιςξ, βζα κα απμθεοπεεί δ ζοζζχνεοζδ 

θμνηίμο ηαζ μ επακαζοκδοαζιυξ ημοξ πνέπεζ κα πανέπμκηαζ ζημ ζφζηδια εκχζεζξ 

πμο ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ, χζηε κα ακηζδνμφκ ιε ηα δθεηηνυκζα [Bahnemann D., 

2004]. ηα πμθφ θεπηυημηηα αζςνήιαηα ηςκ διζαβςβχκ ηαζ ηα δφμ είδδ είκαζ  

 

Δηθόλα 1.2: Γζάβναιια ηςκ εκενβεζαηχκ γςκχκ εκυξ ζθαζνζημφ ζςιαηζδίμο TiO2 
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πανυκηα ζηδκ επζθάκεζα. Δπμιέκςξ, απαζηείηαζ πμθφ ζδιακηζηή δζενεφκδζδ, υπζ ιυκμ 

ηδξ μλείδςζδξ αθθά ηαζ ηδξ ακαβςβήξ πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά ημ ιδπακζζιυ 

απμζημδυιδζδξ [Hoffmann M.R. et al, 1995]. 

Ζ αηνζαήξ θφζδ ηςκ ηφνζςκ μλεζδςηζηχκ ιέζςκ ηα μπμία ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ 

επζθάκεζα ηςκ ιμνίςκ ημο διζαβςβμφ, ςξ απμηέθεζια ηδξ απμννυθδζδξ εκυξ 

θςημκίμο, είκαζ αηυιδ άβκςζηδ [D. Bahnemann, 2004]. Έκα ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ 

αζαθζμβναθίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ανπζηή μλείδςζδ εκυξ νφπμο ιπμνεί είηε κα ζοιαεί 

ιε έιιεζδ μλείδςζδ ιέζς ιίαξ νίγαξ οδνμλοθίμο δεζιεοιέκδξ ζηδκ επζθάκεζα (π.π. 

ιία παβζδεοιέκδ h
+
 ζηδκ επζθάκεζα ημο ιμνίμο), είηε άιεζα ιε ηζξ μπέξ ηδξ γχκδξ 

ζεέκμοξ ή ζημ εζςηενζηυ ημο ιμνίμο ή ζηδκ επζθάκεζα ημο διζαβςβμφ ή αηυια ιέζς 

ηςκ ˙ΟΗ ζημ δζάθοια. 

 

Ο ιδπακζζιυξ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ απμζημδυιδζδξ ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε ηζξ 

επυιεκεξ ακηζδνάζεζξ [Pera-Titus Μ. et al, 2004, Bauer R. et al, 1999, Hoffmann M.R. 

et al, 1995]. 

Σμ ανπζηυ ζηάδζμ ημο ιδπακζζιμφ πενζθαιαάκεζ ηδ δζέβενζδ ημο ηαηαθφηδ 

ηαζ ηδ δδιζμονβία ημο γεφβμοξ μπχκ / δθεηηνμκίςκ (ελζζ.1.1). 

 

 

TiO2 + hv (<400nm) → e
- 

cb + h
+ 

vb       (ελζζ. 1.1) 

h
+

vb + H2Oad → ˙OHad + H
+

vb        (ελζζ. 1.2) 

h
+

vb + 
-
OHad → ˙OΖ ad       (ελζζ. 1.3) 

e
-
cb + O2 → ˙O2 

-
 ad         (ελζζ. 1.4) 

˙O2 
.-
 ad + H

+
 → ˙O2H ad        (ελζζ. 1.5) 

2 ˙O2H ad → H2O2 ad + O2        (ελζζ. 1.6) 

H2O2 ad → 2 ˙OH ad         (ελζζ. 1.7) 

h
+
 vb + εκχζεζξ ad → μλεζδςιέκα πνμσυκηα ad     (ελζζ. 1.8) 

˙OH ad + εκχζεζξ ad → μλεζδςιέκα πνμσυκηα ad     (ελζζ. 1.9) 
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e
- 

cb + h
+
 vb → TiO2 + εενιυηδηα       (ελζζ. 1.10) 

e
-
 cb + ˙OH ad → 

-
OHad        (ελζζ. 1.11) 

 

 

υπμο ad οπμδδθχκεζ πνμζνμθδιέκα ζηδκ επζθάκεζα ημο διζαβςβμφ ζοζηαηζηά. 

 

 

Οζ θςημδδιζμονβμφιεκεξ μπέξ ιπμνμφκ ζηδ ζοκέπεζα κα ακηζδνάζμοκ ιε 

ιυνζα κενμφ πμο είκαζ πνμζνμθδιέκα ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ ιε απμηέθεζια 

ηδ δδιζμονβία νζγχκ οδνμλοθίμο (ελζζ. 1.2). Μπμνμφκ επίζδξ κα ακηζδνάζμοκ ηαζ ιε 

πνμζνμθδιέκα ζυκηα οδνμλοθίμο ιε απμηέθεζια ηαζ πάθζ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ακηίζημζπςκ νζγχκ (ελζζ. 1.3). 

ηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ ημ μλοβυκμ ή άθθμζ δέηηεξ δθεηηνμκίςκ (π.π. 

Ζ2Ο2, Na2S2O8, αανέα ιέηαθθα) ακηζδνμφκ ιε ηα δθεηηνυκζα ηδξ γχκδξ 

αβςβζιυηδηαξ ηαζ ακάβμκηαζ (ελζζ. 1.4). Ζ ακαβςβή αοηή ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

παναβςβή οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (ελζζ. 1.5 ηαζ ελζζ. 1.6) ημ μπμίμ ιε ηδ ζεζνά 

ημο ιπμνεί κα πανάβεζ νίγεξ οδνμλοθίμο (ελζζ. 1.7). 

ηδ ζοκέπεζα οπάνπμοκ δφμ πζεακέξ πενζπηχζεζξ μλείδςζδξ ηςκ μνβακζηχκ 

εκχζεςκ: είηε άιεζα, απυ ηζξ θςημδδιζμονβμφιεκεξ μπέξ (ελζζ. 1.8), είηε έιιεζα απυ 

ηζξ παναβυιεκεξ νίγεξ οδνμλοθίμο (ελζζ. 1.9). Οζ ακηζδνάζεζξ (ελζζ. 1.10) ηαζ (ελζζ. 

1.11) πμο πενζβνάθμοκ ημκ επακαζοκδοαζιυ ημο γεφβμοξ δθεηηνμκίςκ/μπχκ ηαζ ηδκ 

ακαβςβή ηςκ πνμζνμθδιέκςκ νζγχκ οδνμλοθίμο απυ ηα δθεηηνυκζα ακηζζημίπςξ, 

είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ παιδθή απυδμζδ ιζαξ θςημηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

 

 

1.5.  Καηαιύηεο 

 

Ο νυθμξ ημο διζαβςβμφ ζηδ θςημηαηαθοηζηή ηαηαζηνμθή ηςκ νφπςκ είκαζ 

ιεβάθδξ ζδιαζίαξ. Συζμ μζ θοζζηέξ ημο ζδζυηδηεξ υζμ ηαζ μζ θοζζημπδιζηέξ, 

απμηεθμφκ παναιέηνμοξ μζ μπμίεξ επζδνμφκ απμθαζζζηζηά ζηδ θεζημονβζηυηδηα ημο 

ζοζηήιαημξ. Οζ διζαβχβζιεξ μοζίεξ πμο ςξ επί ημ πθείζημκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα 

θςημηαηαθοηζηέξ εθανιμβέξ, ηυζμ ζημκ πενζααθθμκηζηυ υζμ ηαζ ζημκ εκενβεζαηυ 

ημιέα, είκαζ μζ αηυθμοεεξ: TiO2, ZnO, SrTiO3, WO3, Fe2O3, ZnS, CdS. ημκ πίκαηα 

4.2, πανμοζζάγμκηαζ ιενζηά επζθεβιέκα διζαβχβζια οθζηά ηα μπμία έπμοκ 
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πνδζζιμπμζδεεί ζε θςημηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ, ιε ηζξ ηζιέξ ημο εκενβεζαημφ 

πάζιαημξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ιήημοξ ηφιαημξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εκενβμπμίδζή 

ημοξ. [Gratzel, 1989, Suppan, 1973, Sakat, 1989] 

Μεθέηεξ πμο έβζκακ ιε ζημπυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ δζάθμνςκ θςημηαηαθοηχκ 

έδεζλακ υηζ ημ μλείδζμ ημο ηζηακίμο (TiO2) (διζαβςβυξ n-ηφπμο) ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ 

ιμνθή anatase ηαζ ημ μλείδζμ ημο ρεοδανβφνμο (ZnO), απμηεθμφκ ημοξ πθέμκ 

δναζηζημφξ διζαβςβμφξ βζα ηδκ μλεζδςηζηή ηαηαζηνμθή ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Σμ 

TiO2 πανμοζζάγεζ εηηυξ απυ ηδ ιεβάθδ θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ηαζ ηδ 

ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα ζηδ δζάανςζδ ηαζ θςημδζάανςζδ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ 

οπυθμζπμοξ διζαβςβμφξ, ιε απμηέθεζια ηδ δοκαηυηδηα ακαηφηθςζδξ ημο. Δπζπθέμκ 

είκαζ έκα αζμθμβζηά αδνακέξ οθζηυ. Ακηζεέηςξ ημ ZnO, ακ ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

οπενηενεί ημο TiO2, δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ, θυβς ημο πνμαθήιαημξ 

ηδξ θςημδζάανςζδξ πμο πανμοζζάγεζ, εζδζηά ζε παιδθά pH. [Πνύιηνο 2000, Spathis 

et.al., 1995, Richard et.al., 1990] 

 

 
 

 
ρήκα 1.2: Θέζδ ηδξ Δc, Ev, ημο Eg ηαζ ημο Eo, redox δζαθυνςκ διζαβςβχκ ηαζ 

μλεζδμακαβςβζηχκ ζοζηδιάηςκ. [Serpone & Pelizzetti, 1989] 

 



 

11 
 

 

Έκα ιεβάθμ ιεζμκέηηδια ηυζμ ημο TiO2 υζμ ηαζ ημο ZnO είκαζ ημ ιεβάθμ 

εκενβεζαηυ ημοξ πάζια (Eg= 3.2 eV), ελαζηίαξ ημο μπμίμο δ εκενβμπμίδζδ ημοξ 

επζηοβπάκεηαζ ιε αηηζκμαμθία ιζηνυηενδ ηςκ 385 nm ηαζ έηζζ είκαζ δοκαηή δ 

εηιεηάθθεοζδ ιζηνμφ ιυκμ ιένμοξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ (5%). 

Ζιζαβςβμί υπςξ ημ CdS, CdSe, Si, η. α. ιε ιζηνυηενμ εκενβεζαηυ πάζια, εκχ 

πανμοζζάγμοκ ημ πθεμκέηηδια απμννυθδζδξ ιεβάθμο ιένμοξ ημο μναημφ θάζιαημξ, 

ιεζμκεηημφκ θυβς ηδξ εφημθδξ θςημδζάανςζδξ, ιε απμηέθεζια ηδκ απεθεοεένςζδ 

επζπθέμκ ημλζηχκ πνμσυκηςκ (π.π. Cd
+2

, SeO3
-2
). Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ πνμζπάεεζεξ 

επζηεκηνχκμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ ζδζμηήηςκ ημο 

TiO2. 

 

Δλεξγεηαθέο δώλεο, ελεξγεηαθό ράζκα, ελεξγεηαθό άθξν ηνπ εκηαγωγνύ 

 

Ζ δθεηηνμκζαηή ηαηάζηαζδ εκυξ ιειμκςιέκμο αηυιμο ή ιμνίμο, 

πενζβνάθεηαζ ιέζς ηςκ δθεηηνμκζαηχκ ηνμπζαηχκ ημο. φιθςκα ιε ηδ εεςνία γχκδξ 

ηδξ ζηενεήξ ηαηάζηαζδξ, βζα ημ ζπδιαηζζιυ εκυξ ηνοζηάθθμο απυ έκα ιεβάθμ 

ανζειυ αηυιςκ ή ιμνίςκ, ηα δθεηηνμκζαηά ηνμπζαηά πμο έπμοκ πανυιμζα εκένβεζα 

εκχκμκηαζ ηαζ ζπδιαηίγμοκ ιζα εκενβεζαηή γχκδ (energy band). Θεςνείηαζ υηζ ηα 

εκενβεζαηά επίπεδα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζε ιία γχκδ είκαζ ζοκεπυιεκα ηαζ ηα 

δθεηηνυκζα ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ εφημθα ιέζα ζε αοηή, ακ δεκ είκαζ ηαηεζθδιιέκεξ 

υθεξ μζ εέζεζξ ηδξ. Σα ηνμπζαηά ηςκ δθεηηνμκίςκ ζεέκμοξ (δδθαδή ηςκ ορδθυηενδξ 

εκένβεζαξ ζοιπθδνςιέκςκ ηνμπζαηχκ) ζπδιαηίγμοκ ηδ γχκδ ζεέκμοξ (VB), εκχ ηα 

παιδθυηενδξ εκένβεζαξ ιδ ηαηεζθδιιέκα ηνμπζαηά, ζπδιαηίγμοκ ηδ γχκδ 

αβςβζιυηδηαξ (CB). Σμ ηνμπζαηυ ιε ηδκ ορδθυηενδ εκένβεζα ζηδ γχκδ ζεέκμοξ, 

μκμιάγεηαζ άηνμ ηδξ γχκδξ (band edge, Evb) ηαζ πανμοζζάγεηαζ ςξ δ εκένβεζαξ ηδξ 

γχκδξ ζεέκμοξ. Σμ ηνμπζαηυ ιε ηδ παιδθυηενδ εκένβεζα απυ ηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ, 

μκμιάγεηαζ άηνμ ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ (conductivity band edge, Ec) ηαζ 

εεςνείηαζ ςξ δ εκένβεζα ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ. 

Ζ εκενβεζαηή δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ γχκδξ ζεέκμοξ ηαζ ηδξ γχκδξ 

αβςβζιυηδηαξ, μκμιάγεηαζ εκενβεζαηυ πάζια (Eg). Σα δζάθμνα οθζηά δζαπςνίγμκηαζ 
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ζε αβςβμφξ (π.π. ιέηαθθα) ή διζαβςβμφξ (π.π. ηάπμζα μλείδζα ιεηάθθςκ) ηαζ 

ιμκςηέξ, ακάθμβα ιε ημ φρμξ ημο εκενβεζαημφ ημοξ πάζιαημξ. (πήια 1.3). 

 

 

ρήκα 1.3: Γζαπςνζζιυξ ηςκ ζηενεχκ ζε ιέηαθθα, διζαβςβμφξ ηαζ ιμκςηέξ ζφιθςκα 

ιε ημ ιμκηέθμ ηςκ εκενβεζαηχκ γςκχκ. 

α: ιέηαθθμ, α: διζαβςβυξ, β: ιμκςηήξ 

Ε: γχκδ ζεέκμοξ, ΕΑ: γχκδ αβςβζιυηδηαξ. 

 

ημοξ ιεηαθθζημφξ αβςβμφξ δεκ οπάνπεζ εκενβεζαηυ πάζια, ηαεχξ δ γχκδ 

ζεέκμοξ ηαζ δ γχκδ αβςβζιυηδηαξ επζηαθφπημκηαζ. Έηζζ, ηα δθεηηνυκζα ιπμνμφκ κα 

δζεβενεμφκ ιε εθάπζζηδ ελςηενζηή εκένβεζα απυ ηα ζοιπθδνςιέκα ηνμπζαηά ηδξ 

γχκδξ ζεέκμοξ, ζηα ηεκά ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ κα ηζκμφκηαζ εθεφεενα ζηα 

ηεκά ηνμπζαηά ηςκ αηυιςκ. ημοξ διζαβςβμφξ ημ εκενβεζαηυ πάζια ηοιαίκεηαζ απυ 

0,2 έςξ 4 eV (πίκαηαξ 1.1) ηαζ ηα δθεηηνυκζα, αθμφ δζεβενεμφκ ιε ελςηενζηή 

εκένβεζα, ιεηαπδδμφκ ζηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ηζκμφκηαζ ζηα ηεκά ηνμπζαηά ηςκ 

αηυιςκ. Οζ ιμκςηέξ έπμοκ εκενβεζαηυ πάζια ιεβαθφηενμ απυ 5eV. ημκ πίκαηα 4.1 

πμο αημθμοεεί δίκμκηαζ ηζιέξ βζα ημ εκενβεζαηυ πάζια ιεηαλφ γχκδξ ζεέκμοξ ηαζ 

γχκδξ αβςβζιυηδηαξ βζα δζάθμνμοξ διζαβχβζιμοξ ηνοζηάθθμοξ, ζε 0 ηαζ 300 

ααειμφξ Kelvin. 
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Πίλαθαο 1.1 Δκενβεζαηυ πάζια (Δg) δζαθυνςκ διζαβςβχκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ εενιμηναζία. 

 

Ζιζαβςβμί ηφπμο n ηαζ p, επίπεδμ Fermi, μπέξ ηαζ doping 

 

Σα πδιζηά ζημζπεία, υπςξ ηα Si, Ge, Se, ηα μπμία ειθακίγμοκ διζαβχβζιεξ 

ζδζυηδηεξ, μκμιάγμκηαζ εκδμβεκείξ διζαβςβμί. ημοξ διζαβςβμφξ αοημφξ δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζζμφηαζ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μπχκ. 

οκήεςξ, έκαξ εκδμβεκήξ διζαβςβυξ δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

πναηηζηέξ εθανιμβέξ θυβς ηδξ παιδθήξ δθεηηνζηήξ ημο αβςβζιυηδηαξ. Αοηυ ιπμνεί 

κα ακαηναπεί ιε ημκ ειπθμοηζζιυ ημο ιε ίπκδ λέκδξ μοζίαξ (ειπθμοηζζιυξ ή doping), 

μπυηε αολάκεηαζ πμθφ δ αβςβζιυηδηά ημο. Γζα πανάδεζβια, δ πνμζεήηδ αμνίμο ζε 

πονίηζμ, ζε ακαθμβία 1 πνμξ 10
5
 ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ αβςβζιυηδηά ημο ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο ιέπνζ ηαζ 1000 θμνέξ. Μζα αηέθεζα ζηδ ζημζπεζμιεηνία εκυξ 

ηνοζηάθθμο ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ πνυζιζλδ. 

Ακ δ πνυζιζλδ βίκεζ ιε έκα πεκηαζεεκέξ άημιμ, υπςξ P, As, Sb, ιέζα ζημκ 

ηνφζηαθθμ εκυξ ηακμκζημφ αηυιμο π.π. πονζηίμο, έκα δθεηηνυκζμ ζεέκμοξ ηδξ 

πνυζιζλδξ εα θφβεζ, θυβς ηςκ ηεζζάνςκ μιμζμπμθζηχκ δεζιχκ πμο εα βίκμοκ ιε ηα 

πζμ ημκηζκά άημια. Αοηυ ημ δθεηηνυκζμ είκαζ έκαξ ζζπονυξ θμνέαξ θμνηίμο. Κάεε 

πνυζιζλδ πμο ιπμνεί κα απεθεοεενχζεζ έκα δθεηηνυκζμ ζημκ διζαβςβυ, μκμιάγεηαζ 

δυηδξ ηαζ αοηυ ημ είδμξ ηςκ διζαβςβχκ, υπμο μ ηονζυηενμξ θμνέα θμνηίμο είκαζ έκα 

δθεηηνυκζμ, μκμιάγεηαζ διζαβςβυξ n-ηφπμο. 
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Ακ δ πνυζιζλδ βίκεζ ιε έκα ηνζζεεκέξ άημιμ, υπςξ B, Al, Ga, In, μ διζαβςβυξ 

εα δεπηεί έκα δθεηηνυκζμ απυ ηδ γχκδ ζεέκμοξ ημο διζαβςβμφ, βζα κα ζπδιαηζζημφκ 

μζ ηέζζενζξ μιμζμπμθζημί δεζιμί ιε ημ ημκηζκυηενμ άημιμ. ηδ γχκδ ζεέκμοξ, εα 

οπάνπεζ έθθεζρδ εκυξ δθεηηνμκίμο, δδθαδή εα ιείκεζ ιία μπή, δ μπμία θαίκεηαζ υηζ 

«ηζκείηαζ» εθεφεενα, ηαεχξ βεζημκζηά δθεηηνυκζα ιεηαπδδμφκ ζε αοηή, μπυηε κέεξ 

μπέξ ειθακίγμκηαζ ζημ βεζημκζηυ άημιμ. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ διζαβςβχκ, μζ 

ηφνζμζ θμνείξ θμνηίμο είκαζ μζ μπέξ. Μία πνυζιζλδ πμο ιπμνεί κα δεπηεί έκα 

δθεηηνυκζμ, μκμιάγεηαζ δέηηδξ. Σμ είδμξ αοηχκ ηςκ διζαβςβχκ, μκμιάγεηαζ 

διζαβςβυξ p-ηφπμο. [Gratzel, 1973] [Suppan 1973] 

Σμ επίπεδμ Fermi (ΔF) εκυξ διζαβςβμφ, ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ ιέζδ 

εκένβεζα ηςκ ηζκμφιεκςκ δθεηηνμκίςκ ζημκ ηνφζηαθθμ. [Nathan, 1989]. οκήεςξ, 

ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδ ζφζηαζδ ημο διζαβςβμφ ηαζ ηδ εενιμηναζία. Σμ επίπεδμ 

Fermi ηςκ διζαβςβχκ n-ηφπμο, είκαζ ημκηά ζηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ, ελαζηίαξ ηδξ 

δζακμιήξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ πνυζιζλδξ, εκχ ζημοξ διζαβςβμφξ p-ηφπμο, ημ 

επίπεδμ Fermi είκαζ ημκηά ζηδ γχκδ ζεέκμοξ. [Wrighton, 1979]. 

 

 

 

 

1.5.1. Πεξηγξαθή TiO2 - Ιδηόηεηεο 

 

Σμ TiO2 ειθακίγεηαζ ζε ηνεζξ ηνοζηαθθμβναθζηέξ ιμνθέξ: ηδξ ακαηάζδξ 

(anatase), ημο νμοηζθίμο (rutile) ηαζ ημο ιπνμοηίηδ (brookite). Μυκμ μζ δφμ πνχηεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ θςημηαηαθφηεξ. Συζμ ζηδκ ακαηάζδ υζμ ηαζ ζημ νμοηίθζμ, ημ 

ζυκ ημο ηζηακίμο, ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ εκυξ μηηαέδνμο πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ άημια 

μλοβυκμο. ημ νμοηίθζμ ηα ζυκηα μλοβυκμο ζπδιαηίγμοκ έκα ζοιπαβέξ ζηναιιέκμ 

μηηαεδνζηυ πθέβια, ιε δφμ αηιέξ ημζκέξ ιε δζπθακά μηηάεδνα. ηδκ ακαηάζδ ηα 

βεζημκζηά μηηάεδνα έπμοκ ηέζζενεζξ αηιέξ ημζκέξ. Καζ ζηζξ δφμ δμιέξ, ηάεε μλοβυκμ 

ζοκμνεφεζ ιε ηνία μιμεπίπεδα ηαηζυκηα ηζηακίμο (ζπήια 4.5). Ζ δζαθμνά ηςκ δφμ 

ηνοζηαθθζηχκ δμιχκ είκαζ υηζ ζημ νμοηίθζμ, δ βςκία ηςκ Ti-O-Ti είκαζ πενίπμο 120
o
 

δ ηάεε ιία, εκχ ζηδκ ακαηάζδ, μζ δφμ βςκίεξ είκαζ 90
o
 ηαζ δ ηνίηδ 180

o
 (ζπήια 5). 

Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιεηααμθή ζημ εφνμξ ηςκ γςκχκ αβςβζιυηδηαξ ηαζ 

ζεέκμοξ [Voinov & Augugliaro, 1997]. Έηζζ, δ ιμνθή ημο TiO2, πμο οπενηενεί ζε 

ζπέζδ ιε ηδ θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα, είκαζ δ ακαηάζδ, θυβς ηδξ ζζπονυηενδξ 
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πνμζνυθδζδξ ηςκ ΟΖ
-
 ηαζ Ζ2O ζηδκ επζθάκεζά ηδξ ηαζ επζπθέμκ θυβς ημο 

παιδθυηενμο ααειμφ επακαζφκδεζδξ ηςκ θςημδζεβενιέκςκ e
-
 ηαζ h

+
. [Palmisano 

and Sclafani, 1997]. 

 

 

 

 

ρήκα 1.3: (Α) Ακαηάζδ (Anatase), (B) Ρμοηίθζμ (rutile) [Voinov et.al., 1997] 

 

Οζ δφμ ηεηναβςκζηέξ ηνοζηαθθζηέξ δμιέξ, ακαηάζδξ ηαζ νμοηίθζμ, είκαζ μζ πζμ 

ζοκδεζζιέκεξ ηαευηζ είκαζ ηαζ πζμ εφημθμ κα παναζηεοαζημφκ (ρήκα 1.3). Σμ 

δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ ζε αζμιδπακζηά πνμσυκηα, 

υπςξ π.π. μζ ααθέξ, είκαζ ημο ηφπμο ημο νμοηζθίμο [Fujishima A. et al, 1999]. 

Ζ δμιή ημο νμοηζθίμο έπεζ δζαπζζηςεεί απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ υηζ είκαζ 

θςημηαηαθοηζηά ακεκενβή ή ημοθάπζζημκ, θζβυηενμ δναζηζηή. Ζ δμιή ηδξ ακαηάζδξ 

ακηζεέηςξ, εεςνείηαζ δ πζμ δναζηζηή ηαζ θςημηαηαθοηζηά εκενβή δμιή ημο δζμλεζδίμο 

ημο ηζηακίμο. Λυβς ημο υηζ ιπμνεί κα παναζηεοαζηεί ζε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ 

(< 600° C), πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ εκενβή επζθάκεζα ηαζ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα 

εκενβχκ ηέκηνςκ ζηδκ επζθάκεζα, ηα μπμία είκαζ δζαεέζζια βζα πνμζνυθδζδ ηαζ 

ηαηάθοζδ [Herrmann J-M., 1999]. 
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Μζα άθθδ ελήβδζδ βζαηί δ δμιή ηδξ ακαηάζδξ είκαζ θςημηαηαθοηζηά πζμ 

εκενβή απ' υηζ αοηή ημο νμοηζθίμο, είκαζ δ δζαθμνά πμο πανμοζζάγμοκ ζημ εκενβεζαηυ 

ημοξ πάζια (Eg). Γζα ημκ ακάηαζδ είκαζ Eg= 3.2 eV ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία UV (388 nm), εκχ βζα ημ νμοηίθζμ είκαζ Eg =3.0 eV ημ μπμίμ ακηζζημζπεί 

ζε ζχδδ αηηζκμαμθία (413 nm). Σμ επίπεδμ ηδξ γχκδξ ζεέκμοξ ηαζ ηςκ δφμ δμιχκ 

έπεζ πενίπμο ηδκ ίδζα εκένβεζα ζδιαίκμκηαξ υηζ μζ θςημπαναβυιεκεξ μπέξ έπμοκ 

πενίπμο ηδκ ίδζα μλεζδςηζηή ζηακυηδηα. Ζ γχκδ αβςβζιυηδηαξ υιςξ ημο νμοηζθίμο, 

είκαζ ημκηά ζημ δοκαιζηυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δθεηηνμθοηζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ 

ζε αένζμ οδνμβυκμ, εκχ δ γχκδ αβςβζιυηδηαξ ημο ακάηαζδ είκαζ ρδθυηενα ζημ 

εκενβεζαηυ δζάβναιια πμο ζδιαίκεζ υηζ έπεζ ιεβαθφηενδ ακαβςβζηή ζηακυηδηα. Αοηυ 

έπεζ ζακ απμηέθεζια κα ιπμνεί κα πνμςεήζεζ ιία πμθφ ζδιακηζηή ακηίδναζδ δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ ηδκ δθεηηνμθοηζηή ακαβςβή ημο ιμνζαημφ μλοβυκμο (Ο2) ζε νίγα ημο 

ακζυκημξ ημο οπενμλεζδίμο (˙Ο2 
-
). Ζ ζηακυηδηα αοηχκ ηςκ παναβυιεκςκ νζγχκ κα 

ηαηαζηνέθμοκ ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ έπεζ ανεεεί υηζ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή 

[Fujishima A, et al, 1999]. 

Οζ δφμ ιμνθέξ (νμοηίθζμ ηαζ ακαηάζδξ) ημο μλεζδίμο ημο ηζηακίμο (TiO2) 

πανμοζζάγμοκ: 

 

 Τρδθή πδιζηή ζηαεενυηδηα. 

 Καθή απυδμζδ 

 Ακεεηηζηυηδηα ζηδ θςημδζάανςζδ. 

 Υαιδθυ ηυζημξ. 

 Βζμθμβζηά ηαζ πδιζηά αδνακήξ μοζία. 

 Απμοζία ημλζηήξ δνάζδξ. 

 

Γεκζηά υιςξ πνέπεζ κα πμφιε υηζ δ παιδθυηενδ θςημηαηαθοηζηή ζηακυηδηα 

ηδξ δμιήξ ημο νμοηζθίμο ζε ζπέζδ ιε αοηή ηδξ δμιήξ ηδξ ακαηάζδξ, μθείθεηαζ ζημκ 

ηαπφηενμ επακαζοκδοαζιυ ημο γεφβμοξ μπήξ-δθεηηνμκίμο ζηδ δμιή ημο νμοηζθίμο, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ ζηακυηδηα πνμζνυθδζδξ ηςκ 

ακηζδνχκηςκ ζηδκ επζθάκεζα ημο ζοβηεηνζιέκμο διζαβχβζιμο οθζημφ [Bahnemann D. 

et al, 1994]. 

 

Ζ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ ζδζμηήηςκ ημο TiO2 ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημοξ 
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ελήξ ηνυπμοξ: 

 

 Θενιζηή ηαηενβαζία οπυ ηεκυ ή οπυ αηιυζθαζνα Ζ2 [Heller & Brock, 1994] 

  Απυεεζδ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ηυηηςκ ιεηαθθζηχκ κδζίδςκ απυ Pt, Au, Pd, 

Ag. [Herrmann, 1995] 

 Ζ δδιζμονβία ιζηηχκ μλεζδίςκ απυ ΣiO2/Al2O3, TiO2/SiO2, TiO2/WO3. [Anpo 

& Yamashita, 1997] 

 Ζ θςημεοαζζεδημπμίδζδ ημο ηαηαθφηδ ιε ηδ αμήεεζα πνςζηζηχκ μοζζχκ μζ 

μπμίεξ πνμζνμθχκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηυηημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ είκαζ 

δοκαηή δ εηιεηάθθεοζδ εκυξ ζδιακηζημφ ηιήιαημξ ημο μναημφ θάζιαημξ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Σμ ιεζμκέηηδια ζ' αοηή ηδκ πενίπηςζδ ανίζηεηαζ 

ζηδκ ηαοηυπνμκδ ηαηαζηνμθή ηυζμ ηδξ ημλζηήξ υζμ ηαζ ηδξ πνςζηζηήξ 

μοζίαξ. [Tsao & Eto, 1994] 

 Πνμζεήηδ πνμζιείλεςκ (doping) απυ δζάθμνα ιεηαθθζηά ζυκηα υπςξ Cr, V, 

Mo, W, Fe, η.α., ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ 

ζδζμηήηςκ ημο ΣiO2 ηαεχξ ηαζ ηδ ιεηαηυπζζδ ημο θάζιαημξ απμννυθδζδξ 

πνμξ ημ μναηυ [Herrmann, 1995]. 

 

 

1.5.2. Δκπνξηθή ζθόλε Γηνμείδηνπ ηνπ Σηηαλίνπ (TiO2), P-25  Degussa 

 

Ζ ειπμνζηή ιμνθή ημο δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ πζμ 

πμθφ ελαζηίαξ ηςκ ζδιακηζηά ηαθφηενςκ θςημηαηαθοηζηχκ ζδζμηήηςκ είκαζ ημ TiO2 

Ρ-25 ηδξ εηαζνείαξ Degussa, μ μπμίμξ πανάβεηαζ ιε οδνυθοζδ ημο TiCl4 ζε ορδθή 

εενιμηναζία (ιεβαθφηενδ απυ 1200° C) πανμοζία οδνμβυκμο ηαζ μλοβυκμο 

(ακηίδναζδ 3.7.2). Ο ηαηαθφηδξ αοηυξ είκαζ έκα ιδ πμνχδεξ ιίβια ακάηαζδ : 

νμοηζθίμο ζε ακαθμβία 70:30% (99.5% ηαεανυ TiO2), ζε ηοαζηά ζςιαηίδζα ιε 

ζηνμββοθειέκεξ άηνεξ. Ζ ζηυκδ ημο Ρ-25 έπεζ εκενβή επζθάκεζα 55±15 m
2
/g ηαζ ιέζδ 

δζάιεηνμ ζςιαηζδίςκ 21nm. To 90% ηςκ ζςιαηζδίςκ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζε 

ζοζζςιαηχιαηα ιε δζάιεηνμ βφνς ζηα 0.1 ιm [Mills A. and Le Hunt S., 1997]. 

 

TiCl4 + O2 → TiO2 + 2Cl2 
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Ο θυβμξ πμο μ Ρ-25 οπενέπεζ έκακηζ ηςκ άθθςκ ιμνθχκ δζμλεζδίμο ημο 

ηζηακίμο είκαζ υηζ έκα δθεηηνυκζμ απυ ηδ γχκδ αβςβζιυηδηαξ ηδξ ακαηάζδξ ιπμνεί κα 

ιεηαπδδήζεζ ζημ νμοηίθζμ, πανειπμδίγμκηαξ ηαη αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ 

επακαζοκδοαζιυ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ ζημκ ακάηαζδ. Ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ εεηζηή 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ακαηάζδξ ηαζ ημο νμοηζθίμο, πμο μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δνάζδξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επαθή ηςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ ελανηάηαζ 

απυ ηδ ζπεηζηή εκένβεζα Fermi, ημο ακάηαζδ ηαζ ημο νμοηζθίμο πνζκ απυ ηδκ ιεηαλφ 

ημοξ επαθή ηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ [Sun Β. and Smirniotis G., 2003]. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκμκηαζ ένεοκεξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηαζ άθθςκ ιμνθχκ ημο δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο πμο παναζηεοάγμκηαζ 

αζμιδπακζηά (Millennium Inorganic Chemicals) ηαζ έπμοκ ηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ 

ακαηάζδξ. Σα ειπμνζηά ημοξ μκυιαηα είκαζ Millenium- PC/ 10, Millenium-PC/25 ηαζ 

Millenium-PC/50, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημο ηαηαθφηδ Hombikat UV-100, μ μπμίμξ είκαζ 

100% ακαηάζδξ ηαζ δ θςημηαηαθοηζηή ημο δνάζδ έπεζ ελεηαζηεί ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ [Khalil LB. et al, 1998, Theurich J. et al, 1996]. 

Γεκζηά υιςξ δεκ είκαζ εφημθμ κα βίκεζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ 

ηαηαθοηχκ ηαεχξ πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ' υρζκ πμθθμί πανάβμκηεξ υπςξ δ εκενβυξ 

επζθάκεζα, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ζςιαηζδίςκ, δ αέθηζζηδ πμζυηδηα ημο ηάεε 

ηαηαθφηδ βζα ημκ ηάεε ακηζδναζηήνα, δ θφζδ ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημο νφπμο πμο 

πνυηεζηαζ κα απμζημδμιδεεί υπςξ δ δζαθοηυηδηα, δ οδνμθμαία, δ πνμζνυθδζδ, δ 

φπανλδ εηενμαηυιςκ η. ά [Herrmann J-M. et al, 2002]. 

 

1.5.3. Σξηνμείδην ηνπ Βνιθξακίνπ - WO3 

 

Σμ ηνζμλείδζμ ημο αμθθναιίμο ή νμείδην ηνπ βνιθξακίνπ (VI) (Tungsten 

oxide, WO3), έπεζ παναηδνδεεί πςξ έπεζ ιζηνυ εκενβεζαηυ πάζια 2,5-2,8 eV 

(πίκαηαξ Πανάνηδια), ημ μπμίμ ημ ηαεζζηά ζηακυ κα απμννμθά ιήηδ ηφιαημξ ζηδκ 

μναηή πενζμπή ημο δθζαημφ θάζιαημξ (≈443-496 nm) [Granqvist C. G., 1995], ηαεχξ 

ηαζ δθεηηνζηυ δοκαιζηυ γχκδξ ζεέκμοξ (+ 3,1 eV) ιε μλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

ακηίζημζπδ ζπεδυκ ιε ημο TiO2, (αθ. πήια 1.6) [Bamwenda G. R.  and Arakawa H., 

2001]. Δπίζδξ δ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ζηαεενυηδηά ημο ηαηά ηδκ αηηζκμαυθδζδ ζε 

δζάθμνα είδδ οδαηζηχκ δθεηηνμθοηχκ (ιζηνή θςημδζάανςζδ), ημ ηαεζζηά 
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εκδεπμιέκςξ έκα πμθθά οπμζπυιεκμ εκαθθαηηζηυ θςημηαηαθοηζηυ οθζηυ, αηυια ηαζ 

βζα εθανιμβέξ ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ. 

To ηνζμλείδζμ ημο αμθθναιίμο πανμοζζάγεζ ηοαζηή δμιή πανυιμζα ημο 

πενμαζηίηδ (ρεοδμηοαζηή) ιε αάζδ ηδκ ηαηακμιή βςκζχκ ηςκ μηηαέδνςκ WO6, ιε 

ηα άημια O (ηα άημια W) ζηδ βςκία (ηέκηνμ) ημο ηάεε μηηάεδνμο [Cox P.A., 1995] 

(Δζηυκα 1.3 (a)). 

Σμ ηνοζηαθθζηυ δίηηομ ιπμνεί επίζδξ κα εεςνδεεί ςξ ημ απμηεθέζιαηα ηδξ 

εκαθθαζζυιεκδξ πανάηαλδξ επζπέδςκ Ο ηαζ WO2, ημπμεεηδιέκςκ ηαηά ηακυκα ζε 

ηάεε ηφνζα ηνοζηαθθμβναθζηή ηαηεφεοκζδ. Ζ δμιή αοηή απακηάηαζ επίζδξ ζημ 

ηνζμλείδζμ ημο νδκίμο (ReO3) απυ ημ μπμίμ παίνκεζ ηδκ ημζκή ημο μκμιαζία (ReO3
-
 

δμιή). Ζ δμιή αοηή είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ζπεηζηά αζοκήεζζηδ, ςζηυζμ, απμηεθεί ηδ 

αάζδ ηςκ πενμαζηζηχκ. 

Γμιζηέξ ακαθφζεζξ ημο WO3 έπμοκ απμηαθφρεζ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ απυ 

ηδκ ζδακζηή ηοαζηή δμιή ηςκ πενμαζηζηχκ, ιε ζηνεαθχζεζξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε 

ακηζπανάθθδθεξ ιεηαημπίζεζξ αηυιςκ W ηαζ ζε ημζκέξ πενζζηνμθέξ μηηαέδνςκ 

μλοβυκμο. Όπςξ ζηζξ πενζζζυηενεξ -πανυιμζεξ ιε πενμαζηίηδ- μοζίεξ, ημ ιέβεεμξ 

ηδξ ζηνέαθςζδξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία [Woodward et al., 1995]. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ζοιιεηνία ημο μλεζδίμο ημο αμθθναιίμο δζαθένεζ 

απυ ηδκ ζδακζηή ReO3
-
 δμιή ηαηά δφμ ζηνεαθχζεζξ: 1) ηθίζδ ημο WO6 μηηαέδνμο 

ηαζ 2) ιεηαηυπζζδ ημο αηυιμο ημο αμθθναιίμο απυ ημ ηέκηνμ ημο μηηάεδνμο ημο 

(εζηυκα 1.3, (b)) [Woodward P. and Sleight A., 1997]. Γζαηοιάκζεζξ ζηζξ 

θεπημιένεζεξ ηςκ εκ θυβς ζηνεαθχζεςκ μδδβμφκ ζε πμθθέξ ιεηαααηζηέξ θάζεζξ. 

Πνάβιαηζ, ημ ηνζμλείδζμ ημο αμθθναιίμο οζμεεηεί ημοθάπζζημκ πέκηε λεπςνζζηέξ 

ηνοζηαθθμβναθζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ιεηαλφ ημο απυθοημο ιδδέκ ηαζ ημο ζδιείμο 

ηήλεχξ ημο ζημοξ 1473 °C. Όηακ δ εενιμηναζία ιεζχκεηαζ απυ ημ ζδιείμ ηήλδξ, δ 

ηνοζηαθθμβναθζηή ζοιιεηνία ημο WO3 αθθάγεζ ιε ηδκ ελήξ ζεζνά: ηεηξαγωληθή-

νξζνξνκβηθή-κνλνθιηλήο-ηξηθιηλήο-κνλνθιηλήο. 
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(a) 

 

 

(b) 

Δηθόλα 1.3: (a) πδιαηζηυ ιμκηέθμ ηνοζηαθθζημφ WO3 ζηδκ ζδακζηή ιδ παναιμνθςιέκδ 

ηοαζηή θάζδ. Σμ ιμκαδζαίμ μηηάεδνμ πανμοζζάγεζ ημ άημιμ ημο αμθθναιίμο ζημ ηέκηνμ ηαζ 

6 ζζμδφκαια άημια μλοβυκμο ζηζξ βςκίεξ. (b) Πναβιαηζηή ηνοζηαθθζηή ζοιιεηνία ημο WO3 

ιε απυηθζζδ απυ ηδκ ζδακζηή ReO3 δμιή. 

 

 

1.6. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TiO2 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε 

κειέηε ηωλ θωηνθαηαιπηηθώλ δηεξγαζηώλ 

 

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ ηνοζηαθθζηή δμιή, ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ 

ηαζ δ εζδζηή επζθάκεζα ημο TiO2 πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε θςημηαηαθοηζηέξ δζενβαζίεξ 

επζδνμφκ ζδιακηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ ημο οθζημφ. 

οβηεηνζιέκα, ημ είδμξ ηδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ ημο TiO2 είκαζ έκαξ πμθφ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, ζημκ μπμίμ μθείθεηαζ δ θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ημο. 

Έπεζ ακαθενεεί απυ πμθθέξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ υηζ δ ορδθή εκενβυηδηα ημο 

θςημηαηαθφηδ μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία ηδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ ηδξ ακαηάζδξ ζημ 

πθέβια ημο TiO2, εκχ δ δμιή ημο νμοηδθίμο θαίκεηαζ κα είκαζ ακεκενβή 

θςημηαηαθοηζηά [Wold A., 1993]. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή απμδίδεηαζ ζημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ μιάδςκ οδνμλοθίμο πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ακαηάζδξ, 

ηαευζμκ μζ μιάδεξ οδνμλοθίμο ηαηαηναημφκ ηζξ μπέξ, εκχ δ ακηίδναζδ ηδξ 

επακαζφκδεζδξ ηςκ θςημπαναβυιεκςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ εοκμείηαζ ζηδκ 

ηνοζηαθθζηή δμιή ημο νμοηδθίμο [Gaya U. I and Abdullah A. H., 2008 Wold A., 

1993]. 

Καηά ηδκ παναζηεοή ημο TiO2, δ εενιμηναζία ζηδκ μπμία εενιαίκμκηαζ ηα 

δείβιαηα οπμδεζηκφεζ ηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ημο οθζημφ. Δίκαζ βεκζηά βκςζηυ υηζ ζε 



 

21 
 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ (> 600C), δ δμιή ηδξ ακαηάζδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε νμοηήθζμ, ιε 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβυηδηαξ ημο θςημηαηαθφηδ [Zhang Q. et al., 2000, Su 

C. et al., 2004, Chen Y.-F. et al., 2003 ]. Γεκζηυηενα, έπεζ επζηναηήζεζ δ άπμρδ υηζ μ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ δομ ηνοζηαθθζηχκ δμιχκ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ ακαθμβίεξ, ιέζα ζημ 

ηνοζηαθθζηυ πθέβια ημο οθζημφ, μδδβεί ζε ανηεηά ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ημο TiO2 P25 

(Degussa), δ πανμοζία ηδξ δμιήξ ημο ακαηάζδ είκαζ δ ηονζυηενδ αζηία ηδξ αφλδζδξ 

ηδξ εκενβυηδηαξ ημο οθζημφ, εκχ ημ νμοηήθζμ δνα ςξ παβίδα δθεηηνμκίςκ [Hurum 

D.C. et al., 2003, Hurum D.C. et al. 2005, Kawahara T. et al., 2003, Ohno T. et al., 

2001], ειπμδίγμκηαξ ηδκ ακηίδναζδ επακαζφκδεζδξ. 

Δηηυξ απυ ηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή, ημ ιέβεεμξ ηδξ εζδζηήξ επζθάκεζαξ 

επδνεάγεζ ηαζ αοηυ ηδ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ημο TiO2. Μεβάθδ εζδζηή επζθάκεζα 

ζδιαίκεζ ηαζ αφλδζδ ηδξ πνμζνμθδηζηυηδηαξ ημο οθζημφ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αολάκεζ 

ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ πμο ανίζημκηαζ πνμζημθθδιέκα ζηδκ επζθάκεζα 

ημο θςημηαηαθφηδ. Δπμιέκςξ, ιζα ανηεηά ιεβάθδ ηζιή ηδξ εζδζηήξ επζθάκεζαξ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε αφλδζδ ημο νοειμφ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ. Πανά ημ 

βεβμκυξ αοηυ, πενζπηχζεζξ ζδζαίηενα αολδιέκδξ εζδζηήξ επζθάκεζαξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ 

εκενβυηδηα ημο θςημηαηαθφηδ ιεζχκεηαζ θυβς ηδξ αολδιέκδξ πζεακυηδηαξ 

επακαζφκδεζδξ ηςκ θςημπαναβυιεκςκ γεοβχκ θμνέςκ θμνηίμο [Su C. et al., 2006, 

Simonsen M. E. et al., 2008]. 

Μζα άθθδ πανάιεηνμξ πμο επδνεάγεζ ηδ θςημηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ημο 

TiO2 είκαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο. Όζμ ιζηνυηενα είκαζ ηα ζςιαηίδζα, ηυζμ 

πενζζζυηενμ ζοιπενζθένμκηαζ ςξ ιμνζαηέξ μκηυηδηεξ ιέζα ζημ ηνοζηαθθζηυ πθέβια 

ημο οθζημφ. Έπεζ ανεεεί υηζ ημ ζδακζηυ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο θςημηαηαθφηδ 

ανίζηεηαζ απυ 5 έςξ 25 nm. ημ εφνμξ αοηυ, παναηδνμφκηαζ ηαακηζζιέκεξ επζδνάζεζξ 

ιεβέεμοξ, υπμο ζηα ηαακηζζιέκα ζςιαηίδζα (Q-sized particles) μζ ζδζυηδηεξ ηςκ 

θμνέςκ θμνηίμο πμο πανάβμκηαζ εηηείκμκηαζ ιέζα ζε υθδ ηδ ιάγα ημο οθζημφ. 

Δπμιέκςξ, δ κακμηνοζηαθθζηυηδηα είκαζ ιζα απυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα αεθηίςζδ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ ηαζ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ 

δζενβαζίαξ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ θςημεκενβυηδηαξ ημο κακμηνοζηαθθζημφ TiO2 ζε ζπέζδ ιε 

αοηή ημο TiO2 ζςιαηζδίςκ ιεβάθμο ιεβέεμοξ μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο 

εκενβεζαημφ πάζιαημξ, πμο πνμηαθείηαζ θυβς ηςκ ηαακηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ ζηδ 

ιεηαηυπζζδ ημο θάζιαημξ απμννυθδζδξ ημο TiO2 πνμξ ημ οπενζχδεξ ηιήια ηδξ 
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αηηζκμαμθίαξ (blue shift). Έηζζ, αολάκεζ ηαζ ημ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ηςκ γεοβχκ 

θςημπαναβυιεκςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ μπχκ ζηζξ γχκεξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ζεέκμοξ, 

ακηίζημζπα. Όζμ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ιεζχκεηαζ, ηάης απυ ιζα ηνίζζιδ ηζιή, 

ηυηε μζ παναβυιεκμζ θμνείξ θμνηίμο ζοιπενζθένμκηαζ ζακ «ιδπακζηά ηαάκηα», 

δδιζμονβχκηαξ ηαακηζζιέκα εκενβεζαηά επίπεδα ζηζξ εκενβεζαηέξ γχκεξ ημο 

διζαβςβμφ, ιε απμηέθεζια ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ γςκχκ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ζεέκμοξ ζε 

ορδθυηενμ ηαζ παιδθυηενμ εκενβεζαηυ επίπεδμ, ακηίζημζπα [Beydoun D. et al., 1999,. 

Kamat P. V and Meisel D., 2003, Abrams B. L. and Wilcoxon J. P., 2005, Zhang Z. et 

al., 1998, Gunko V. M. et al., 2009]. 

Ζ παναζηεοή ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εκυξ θςημηαηαθφηδ TiO2 ιε ηα 

ηαηάθθδθα θοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδ θςημηαηαθοηζηή 

απυδμζδ εκυξ ζοζηήιαημξ. Δηηυξ απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ήδδ ακαθένεδηακ, 

ηφνζμ νυθμ ζηδ θςημηαηαθοηζηή εκενβυηδηα δζαδναιαηίγεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

οδνμλοθμιάδςκ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο οθζημφ. Ζ πανμοζία ή ιδ ηςκ μιάδςκ 

οδνμλοθίμο είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ηονίςξ ηαηά ηδ ιδπακζζηζηή ιεθέηδ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ. Οζ οδνμλοθμιάδεξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ζηενεμφ 

ηαηαθφηδ δνμοκ ζακ πνμζνμθδηζηά ηέκηνα ηαζ ι’αοηυ ημκ ηνυπμ εοκμμφκηαζ μζ 

πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ επζθάκεζα. Δπίζδξ, μζ μιάδεξ 

οδνμλοθίμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ 

πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ άιεζδξ θςημηαηάθοζδξ, ιέζς ηδξ 

δδιζμονβίαξ νζγχκ οδνμλοθίμο (˙OH) εκχ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ηαζ ζακ παβίδεξ ηςκ 

μπχκ, ειπμδίγμκηαξ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ επακαζφκδεζήξ ημοξ ιε ηα δθεηηνυκζα. 

Σέθμξ, δ ιμνθή ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ μ θςημηαηαθφηδξ είκαζ έκα απυ ηα 

ηνζηήνζα ηδξ επζθμβήξ ηαζ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο ηαηάθθδθμο θςημηαηαθφηδ. Σμ 

TiO2 ζοκήεςξ ανίζηεηαζ ζε ιμνθή ζηυκδξ ή αηζκδημπμζδιέκμ ζε ζηενεά 

οπμζηνχιαηα. Ζ δζαζπμνά ζηυκδξ TiO2 ιέζα ζε δζάθοια εοκμεί ηζξ 

θςημηαηαθοηζηέξ δζενβαζίεξ, εζδζηά υηακ ημ οθζηυ δζαεέηεζ ιεβάθδ εζδζηή επζθάκεζα. 
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1.7.  Δπηζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

   1.7.1.   Γεληθά 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ ενεοκδεεί εηηεκχξ μζ δοκαηυηδηεξ μλείδςζδξ οβνχκ 

απμαθήηςκ ιέζς ηδξ εηενμβεκμφξ θςημηαηάθοζδξ [Bahnemann D., et. al., 1993, 

Ollis D.F., et. al., 1989]. 

Όπςξ έπεζ ζδιεζςεεί ηαζ απυ ημκ Heller, υθδ δ εηηεηαιέκδ βκχζδ δ μπμία 

απμηηήεδηε ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ δθεηηνμπδιείαξ ηςκ διζαβςβχκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ δεηαεηζχκ 1970 ηαζ 1980 έπεζ αμδεήζεζ ζδζαίηενα ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ [Heller A., 1981]. Απυ ημ 1971 μζ Frank ηαζ Bard πνχημζ ελέηαζακ 

ηδ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ημο δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο βζα ηδκ μλείδςζδ 

ηοακζμφπςκ ακζυκηςκ ζημ κενυ [Frank S.N. and Bard A. J., 1977] οπάνπεζ 

αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ζε πενζααθθμκηζηέξ εθανιμβέξ, ζδζαίηενα βζα ηδκ 

επελενβαζία ημλζηχκ μοζζχκ [Fujishima A. and Tryk D.A., 1999, Peter L.M., 1999, 

Sato N., 1998, Jaegermann W., 1996, Nozik A.J. and Memming R., 1996, Sze S.M, 

1981, Wrighton M.S., 1979, Watanabe T. et al., 1976]. Οζ ηάλεζξ εκχζεςκ μζ μπμίεξ 

ιεθεηήεδηακ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηα αθηάκζα, ηα αθμβμκςιέκα αθηάκζα, ηζξ 

αθεζθαηζηέξ αθημυθεξ, ηα ηαναμλοθζηά μλέα, ηα αθηέκζα, ανςιαηζηέξ εκχζεζξ, 

πμθοιενή, απμννοπακηζηά, θοημθάνιαηα, γζγακζμηηυκα, πνςζηζηέξ η.α. 

[HoffmanM.R., et al., 1995, Ventaktadri, R. and Peters, R.W., 1993, Kamat, P.V., 

1993, Fox M. A. and Dulay M. T., 1993, Legrini Ο., et al., 1993, Pelizzetti E. and 

Minero C., 1993, Fujishima A. et al., 1990]. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ, ιία ζεζνά εθανιμβχκ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ έπμοκ ιεθεηδεεί ηονίςξ ζηδκ Ηαπςκία. Ονζζιέκεξ 

επζθεβιέκεξ απυ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίλαθα 1.2 [Fujishima A. et. al., 2000]. 

Κάπμζεξ απυ ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ακάπηολδξ οιεκίςκ θζθι TiO2 [Sopyan I. et al., 1994, 

Negishi N. et. al., 1995, Sopyan I. et al., 1996, Yanagi H. et al, 1997], πανηζμφ πμο 

πενζέπεζ TiO2 [Matsubara H. et al, 1995], αοημηαεανζγυιεκα οαθζηά επζηαθοιιέκα 

ιε TiO2 ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα ημπμεέηδζή ημοξ ζε θαιπηήνεξ ζδνάββςκ [Honda 

H. et al, 1998], ηαεχξ ηαζ θςημακηζδναζηήνεξ βζα επελενβαζία κενμφ [Kobayakawa 

K. et al, 1998]. 
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Ιδηόηεηεο Καηεγνξίεο Δθαξκνγέο 

Αοημηαεανζζιυξ. Τθζηά βζα ηαημζηίεξ ηαζ 

πχνμοξ ενβαζίαξ. 
Δλςηενζηά ηεναιίδζα, ηιήιαηα 

ημογζκχκ ηαζ θμοηνχκ, 

εζςηενζηέξ επζπθχζεζξ, 

πθαζηζηέξ επζθάκεζεξ, 

πθαίζζα αθμοιζκίμο, πέηνεξ 

ηηζνίμο ηαζ ημονηίκεξ 

 

 

 Δζςηενζηυξ ηαζ 

ελςηενζηυξ θςηζζιυξ 

ηαζ ζπεηζηά 

ζοζηήιαηα. 

Γζαθακέξ πανηί βζα εζςηενζηέξ 

ηαθφρεζξ θαιπηήνςκ, 

επζζηνχιαηα 

ζημοξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ηαζ 

ζε 

θαιπηήνεξ ζδνάββςκ. 
   
 Τθζηά δνυιςκ Σμίπμζ ζε ζήναββεξ εεκζηχκ 

μδχκ, ηαζ οθζηά ζδιάηςκ 

ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηαενεπηχκ. 
   
 Λμζπά. Ύθαζια εκδοιάηςκ ηαζ ζημθχκ 

κμζμημιείςκ ηαζ ηα 

επζζηνχιαηα 

επζηάθορδξ αοημηζκήηςκ. 
   

Καεανζζιυξ αένα. Δζςηενζημί πχνμζ. Δλμπθζζιυξ θςημηαηαθοηζημφ 

ιδπακζζιμφ ζε ηθζιαηζζηζηά βζα 

δςιάηζα ζπζηζχκ ηαζ 

ενβμζηαζίςκ. 
  

Δλςηενζημί πχνμζ. 

 

Οδμζηνχιαηα εεκζηχκ μδχκ ηαζ 

ιμκμπαηζχκ, ημίπμζ ζδνάββςκ, 

δπμιυκςζδ ημίπςκ. 
   

Καεανζζιυξ κενμφ. 

 

 

 

 

 

 

 

Γνάζδ ηαηά υβηςκ. 

 

 

Αοημ-απμζηείνςζδ. 

Πυζζιμ κενυ. 

 

 

 

Λμζπά φδαηα. 

 

 

 

Θεναπεία ηανηίκμο. 

 

 

Νμζμημιεία. 

 

 

 

 

Νενά θζικχκ ηαζ πμηαιχκ, 

οπυβεζα 

κενά, ηαζ δελαιεκέξ κενμφ. 

 

Γελαιεκέξ εηηνμθήξ ρανζχκ, 

κενυ 

ρφλδξ ηαζ αζμιδπακζηυ κενυ. 

 

Ηαηνζηά υνβακα. 
 
 

Τθζηά επζηάθορδξ ημίπμο ηαζ 

παηχιαημξ πεζνμονβείμο, 

ηαεεηήνεξ, εκδφιαηα ηαζ ζημθέξ 

κμζμημιείμο. 
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Λμζπά. Γδιυζζεξ ημοαθέηεξ, θμοηνά. 
 

   

Πίλαθαο 1.2: Δθανιμβέξ εηενμβεκμφξ θςημηαηαθοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ. 

 

 

1.7.2.  Αλάθηεζε πνιύηηκωλ θαη βαξέωλ ηνμηθώλ κεηάιιωλ. 

 
Δηηυξ απυ ηδ δοκαηυηδηα ηαηαζηνμθήξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ μνβακζηήξ 

πνμεθεφζεςξ, ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ είκαζ δοκαηή ηυζμ δ μλείδςζδ ακυνβακςκ 

ζυκηςκ (π.π. NH3, ΝΟ2
-
, CN

-
, S

-2
, S2O3

-2 
η.α.), υζμ ηαζ δ απμιάηνοκζδ απυ ηα οβνά 

απυαθδηα πμθφηζιςκ ιεηάθθςκ, υπςξ ημο θεοημπνφζμο ημο πνοζμφ, ημο 

ανβφνμο, (Pt, Au, Ag), ηαεχξ ηαζ ημλζηχκ αανέςκ ιεηάθθςκ υπςξ ημο οδνανβφνμο, 

ημο ιμθφαδμο, ημο πνςιίμο (Cu
+2

, Hg
+2

, Pb
+2
, Cr(VI)) η.α. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηα 

θςημδδιζμονβμφιεκα e
-
 ακάβμοκ ημ ιέηαθθμ ημ μπμίμ ηαζ επζηάεεηαζ ζημκ 

διζαβχβζιμ ηυηημ ιε απμηέθεζια ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ηαηαθφηδ κα θαιαάκεζ 

πχνα ηαζ δ απμιάηνοκζδ ημο ιεηάθθμο απυ ηα επελενβαζιέκα απυαθδηα. 

Δηιεηαθθεουιεκμζ ηδ θςημακαβςβζηή δζενβαζία πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ επζθάκεζα 

ημο ηαηαθφηδ, ηαοηυπνμκα ιε ηδ θςημμλείδςζδ, είκαζ δοκαηή δ απμιάηνοκζδ απυ ηα 

οβνά απυαθδηα ημλζηχκ ή εοβεκχκ ιεηάθθςκ ιε πμθφ απθυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ 

ηνυπμ. Ζ ηαοηυπνμκδ δε φπανλδ ζηα πνμξ επελενβαζία απυαθδηα μοζζχκ πμο 

ιπμνμφκ κα μλεζδςεμφκ (π.π. μνβακζηά ιυνζα) ηαζ μοζζχκ πμο ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ 

(π.π. εοβεκή ή αανέα ιέηαθθα) επζηνέπεζ ιζα πζμ απμηεθεζιαηζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ 

δοκαημηήηςκ πμο πανέπεζ δ εηενμβεκήξ θςημηαηάθοζδ. 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ιέεμδμξ ζηδκ επελενβαζία απμαθήηςκ 

επζιεηαθθςηδνίςκ. 

 

1.7.3.  Φωηνθαηαιπηηθή απνιύκαλζε λεξνύ θαη αέξα. 

 

Δηηυξ απυ ηδκ μλείδςζδ μνβακζηχκ ηαζ ακυνβακςκ νφπςκ ηαζ ηδκ 

απμιάηνοκζδ ιέζς ακαβςβήξ ημλζηχκ ιεηάθθςκ, δ ιέεμδμξ έπεζ εθανιμζεεί 

επζηοπχξ ηαζ ζηδκ απμθφιακζδ ηυζμ ημο πυζζιμο κενμφ υζμ ηαζ ημο αένα. Ζ ζζπονή 
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μλεζδςηζηή ζηακυηδηα ηςκ ˙ΟΗ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιδ εηθεηηζηυηδηά ημοξ επζηνέπεζ 

ηδκ μλείδςζδ ηςκ μνβακζηχκ νφπςκ ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ πνμζαμθή ηαζ θφζδ ηδξ 

ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ ηςκ δζαθυνςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Σμ πθεμκέηηδια πμο πανμοζζάγεζ δ θςημηαηαθοηζηή απμθφιακζδ ημο κενμφ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηθαζζζηή ιέεμδμ απμθφιακζδξ είκαζ δ απμοζία ηςκ 

μνβακμπθςνζςιέκςκ παναβχβςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδ πθςνίςζδ ηαζ ηα 

μπμία είκαζ δζεεκχξ απμδεδεζβιέκμ υηζ έπμοκ ηανηζκμβυκμ δνάζδ. διακηζηυ υιςξ 

ιεζμκέηηδια ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ απμθφιακζδξ είκαζ δ απμοζία μπμζαζδήπμηε 

οπμθεζιιαηζηήξ δνάζδξ ημο μλεζδςηζημφ, βεβμκυξ ημ μπμίμ δεκ επζηνέπεζ ηδκ 

εθανιμβή ηδξ πςνίξ ηδκ πανμοζία πθςνίμο. Ζ πνδζζιμπμίδζδ υιςξ ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ ςξ πνμδνυιμο ζηαδίμο απμθφιακζδξ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ 

δναζηζηή ιείςζδ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο πθςνίμο, άνα ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

δδιζμονβμφιεκςκ μνβακμπθςνζςιέκςκ παναβχβςκ. 

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ ζηακυηδηα απμζηείνςζδξ ημο TiO2 μδήβδζε ζηδ 

ηαηαζηεοή αοημηαεανζγυιεκςκ επζθακεζχκ [Kikuchi Y. et, al., 1997, Sunada K., et 

al., 1998]. 

Δπίζδξ, ιία εκδμημλίκδ, δ Ο-157, δ μπμία είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ κμζδθεία 

1800 ακενχπςκ ζηδκ Ηαπςκία, δχδεηα απυ ημοξ μπμίμοξ απεαίςζακ, ιπμνεί κα 

απμζημδμιδεεί ιέζς ηδξ εηενμβεκμφξ θςημηαηάθοζδξ ιε TiO2 [Sunada K., et al., 

1998]. 

οκεπχξ δ θςημηαηαθοηζηή επελενβαζία ιπμνεί κα πνμζθένεζ εθπζδμθυνεξ 

θφζεζξ ζε ιία ζεζνά απυ πχνεξ ημο Σνίημο Κυζιμο, βζα ηδκ απμθφιακζδ ημο πυζζιμο 

κενμφ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, επζθφμκηαξ έκα πνυαθδια ημ 

μπμίμ εοεφκεηαζ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αζεεκεζχκ, ζοκήεςξ εακαηδθυνςκ, ζηζξ 

παναπάκς πχνεξ. 

 

1.7.4.  Αληηθαξθηληθή δξάζε. 

 

Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980, ενεοκδηζηέξ μιάδεξ ζηδκ Ηαπςκία 

εκδζαθένεδηακ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ μλεζδςηζηήξ δνάζδξ ημο θςηζγυιεκμο TiO2 

βζα ηδ εακάηςζδ ηοηηάνςκ πμο πνμηαθμφκ υβημοξ [Fujishima A., et al., 1986, Cai R., 

et al.,1991, Cai R., et al.,1992]. Ολείδζμ ημο ηζηακίμο (0.4 mg) ειαμθζάζηδηε ιυκμ 
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ζημκ ηανηζκζηυ υβημ 1 ηδξ εζηυκαξ 1.4, εκχ ημ πεζναιαηυγςμ θςηζγυηακ ιε ιία 

θάιπα οδνανβφνμο [Fujishima A., et al., 1999]. 

Δπζπθέμκ ανέεδηε πςξ είκαζ δοκαηή δ επζθεηηζηή εακάηςζδ ηανηζκμβυκςκ 

ηοηηάνςκ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ θςηζγυιεκμο ιζηνμδθεηηνμδίμο TiO2 [Cai R., et 

al.,1992] 

 

Δηθόλα 1.4: Φςημβναθία πεζναιαηυγςμο ζηδκ έκανλδ ηδξ εεναπείαξ (ανζζηενά), ιεηά απυ 
4 εαδμιάδεξ (δελζά). 

  

1.7.5.  Ομείδωζε αέξηωλ ξύπωλ. 

 

Ζ απμιάηνοκζδ ακεπζεφιδηςκ αενίςκ μνβακζηήξ ηαζ ακμνβάκμο 

πνμεθεφζεςξ απυ ημκ αένα απμηεθεί ζηυπμ ελίζμο ζδιακηζηυ ιε αοηυκ ηδξ 

απμιάηνοκζδξ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ απυ ημ κενυ ηαζ ηα οβνά απυαθδηα. 

Ζ εηενμβεκήξ ηαηαθοηζηή ηαηαζηνμθή (μλείδςζδ) ηςκ αενίςκ νφπςκ 

απμηεθεί ήδδ ιία ηεπκμθμβία δ μπμία εθανιυγεηαζ ζηδκ πνάλδ. ηζξ πενζζζυηενεξ 

υιςξ πενζπηχζεζξ δ μλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο ηαηαθφηδ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Ζ εφνεζδ ηαηαθοηχκ, μζ μπμίμζ κα ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ζε 

ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ, κα πνδζζιμπμζμφκ ημ Ο2 ηδξ 

αηιυζθαζναξ, ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ εθανιμβή ημοξ ζε έκα υζμ ημ δοκαηυκ εονφηενμ 

θάζια νφπςκ απμηεθεί ζηυπμ πνμξ επίηεολδ. 

Ζ εθανιμβή ηδξ εηενμβεκμφξ θςημηαηάθοζδξ ζηδκ μλείδςζδ αενίςκ νφπςκ 

απμηεθεί έκακ ημιέα μ μπμίμξ ακ ηαζ δεκ έπεζ ιεθεηδεεί ηυζμ έκημκα αηυιδ υζμ 

αοηυξ ηςκ οβνχκ, έδςζε απμηεθέζιαηα ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά. Πανμοζζάγεζ ημ 

πθεμκέηηδια, υηζ μ ηαηαθφηδξ θεζημονβεί ζε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ηαη’ ακηζζημζπία ιε ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ μνβακζηχκ νοπακηχκ ζηα 

οβνά απυαθδηα, ιπμνεί κα μλεζδχζεζ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ μνβακζημφξ νφπμοξ ηαεχξ 

ηαζ ακυνβακμοξ υπςξ ηα ΝΟx, SΟ2, η.η.θ.. Υνδζζιμπμζεί δε ημ μλοβυκμ ηδξ 
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αηιυζθαζναξ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε πενίζζεζα. Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ είκαζ 

ακηίζημζπμξ αοημφ ζηα οβνά απυαθδηα. Ζ ιέεμδμξ εθανιυγεηαζ ήδδ ζηδκ πνάλδ βζα 

ημκ ηαεανζζιυ ημο αένα εζςηενζηχκ πχνςκ ζε κμζμημιεία, βναθεία, η.η.θ., εκχ 

ηεθεοηαία βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο ηαζ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο 

θςημπδιζημφ κέθμοξ ηςκ ιεβάθςκ πυθεςκ. 

Μεβάθμ πθεμκέηηδια ηδξ εηενμβεκμφξ θςημηαηαθοηζηήξ μλείδςζδξ απμηεθεί 

ημ βεβμκυξ υηζ ημ TiO2, θυβς ηςκ ηακμκζηχκ ζοκεδηχκ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ 

ηάης απυ ηζξ μπμίεξ θεζημονβεί, ηαεχξ ηαζ ηδξ ζηενεήξ θφζδξ ημο, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί είηε ςξ ελάνηδια ήδδ οπανπυκηςκ ζοζηδιάηςκ ηαεανζζιμφ, υπςξ 

π.π. ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ ιεηά απυ ηαηάθθδθδ ηνμπμπμίδζή ημοξ, είηε οπυ ιμνθή 

πθαηζδίςκ επζηαθοιιέκςκ ιε ημκ ηαηαθφηδ (ΣiO2) ηα μπμία ιπμνμφκ κα εζζαπεμφκ 

ιε απθυ ηαζ θεζημονβζηυ ηνυπμ ζημοξ πνμξ ηαεανζζιυ πχνμοξ (εζηυκα 1.5). 

 

Δηθόλα 1.5: Φςημηαηαθοηζηή μλείδςζδ μνβακζηχκ νφπςκ ζημκ αένα, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

ζοκενβζζηζηήξ δνάζδξ διζαβχβζιςκ ηαηαθοηχκ ηαζ ηεπκδημφ ή δθζαημφ θςηζζιμφ. 

 

1.7.6. Αλαιπηηθόηεξα γηα ην TiO2 ζηελ απνδόκεζε ρξωζηηθώλ νπζηώλ. 

 

Ακαθοηζηυηενα βζα ημ TiO2, απυ πδβέξ ζηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία ηαζ ιε ιζα 

ζοζπέηζζδ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ ενβαζζχκ άθθςκ 
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ενεοκδηζηχκ μιάδςκ πμο πνδζζιμπμζήζακ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαηαθφηδ, 

παρατηρώντας πμζα πνςζηζηή έκςζδ πνμζπάεδζακ κα απμδμιήζμοκ, ηάης οπυ πμζεξ 

ζοκεήηεξ, ιε πμζεξ ιεευδμοξ ηαζ ηαηαβνάθμκηαξ πανάθθδθα ζε πμζα απμηεθέζιαηα 

ηαζ ζοιπενάζιαηα ηαηέθδλακ. Έηζζ, είπαιε έκα ιέηνμ ζφβηνζζδξ ιε ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ. 

Λμζπυκ, μζ Guohui Tian et al., ημ 2008 ζοκέεεζακ ιε οδνμεενιζηή δζαδζηαζία 

ζηυκδ TiO2 ιε ηδ πνήζδ αιιςκίαξ, ιε ορδθήξ εκενβυηδηαξ πυνμοξ. Ζ εζζαβςβή NH3 

ζηδ δζαδζηαζία ειπυδζζε ηδ δδιζμονβία ακεπζεφιδηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ αθθαβή θάζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εένιακζδξ. Ζ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ηςκ 

δεζβιάηςκ ιε TiO2-NH3 ιε ακυπηδζδ ήηακ ζαθχξ ηαθφηενδ απυ αοηά ιε Degussa 

P25  ηαζ TiO2-NH3 πςνίξ ακυπηδζδ βζα ηδκ απμδυιδζδ methylene blue ηαζ θαζκυθδξ, 

ζε κενυ οπυ ζοκεήηεξ αηηζκμαυθδζδξ ιε οπενζχδεξ θςξ.  Όζμ αολακυηακ ζηαδζαηά δ 

εενιμηναζία λήνακζδξ ημο δείβιαημξ ηυζμ αολακυηακ δ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ημο 

TiO2, ιε ημ δείβια πμο έδεζλε ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ κα είκαζ αοηυ πμο εημζιάζηδηε 

ζημοξ 800°C, θυβς ηδξ ιεβάθδξ εκενβήξ επζθάκεζαξ, ηδξ ορδθήξ ηνοζηαθθζηυηδηαξ 

ηαζ ημ νοειυ δζαπςνζζιμφ ηςκ θςημεκενβχκ δζααζααζηχκ.  Σα δείβιαηα ηα μπμία 

εενιάκεδηακ ζημοξ 900°C έδεζλακ ιεζςιέκδ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ελαζηίαξ ηδξ 

εηηεηαιέκδξ ιείςζδξ ηδξ εκενβήξ ημοξ επζθάκεζαξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ημο ιεβέεμοξ ηςκ 

ζςιαηζδίςκ.   

ε ιία ιεθέηδ ηςκ Sen Zhang et al., to 2008 ζοκηέεδηακ νααδυιμνθμζ 

κακμηνφζηαθθμζ TiO2 ιε ηδκ οδνυθοζδ tetrabutyl titanate [Ti(OC4H9)4] ζε οδαηζηυ 

δζάθοια αθημυθδξ ηαζ οδνμπθςνζημφ μλέμξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο.  Ζ ακηίδναζδ 

ηδξ οδνυθοζδξ έδςζε κακμδμιέξ TiO2 ιε ιέβεεμξ 44nm (δζάιεηνμξ) x 200nm ( 

ιήημξ). Οζ εζηυκεξ απυ ημ ΣΔΜ έδεζλακ υηζ ηα ζςιαηίδζα έπμοκ μιμζυιμνθδ 

ηαηακμιή ηαζ ζηεκυιαηνμ ζπήια. Ζ ιμνθμθμβία ηαζ δ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ηςκ 

κακμδμιχκ TiO2. ελανηάηαζ απυ ηα επίπεδα ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μονίαξ. Οζ κακμδμιέξ 

νμοηζθίμο ημο TiO2 πμο ζπδιαηίζηδηακ ζε απμοζία μονίαξ έδεζλακ ορδθυηενδ 

θςημηαηαθοηζηή δνάζδ απυ ημκ ειπμνζηυ ηαηαθφηδ P25 ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ 

Rhodamine Β. 
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Έκαξ  απυ ημοξ ηνυπμοξ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ ζδζμηήηςκ 

ημο TiO2, είκαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ πνμζιίλεςκ (doping) ζοβηεηνζιέκςκ ιεηαθθζηχκ 

ζυκηςκ υπςξ Cr, V, Mo, W, Fe, η.α., έηζζ χζηε κα ιεβζζημπμζδεμφκ μζ 

θςημηαηαθοηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ηαζ κα ιεηαημπζζεεί ημ θάζια απμννυθδζδξ πνμξ ημ 

μναηυ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά δζάθμνεξ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ πμο 

αθμνμφκ TiO2 ιε πνμζιίλεζξ, έηζζ χζηε κα δμφιε ηζ ζοιααίκεζ ζηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία, πμζεξ είκαζ μζ εκχζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ βίκμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ πνμζιίλεζξ 

ιε ημ TiO2, ζε πμζεξ ακαθμβίεξ αοηέξ δίκμοκ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα 

θςημηαηαθοηζηήξ δνάζδξ ηαζ ακ ηαζ ηαηά πυζμ έπμοκ ηαηαθένεζ κα ιεηαημπίζμοκ ημ 

θάζια απμννυθδζδξ πνμξ ημ μναηυ. 

ε ιζα άθθδ ένεοκα ηςκ Wang Zuyuan et al., ημ 2006 παναζηεοάζηδηακ 

ηαηαθφηεξ TiO2 πμο θεζημονβμφκ ζημ μναηυ θάζια ημο θςηυξ, ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ ζε δζάθμνα ζοζηήιαηα αιζκχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ TiCl3 ςξ 

πνυδνμιδ έκςζδ.  Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ημ ηαηχθθζ απμννυθδζδξ βζα ηζξ 

ζοκεεηζηέξ ζηυκεξ TiO2  ιεηαημπίγεηαζ ζηδκ μναηή πενζμπή ημο θάζιαημξ ημο θςηυξ 

ηαζ υηζ ημ ζφζηδια ethylenediamine είκαζ ζαθχξ ακχηενμ απυ ημ ζφζηδια ιε 

triethylamine ηαζ diethylemine.  Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δνάζδξ 

ημο ΣiΟ2 κημπανζζιέκμ ιε άγςημ, πνδζζιμπμζήεδηε θαζκυθδ, δ μπμία είπε 

απμδμιδεεί ζε πμζμζηυ 97.88% ιεηά απυ 6h οπυ αηηζκμαυθδζδ ιε μναηυ θςξ. 

ε ιζα ιεθέηδ ηςκ Hua Tian et al., ημο 2008, ζοκηέεδηε ιε ιζα απθή 

οδνμεενιζηή ιέεμδμ ζηυκδ TiO2 κημπανζζιέκδ ιε WO2 ηαζ ζηυκδ ιυκμ ιε TiO2. 

ηδκ ιεθέηδ ελεηάζηδηε δ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ηςκ ζημκχκ ζηδκ απμδυιδζδ ημο 

methyl orange ζε οδαηζηυ δζάθοια. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ θςημηαηαθοηζηή 

δνάζδ ημο W-doped TiO2 είκαζ ορδθυηενδ απυ ημ ιδ-κημπανζζιέκμ TiO2, εκχ ημ 

αέθηζζημ πμζμζηυ κηυπζκβη πνμζδζμνίζηζηε ζημ 2% mol.  

ε ιζα άθθδ ιεθέηδ ημο Cui Yumin to 2007, ζφκεεηα κακμζςιαηίδζα 

WO3/TiO2 πνμεημζιάζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ιέεμδμ sol-gel ηαζ 

παναηηδνίζηδηακ ιε πενζεθαζζμιεηνία αηηίκςκ X. Ζ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ημο 

TiO2 εκζζπφεδηε κημπάνμκηαξ ημ ιε W
6+
, επεζδή ημ W

6+
 εζζήθεε ζημ ηνοζηαθθζηυ 

πθέβια ημο TiO2 μδδβχκηαξ ζημ ζπδιαηζζιυ ηεκχκ ζημ ηνοζηαθθζηυ πθέβια ηαζ 

αολάκμκηαξ νζγζηά ηδ θςημηαηαθοηζηή ημο δνάζδ. Όηακ ημ πμζμζηυ πνυζιζλδξ ημο 

W ζημ TiO2 οπενααίκεζ ημ 3%, δ πενίζζεζα W
6+

 δεκ εζζένπεηαζ ζημ ηνοζηαθθζηυ 
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πθέβια αθθά δζαπέεηαζ μιμζυιμνθα ζημ TiO2 ή ηαθφπηεζ ηδκ επζθάκεζα ημο, 

ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή αηηζκμαυθδζδ ημο ιε ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δνάζδξ ημο TiO2. ηδ ιεθέηδ αοηή ζογδηήεδηε δ ζπέζδ ηδξ 

ζφκεεζδξ ημο ηαηαθφηδ, ηδξ πμζυηδηαξ ημο ηαηαθφηδ,  ημο πνυκμο αηηζκμαυθδζδξ ιε 

ημ πμζμζηυ απμπνςιαηζζιμφ οδαηζημφ δζαθφιαημξ methyl orange (MO). Σα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ πμζμζηυ απμπνςιαηζζιμφ ιπμνεί κα θηάζεζ ζημ 82,3% 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ WO3/TiO2 ςξ ηαηαθφηδ, ιε ημ πμζμζηυ πνυζιζλδξ W ζημ 3% 

mol, ηδ ιάγα ημο ηαηαθφηδ ζηα 0.4g, ηδκ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ ημο MO ζηα 20 mg/L, 

ημ pH=6,5 ηαζ ημ πνυκμ αηηζκμαυθδζδξ ζηζξ 7h.  

ε ηάπμζα άθθδ ένεοκα ηςκ Dingning Ke et al., ηo 2007, δδιζμονβήεδηε έκαξ 

θςημηαηαθφηδξ WO3/TO2 ιε οδνμεενιζηή ιέεμδμ πνδζζιμπμζχκηαξ 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ςξ επζθακεζμδναζηζηυ. Ζ ζηυκδ πμο 

δδιζμονβήεδηε ακαθφεδηε ιε XRD, FESEM, TEM ηαζ DRS. Σα πεζνάιαηα 

θςημηαηάθοζδξ έδεζλακ υηζ ηα κακμζςιαηίδζα δείπκμοκ ορδθυηενδ θςημεκενβυηδηα 

απυ ημ ηαεανυ TiO2 ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ rhodamine Β. H αολδιέκδ θςημηαηαθοηζηή 

δνάζδ ημο WO3/TO2 ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ αολδιέκδ απμννυθδζδξ ημο θςηυξ 

ηαζ ζηδκ επζανάδοκζδ ημο επακαζοκδοαζιμφ ηςκ δζεβενιέκςκ δθεηηνμκίςκ/μπχκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ.   

ε ιία άθθδ ένεοκα ηςκ Haiyan Song et al., ημ 2006 πνμεημζιάζηδηε ζηυκδ 

WOx-TiO2 ιε ιζα sol-mixing ιέεμδμ. Ζ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ημο WOx-TiO2 

ελεηάζηδηε ζηδκ απμδυιδζδ οδαηζημφ δζαθφιαημξ ημο methylene blue. Κάης απυ 

ζοκεήηεξ αηηζκμαυθδζδξ ιε μναηυ θςξ, δ απμδυιδζδ ημο methylene blue ήηακ πμθφ 

ηαθή, εζδζηά υηακ δ ηζιή ημο pH ήηακ ιεβαθφηενδ απυ 6. Βνέεδηε υηζ 1%  πνυζιζλδ 

W ζημ TiO2 είκαζ δ αέθηζζηδ ακαθμβία πμο επζηοβπάκεζ ηδ ιέβζζηδ θςημηαηαθοηζηή 

δνάζδ ζηζξ ζοκεήηεξ ημο πεζνάιαημξ, ιε ηδκ πθήνδ θςημλείδςζδ ημο MB ζε 1h. Σα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ W υπζ ιυκμ δεκ πανειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ζςιαηζδίςκ ημο TiO2 αθθά ιαηαημπίγεζ ηδ εενιμηναζία  ιεηάααζδξ αθθαβήξ 

(>800˚C) απυ ακαηάζζμ ζε νμοηίθζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοζζςιάηςζδξ.  

ηδ ιεθέηδ ηςκ X.Z. Li et al., ημ 2001 έβζκε πνμζπάεεζα ιεηαηυπζζδξ ημο 

θάζιαημξ απμννυθδζδξ ημο ηαηαθφηδ πμο ααζζγυηακ ζε TiO2 πνμξ ημ μναηυ ηαζ 

πενζμνζζιμφ ημο άιεζμο επακαζοκδζαζιμφ  ηςκ δζεβενιέκςκ δθεηηνμκίςκ/μπχκ ηδξ 

θςημακηίδναζδξ. Ο ηαηαθφηδξ είκαζ ιία ζηυκδ WOx-TiO2 πμο παναζηεοάζηδηε ιε 
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ιέεμδμ sol-gel. Ζ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ ημο δείβιαημξ WOx-TiO2 ελεηάζηδηε ζε 

πεζνάιαηα απμδυιδζδξ οδαηζημφ δζαθφιαημξ methylene blue (MB).  Σα πεζνάιαηα 

έδεζλακ υηζ ημ ΜΒ απμδμιήεδηε ιε επζηοπία απυ ημκ ηαηαθφηδ WOx-TiO2 οπυ 

ζοκεήηεξ αηηζκμαυθδζδξ ιε μναηυ θςξ ηαζ ιάθζζηα υηζ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα 

πνμέηορακ βζα ημ δείβια ιε 3% W ζημ ζφζηδια WOx-TiO2. Ζ πνυζιζλδ ημο TiO2 ιε 

W ιπμνεί κα ιεηαημπίζεζ ημ θάζια απμννυθδζδξ απυ ηδκ πενζμπή ημκηά ζημ UV, 

ζημ θάζια ημο μναημφ.  

Σέθμξ ζε ιζα ιεθέηδ ηςκ Huaming Yang et al., ημ 2005 ζοκηέεδηακ 

κακμζςιαηίδζα WO3/TO2 ιε ιζα ιέεμδμ sol-gel. Ζ εενιζηή επελενβαζία ζημοξ 400 C 

επέηνερε ημ ζπδιαηζζιυ κακμζςιαηζδίςκ ιε ιέβεεμξ πενίπμο 60nm. Ζ πνυζιζλδ W 

ζημ TiO2 ιπμνεί κα εθαηηχζεζ ημ εκενβεζαηυ ημο πάζια ηαζ κα ιεηαηζκήζεζ ημ 

ηαηχθθζ απμννυθδζδξ ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ θάζιαημξ, ζηα 475nm. 
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2. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

Δηζαγωγή 

 

 ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθμκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ ιέεμδμζ ηαζ δζαδζηαζίεξ 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζε αοηή ηδ δζαηνζαή. 

 Πναβιαημπμζήεδηε δ ζφκεεζδ ηεζζάνςκ ζεζνχκ δεζβιάηςκ ιε δζαθμνεηζηέξ 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ ηαζ δζαθμνεηζηή δζαδζηαζία ζφκεεζδξ, αημθμοεχκηαξ ηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία βζα κα ελεηαζηεί πςξ επδνεάγμοκ δζάθμνμζ ιμνθμθμβζημί πανάβμκηεξ 

ηδ θςημηαηαθοηζηή απυδμζδ ηςκ ηυκεςκ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δθεηηνμκζηή 

ιζηνμζημπία ζάνςζδξ (SEM), ηδκ πενζεθαζζιεηνία αηηίκςκ X (XRD) ηαζ ηδ 

θαζιαημζημπία RAMAN (Raman spectroscopy) έβζκε μ δμιζηυξ ιμνθμθμβζηυξ 

παναηηδνζζιυξ ηςκ ηυκεςκ. 

 ηδ ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά δ δζαδζηαζία ηδξ πνμζνυθδζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ ηαζ πςξ αοηή επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

απμπνςιαηζζιμφ – οπμαάειζζδξ ηςκ οδαηζηχκ ιαξ δζαθοιάηςκ. 

 Σέθμξ παναεέημκηαζ ακαθφζεζξ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) βζα ηδ 

ιεθέηδ οπμαάειζζδξ ηςκ δζαθοιάηςκ ηδξ πνςζηζηήξ. 

 

2.1. Σερληθέο ζύλζεζεο θαηαιπηώλ 

 

2.1.1. Υδποθεπμική Σύνθεζη 

 

Ο υνμξ «οδνμεενιζηή» πνμένπεηαζ απυ ηζξ βεςεπζζηήιεξ, υπμο οπμκμεί 

έκα ηαεεζηχξ ζοκεδηχκ ορδθχκ εενιμηναζζχκ ηαζ πζέζεςκ φδαημξ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ζφκεεζδξ εκυξ ηαηαθφηδ απυ ιζα πνυδνμιδ έκςζδ. Ζ δζαδζηαζία 

παναζηεοήξ θαιαάκεζ πχνα εκηυξ ιζαξ ζοζηεοήξ, θεβυιεκδξ ηαζ ςξ αενμζηεβήξ 

θέαδξ αναζιμφ ή αοηυηθεζζημ, ιέζα ζηδκ μπμία ημπμεεηείηαζ ημ οδαηζηυ δζάθοια 

ιε ηα ανπζηά-πνυδνμια οθζηά ηαζ δδιζμονβμφκηαζ μζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ χζηε κα πναβιαημπμζδεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ ακηζδνάζεζξ 

ζφκεεζδξ ημο εηάζημηε ηαηαθφηδ. Σμ H2O ζηζξ οδνμεενιζηέξ ηεπκζηέξ ζφκεεζδξ, 

ιπμνεί κα έπεζ είηε ημ νυθμ ημο ηαηαθφηδ είηε πμθθέξ θμνέξ ημ νυθμ ημο 
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ζοκεεηζημφ ζοζηαηζημφ ηδξ ζηενεάξ θάζδξ, ζε αολδιέκεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ 

(>100
μ
C) ηαζ πίεζδξ (>απυ ιενζηέξ αηιυζθαζνεξ) [Geus, J.W., 1983]. 

Οζ απαζηήζεζξ ηςκ ανπζηχκ οθζηχκ ζηζξ ηεπκζηέξ οδνμεενιζηήξ ζφκεεζδξ 

ηυκεςκ ηαηαθοηχκ είκαζ: 

 

α) κα είκαζ βκςζηήξ ανπζηήξ ζφκεεζδξ, 

α) υζμ πζμ μιμζμβεκή βίκεηαζ ηαζ 

β) υζμ πζμ ηαεανά ηαζ θεπηυημηηα βίκεηαζ 

 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο αοηήξ, έκακηζ άθθςκ ηεπκζηχκ ζφκεεζδξ ηαηαθοηχκ 

είκαζ: 

 

1. Οζ ζηυκεξ δδιζμονβμφκηαζ ηαηεοεείακ απυ ημ ανπζηυ δζάθοια 

2. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ είκαζ άκοδνεξ, ηνοζηαθθζηέξ ή άιμνθεξ, ακάθμβα ιε 

ηδ εενιμηναζία ηδξ οδνμεενιζηήξ δζαδζηαζίαξ παναζηεοήξ 

3. Δίκαζ δοκαηυξ μ έθεβπμξ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ιέζς ηδξ νφειζζδξ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ 

4. Δίκαζ δοκαηυξ μ έθεβπμξ ημο ζπήιαημξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ιέζς ηδξ πνήζδξ 

ηαηάθθδθςκ ανπζηχκ οθζηχκ 

5. Δίκαζ δοκαηυξ μ έθεβπμξ ηδξ ζημζπεζμιεηνίαξ ηαζ ηδξ πδιζηήξ ζφκεεζδξ ηςκ 

ηυκεςκ 

6. Οζ ζηυκεξ είκαζ ανηεηά δναζηζηέξ ζηδκ ακυπηδζδ 

7. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ απαζηείηαζ ακυπηδζδ ηςκ παναβυιεκςκ ηυκεςκ 

ηαζ 

8. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ απαζηείηαζ πεναζηένς επελενβαζία ιε άθεζια 

ηςκ παναβυιεκςκ ηυκεςκ 

 

 

2.1.2. Μέθοδορ Λύμαηορ-Πηκηώμαηορ (Sol-Gel) 

 

Ζ ιέεμδμξ θφιαημξ-πδηηχιαημξ είκαζ ιία ζπεηζηά ζφβπνμκδ ιέεμδμξ 

παναζηεοήξ ηυκεςκ ορδθήξ ηαεανυηδηαξ ηαζ ζοκίζηαηαζ ζηδκ παναζηεοή εκυξ 

θφιαημξ (solution), ημ μπμίμ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε 
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πήηηςια (gel). Ζ ιέεμδμξ ααζίγεηαζ ζηδ δζάθοζδ πνυδνμιςκ μνβακζηχκ ή 

ακυνβακςκ εκχζεςκ ηςκ επζεοιδηχκ ζημζπείςκ ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ ή κενυ. Οζ 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ιέεμδμ Sol-Gel ανίζημκηαζ ζοκήεςξ 

οπυ ηδ ιμνθή αθημμθζηχκ εκχζεςκ ιεηάθθςκ ημο ηφπμο (RO)xM (αθημλείδζα 

ιεηάθθςκ). 

Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα θυβς ηςκ 

πμθθχκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πανμοζζάγεζ. Σα πθεμκεηηήιαηα αοηά είκαζ 

[Λπθνπξγηώηε, Α.Σ., 2001, Hermans, L.A.M. et al., 1979]: 

 

 Ζ μιμζυιμνθδ ακάιζλδ ηςκ ακηζδνχκηςκ ηαζ δ ζηακυηδηα εθέβπμο ηδξ δμιήξ 

ζε ιμνζαηυ επίπεδμ. 

 Ζ ηαθφηενδ δζαζπμνά ηςκ εκζζποηζηχκ ζυκηςκ (dopants). 

 Ο εφημθμξ ζπδιαηζζιυξ οπενηαεανχκ ηυκεςκ. 

 Ο ηαθφηενμξ έθεβπμξ ηδξ ζημζπεζμιεηνίαξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ θυβς ηςκ 

παιδθχκ εενιμηναζζχκ ακηίδναζδξ πμο εθανιυγμκηαζ. 

 Ζ δοκαηυηδηα επίδναζδξ ζηδκ ηζκδηζηή ιε ζημπυ ηδ ζηαεενμπμίδζδ ιζαξ 

ιεηαζηαεμφξ θάζδξ. 

 

Ο ιδπακζζιυξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα παναζηεοήξ 

ηαηαθοηχκ ιε ηδ ιέεμδμ Sol-Gel, πενζβνάθεηαζ απυ ηα ελήξ αήιαηα: 

 

1. Υδξόιπζε ηνπ αιθνμεηδίνπ ηνπ κεηάιινπ (όμηλε, βαζηθή ή νπδέηεξε): 

M(RO)x + x H2O → M(OH)x + x ROH (3) 

2. Σπκπύθλωζε: 

2M(OH)x → MOx + x H2O ή (4) 

M(OH)x + M(RO)x → M2Ox + x ROH (5) 

 

Ζ ηαπφηδηα ηδξ οδνυθοζδξ είκαζ ζπεδυκ πάκηα πμθφ ιεβάθδ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ 

ιήημξ ηαζ ηδ δμιή ημο αθηοθίμο R. Ζ ζοιπφηκςζδ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ηδκ 

απμιάηνοκζδ εκυξ ιζηνμφ ιμνίμο, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια ημ H2O, ημ CO2 ή δ 

ΝΖ3. Ανπζηά, μ ζπδιαηζζιυξ ημο πδηηχιαημξ θυβς ζοιπφηκςζδξ ιενζηχξ 

οδνμθουιεκςκ ιμνίςκ αθημλεζδίμο μδδβεί ζημ ζπδιαηζζιυ εκυξ ηνζζδζάζηαημο 

πμθοιενζημφ δζηηφμο. ηδ ζοκέπεζα, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιεηααμθή ηςκ ζδζμηήηςκ 

ημο πδηηχιαημξ οπυ ηδκ επίδναζδ δζαθυνςκ παναιέηνςκ, υπςξ 
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είκαζ μ πδιζηυξ ηφπμξ ημο αθημλεζδίμο, δ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ημο δζαθφηδ, δ 

εενιμηναζία, μ πνυκμξ πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζε ηάεε πνμζεήηδ, δ πμζυηδηα ημο 

πδηηχιαημξ πμο απαζηείηαζ κα παναζηεοαζηεί ηαζ δ πμζυηδηα ημο μλέμξ ή ηδξ 

αάζεςξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ δμιήξ ηςκ πυνςκ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ δ ζοπκυηενα 

νοειζγυιεκδ πεζναιαηζηή πανάιεηνμξ είκαζ ημ pH. ε υλζκμ πενζαάθθμκ δ οδνυθοζδ 

βίκεηαζ ιε ορδθυηενμ νοειυ απ’ υηζ δ ζοιπφηκςζδ ηαζ ημ ηεθζηυ πήηηςια είκαζ 

εθαθνά δζαηθαδζζιέκμ, εκχ ζε ααζζηυ pH ημ πνμσυκ πμο πνμηφπηεζ είκαζ ζζπονά 

δζαηθαδζζιέκμ. Λυβς ηδξ δζαθμνάξ ζημ ααειυ δζαηθάδςζδξ, ηα υλζκα ηαηαθουιεκα 

πδηηχιαηα απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ ιζηνμπυνμοξ, εκχ ηα ααζζηά απμηεθμφκηαζ 

ζοκήεςξ απυ ιεζμπυνμοξ [Hermans, L.A.M. et al., 1979]. 

διακηζηυ νυθμ ζηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ παίγεζ επίζδξ ημ είδμξ 

ηδξ πνυδνμιδξ έκςζδξ, ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ 

ζςιαηζδίςκ πμο πνμηφπημοκ. Όζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ αθηφθζμ ηδξ πνυδνμιδξ 

έκςζδξ, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ εθάηηςζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ημο υβημο ηςκ πυνςκ 

ηαζ ηυζμ πζμ “πμκδνμεζδήξ” είκαζ δ δμιή ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

Ζ πμζυηδηα ημο κενμφ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο μλέμξ ή ηδξ αάζδξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ επζδνμφκ ζδιακηζηά ζηδ δμιή ηςκ πυνςκ. Ζ ιεηααμθή ημοξ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ιεηααμθή ημο πνυκμο πήηηςζδξ, δδθ. ημο πνυκμο πμο ιεζμθααεί έςξ 

υημο ανπίζεζ κα ζπδιαηίγεηαζ ημ ηνζζδζάζηαημ πμθοιενζηυ δίηηομ. 

Σμ πήηηςια πμο ζπδιαηίγεηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή Sol-Gel πενζέπεζ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ δζαθφηδ, μ μπμίμξ απμιαηνφκεηαζ ιε λήνακζδ. Οζ ζοκεήηεξ λήνακζδξ ημο 

πδηηχιαημξ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημ ηεθζηυ πνμσυκ. Γζα πανάδεζβια, δ λήνακζδ ζε 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ηνζπμεζδμφξ πίεζδξ ζηδ 

δζεπζθάκεζα οβνμφ-αενίμο ιέζα ζημοξ ζπδιαηζγυιεκμοξ πυνμοξ. οκέπεζα ημο 

βεβμκυημξ αοημφ είκαζ δ ηαηάννεοζδ ημο δζηηφμο ηςκ πυνςκ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο 

λδνμπδηηχιαημξ (xerogel), ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ανηεηά ιζηνή επζθάκεζα ηαζ υβημ 

πυνςκ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο αοηυ δεκ είκαζ επζεοιδηυ, εθανιυγεηαζ λήνακζδ ζε 

οπενηνίζζιεξ ζοκεήηεξ πμο μδδβεί ζημ ζπδιαηζζιυ αενμπδηηςιάηςκ (aerogel). Σα 

αενμπδηηχιαηα πανμοζζάγμοκ ορδθέξ επζθάκεζεξ, ορδθά πμνχδδ ηαζ παιδθέξ 

ποηκυηδηεξ, ζδζυηδηεξ επζεοιδηέξ υζμκ αθμνά ηζξ εθανιμβέξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ ζηδκ 

ηαηάθοζδ [Hermans, L.A.M. et al., 1979]. 

Σμ πήηηςια δεκ είκαζ ζηαηζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βήνακζήξ ημο, αθμφ μζ 

ακηζδνάζεζξ οδνυθοζδξ ηαζ ζοιπφηκςζδξ ζοκεπίγμοκ κα πναβιαημπμζμφκηαζ. Καηά 
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ηα ζηάδζμ ηδξ ζοννίηκςζδξ ημο πναβιαημπμζείηαζ εηδίςλδ ημο δζαθφηδ ηαζ ςνίιακζδ 

ημο πδηηχιαημξ. Καηά ηδκ ςνίιακζδ αολάκεηαζ μ υβημξ ηςκ πυνςκ ηαζ εθαηηχκεηαζ 

δ επζθάκεζα θυβς δζάθοζδξ ηαζ επακαηαηααφεζζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ιε παιδθυ νοειυ. Σέθμξ, θαιαάκεζ πχνα δζαπςνζζιυξ ηςκ θάζεςκ ή 

ηνοζηάθθςζδ ημο οθζημφ [Geus J.W., 1983., Λπθνπξγηώηε, Α.Σ., 1987., Λπθνπξγηώηε, 

Α.Σ., 2001., Hermans, L.A.M. et al., 1979]. 

 

2.2. ύλζεζε ζθνλώλ TiO2 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηακ μζ παναπάκς ηεπκζηέξ βζα ηδκ 

ζφκεεζδ ηςκ ζημκχκ TiO2. ηζξ ηνείξ πνχηεξ ζεζνέξ ζημκχκ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα 

ηεπκζηή παιδθήξ εενιμηναζίαξ οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP), ημ ηεηνααμοηφθζμ ημο 

ηζηακίμο (TTBu) ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίκμο (TTIP) ιε 

κζηνζηυ μλφ (HNO3) ακηίζημζπα. ηδκ ηέηανηδ ζεζνά πνδζζιμπμζήεδηε ιζα ηεπκζηή 

Λφιαημξ-Πδηηχιαημξ (Sol-Gel) πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνυδνμιδ έκςζδ Na2WO4 

(Sodium Tungstate) ηαζ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP). 

 

εζνέξ Γεζβιάηςκ TiO2 Πνυδνμιδ έκςζδ Ανζειυξ δεζβιάηςκ 

1
δ
 ζεζνά TTIP 8 

2
δ
 ζεζνά TTBu 8 

3
δ
 ζεζνά TTIP + HNO3 3 

4
δ
 ζεζνά TTIP + Na2WO4 3 
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2.2.1. 1
ε
 εηξά δεηγκάηωλ TiO2 κε ηζνπξνπνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ (TTIP) 

 

Ζ παναζηεοή ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ έβζκε ιε ιζα ηεπκζηή παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ  πνδζζιμπμζχκηαξ ζακ πνυδνμιδ έκςζδ 

ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP). ε έκα ιπμοηάθζ ηςκ 100 ml ιε εζδζηυ 

αενμζηεβέξ ηαπάηζ πνμζεέζαιε 90ml πνμπακυθδξ ηαζ 0,7ml οπενηάεανμ κενυ. ηδκ 

ζοκέπεζα ημ ημπμεεηήζαιε  πάκς ζε έκα ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα 10 θεπηά. Μεηά 

ημ πέναξ ηδξ ακάδεοζδξ πνμζεέζαιε 1ml TTIP ηαζ ημπμεεηήζαιε ημ ιπμοηάθζ βζα 

εένιακζδ ζημ θμφνκμ ζημοξ 95°C βζα ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ. Δημζιάζαιε 8 

δζαθμνεηζηά δείβιαηα ζε αοηή ηδ ζεζνά, ηα μπμία ηα αθήζαιε ακηίζημζπα 1, 2, 5, 10, 

20, 30, 40, 50 h ιέζα ζημ θμφνκμ. ηδ ζοκέπεζα αθήζαιε ηα δείβιαηα κα ηνοχζμοκ 

ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ηαηυπζκ, ηα θοβμηεκηνήζαιε ηαζ ηα λδνάκαιε 

ζημ θμφνκμ. ημ ηέθμξ ημκζμνημπμζήζαιε ηδ ζηυκδ ιε βμοδί ηαζ ηδκ απμεδηεφζαιε 

χζηε βζα κα είκαζ έημζιδ βζα πνήζδ. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ ηδξ 1δξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ ιε 

πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP). 

Και 0,7 ml 

nano pure 

water 

10 λεπτά 

ανάδευςθ 

90 ml 

propanol 
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Φυγοκζντριςθ 

και ξιρανςθ 
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2.2.2. 2
ε
 ζεηξά δεηγκάηωλ TiO2 κε ηεηξαβνπηίιην ηνπ ηηηαλίνπ (TTBu)   

 

Ζ παναζηεοή ηδξ δεφηενδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ έβζκε ιε ιζα ηεπκζηή παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ  πνδζζιμπμζχκηαξ ζακ πνυδνμιδ έκςζδ 

ηεηνααμοηίθζμ ημο ηζηακίμο (TTBu). ε έκα ιπμοηάθζ ηςκ 100 ml ιε εζδζηυ 

αενμζηεβέξ ηαπάηζ πνμζεέζαιε 90ml πνμπακυθδξ ηαζ 0,7ml οπενηάεανμο κενμφ. 

ηδκ ζοκέπεζα ημ ημπμεεηήζαιε  πάκς ζε έκα ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα 10 θεπηά. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ ακάδεοζδξ, πνμζεέζαιε 0,9 ml TTBu ηαζ ημπμεεηήζαιε ημ 

ιπμοηάθζ βζα εένιακζδ ζημ θμφνκμ ζημοξ 95°C βζα ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ. Δημζιάζαιε 

8 δζαθμνεηζηά δείβιαηα ηαζ ζε αοηή ηδ ζεζνά, ηα μπμία ηα αθήζαιε ακηίζημζπα 1, 2, 

5, 10, 20, 30, 40, 50 h ιέζα ζημκ θμφνκμ. ηδκ ζοκέπεζα αθήζαιε ηα δείβιαηα κα 

ηνοχζμοκ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ηαηυπζκ, ηα θοβμηεκηνήζαιε ηαζ ηα 

λδνάκαιε ζημ θμφνκμ. ημ ηέθμξ ημκζμνημπμζήζαιε ηδ ζηυκδ ιε βμοδί ηαζ ηδκ 

απμεδηεφζαιε χζηε κα είκαζ έημζιδ βζα πνήζδ. 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 2.2: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ ηδξ 2δξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ ιε 

πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηίθζμ ημο ηζηακίμο (TTBu). 
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2.2.3. 3
ε
 ζεηξα δεηγκάηωλ TiO2 κε ηζνπξνπνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ θαη ΗΝΟ3 

 

Ζ παναζηεοή ηδξ ηνίηδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ έβζκε ιε ιζα ηεπκζηή παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ  πνδζζιμπμζχκηαξ ζακ πνυδνμιδ έκςζδ 

ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP). ε έκα ιπμοηάθζ ηςκ 100 ml ιε εζδζηυ 

αενμζηεβέξ ηαπάηζ πνμζεέζαιε 90ml πνμπακυθδξ ηαζ 0,7ml οπενηάεανμο κενμφ. 

ηδκ ζοκέπεζα ημ ημπμεεηήζαιε  πάκς ζε έκα ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα 10 θεπηά. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ ακάδεοζδξ, πνμζεέζαιε 1ml TTIP ηαζ 0,25-0,75 ml HNO3 ηαζ 

ημπμεεηήζαιε ημ ιπμοηάθζ βζα εένιακζδ ζημ θμφνκμ ζημοξ 95°C βζα ζοβηεηνζιέκεξ 

χνεξ. Δημζιάζαιε 3 δζαθμνεηζηά δείβιαηα ζε αοηή ηδ ζεζνά, ηα μπμία ηα αθήζαιε 

βζα 50 h ιέζα ζημκ θμφνκμ. ηδκ ζοκέπεζα αθήζαιε ηα δείβιαηα κα ηνοχζμοκ ζε 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ηαηυπζκ, ηα θοβμηεκηνήζαιε ηαζ ηα λδνάκαιε ζημ 

θμφνκμ. ημ ηέθμξ ημκζμνημπμζήζαιε ηδ ζηυκδ ιε βμοδί ηαζ ηδκ απμεδηεφζαιε χζηε 

κα είκαζ έημζιδ βζα πνήζδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ ηδξ 3δξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ ιε 

πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ HNO3. 
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και ξιρανςθ 
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2.2.4. 4
ε
 ζεηξα δεηγκάηωλ TiO2 κε πξόζκημε W ζε πνζνζηό 1,3,5 % 

 

ηδκ ηεθεοηαία ζεζνά, παναζηεοάζηδηακ ηνία δείβιαηα ιε ηδ ιέεμδμ 

θφιαημξ-ποηηχιαημξ (sol-gel). Ζ ακαθμβία πνυζιζλδξ ηςκ δφμ δζαθοιάηςκ, ιε 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ηαζ ημ δζέκοδνμ 

ααθθναιζηυ κάηνζμ (Sodium Tungstate Dihydrate) είκαζ, 1%, 3% ηαζ 5%.  

 

Γζα ηδκ παναζηεοή ημο πνυδνμιμο δ/ημξ Ti αάθαιε ζε έκα ιπμοηάθζ ηςκ 100 

ml ιε εζδζηυ αενμζηεβέξ ηαπάηζ, 2.8 ml ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο ζε 25 ml 

αζεακυθδξ, οπυ ιαβκδηζηή ακάδεοζδ ζημοξ 60°C ζε εενιακηζηή πθάηα βζα 15 min. 

ηδ ζοκέπεζα νοειίζαιε ημ pH ζηδκ ηζιή 1.75 πνμζεέημκηαξ ιενζηέξ ζηαβυκεξ HCl 

37%. Ακαδεφμοιε ζοκεπχξ ημ δζάθοια βζα 60 min ζημοξ 60°C πάκς ζηδ εενιακηζηή 

πθάηα. 

 

Γζα ηδκ παναζηεοή ημο Ζ2WO4 πνδζζιμπμζήζαιε ςξ πνυδνμιδ έκςζδ 

δζέκοδνμ άθαξ αμθθναιζημφ καηνίμο (Sodium Tungstate Dihydrate, Na2WO4∙2H2O, 

ηαεανυηδηα 99%, Sigma Aldrich). ε έκα ιπμοηάθζ ιε εζδζηυ αενμζηεβέξ ηαπάηζ 

πνμζεέημοιε 100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ ηαζ 5gr Na2WO4. τθ ςυνζχεια ρίχνουμε 

6.2 ml ΗCl 37% ςτο υπό ανάδευςθ διάλυμα, ςταγόνα-ςταγόνα. Σο 

διάλυμα αφινεται υπό μαγνθτικι ανάδευςθ μζχρι να ομογενοποιθκεί και να 

προκφψει διάλυμα βολφραμικοφ οξζοσ που να είναι διαυγζσ. Οι παραπάνω 

ποςότθτεσ αναφζρονται για τθ πρόςμιξθ WO3:TiO2 ζε βναιιμιμνζαηή ακαθμβία 

5:100, ακηίζημζπα έπμοκ οπμθμβζζηεί μζ πμζυηδηεξ βζα 1% ηαζ 3% πρόςμιξθ 

WO3:TiO2. 

 

τθ ςυνζχεια προςκζτουμε  το διάλυμα βολφραμικοφ οξζοσ H2WO4 ςτο 

πρόδρομο διάλυμα του τιτανίου, ςταγόνα ςταγόνα, υπό ανάδευςθ για 15 min ςε 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ ότου να παρατθρθκεί πλιρθσ κακίηθςθ κίτρινου 

ιηιματοσ. Σο προκφπτον διάλυμα τοποκετείται ςε φοφρνο ςτουσ 95°C περίπου για 

24 hr. το διάλυμα ζγινε φυγοκζντριςθ και ξιρανςθ του ιηιματοσ ϊςτε να πάρουμε 

τθν προκφπτουςα ςκόνθ. 
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Δηθόλα 2.4: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ ηδξ 4
δξ

 ζεζνάξ δεζβιάηςκ ιε 

πνυζιζλδ WO3:TiO2 ζε ακαθμβία 5:100. 

 

1. Παραςκευι 

πρόδρομου 

δ/τοσ Ti 

 10 λεπτά ανάδευςθ 

ςτουσ 60°C 

 Ρφκμιςθ του pH ςτθν 

τιμι 1.75 

 Ανάδευςθ άλλα 60 min 

ςτουσ 60°C 

25 ml ethanol 

+ 2.8 ml TTIP 
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 Ρίχνουμε 6.2 ml HCl 37% υπό 

ανάδευςθ, ςταγόνα-ςταγόνα 

 Αναδεφουμε για 15 min ςε 

κερμοκραςία περ/ντοσ. 

 Προκφπτει ζνα διαυγζσ δ/μα 

H2WO4 

 Ανάδευςθ για 15 

min, μζχρι να 

προκφψει ζνα 

κίτρινο ίηθμα 

 Θζρμανςθ ςτουσ 

95   C για 24 h 

 Φυγοκζντριςθ 

δ/τοσ, ξιρανςθ 

ιηιματοσ  

 Ανόπτθςθ ςτουσ 

500°C για 5 h 

ε 100 ml 

απιονιςμζνου 

νεροφ 

προςκζτουμε 5 

gr Na2WO4 

2. Παραςκευι 

πρόδρομου 

δ/τοσ W 

3. Πρόςμιξθ 

W: TiO2 

5:100 
Προςκζτουμε το 

πρόδρομο δ/μα W ςτο 

πρόδρομο δ/μα του Ti 
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ηδ ζοκέπεζα έβζκε ακυπηδζδ ηδξ ζηυκδξ ηςκ δεζβιάηςκ TiO2:WO3 ζε ηθίαακμ ζημοξ 

500°C βζα 5 h. To πνυβναιια εενιμηναζίαξ ημο ηθζαάκμο είκαζ άκμδμξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ιε νοειυ 5°C/min, παναιμκή ζημοξ 500°C βζα 5h ηαζ ηάεμδμξ ιε 

νοειυ 2°C/min ιέπνζ ημοξ 25°C. Σέθμξ, έβζκε ημκζμνημπμίδζδ ηδξ ζηυκδξ ιε έκα 

ιζηνυ βμοδί, έηζζ χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ ζοζζςιαηχιαηα ηαζ κα είκαζ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ θεπηυημηηδ. 
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2.3. Σερληθέο ραξαθηεξηζκνύ δεηγκάηωλ 

 

2.3.1. Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξωζεο (SEM) 

 

ηδ ιζηνμζημπία ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ μπηζηά υζμ ηαζ 

δθεηηνμκζηά ιζηνμζηυπζα. Αοηά ηα υνβακα οπμαμδεμφκ ηζξ ένεοκεξ βφνς απυ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ιζηνμδμιήξ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ οθζηχκ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ 

αοηέξ ηζξ ηεπκζηέξ πνδζζιμπμζμφκ θςημβναθζηυ ελμπθζζιυ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ιζηνμζηυπζμ. Ζ θςημβναθία ζηδκ μπμία απμηοπχκεηαζ  δ εζηυκα ηδξ ιζηνμδμιήξ 

θέβεηαζ θςημιζηνμβναθία [Callister, 2000]. 

  

Ζ δθεηηνμκζηή ιζηνμζημπία ζάνςζδξ (scanning electron microscope, SEM) 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ θήρδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ 

ιμνθμθμβία ηςκ ηνοζηάθθςκ. 

 

Μζα πμθφ θεπηή δέζιδ δθεηηνμκίςκ επζηαπφκεηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ορδθήξ 

ηάζεςξ ζε εάθαιμ ορδθμφ ηεκμφ. Ζ δέζιδ ηςκ δθεηηνμκίςκ πενκά απυ έκα εάθαιμ 

δθεηηνμιαβκδηζηχκ ζοβηεκηνςηζηχκ θαηχκ ηαζ ζανχκεηαζ ηαηά ιήημξ ημο 

δείβιαημξ ζε ζοβπνμκζζιυ ιε ηδ δέζιδ εκυξ ηαεμδζημφ ζςθήκα. Καεχξ δ δέζιδ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ πνμζηνμφεζ πάκς ζημ δείβια, εηπέιπμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ εκένβεζα 

ηδξ δέζιδξ, είηε δεοηενμβεκή είηε μπζζεμζηεδάγμκηα δθεηηνυκζα πμο ζοθθέβμκηαζ 

ηαζ πανάβμοκ ζήιαηα ιε ηα μπμία πνμζανιυγεηαζ δ έκηαζδ ηδξ δέζιδξ ημο 

ηαεμδζημφ ζςθήκα. Ζ θφζδ ηδξ δέζιδξ ζάνςζδξ είκαζ ηέημζα πμο κα πανέπεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ελέηαζδξ ζε ιεβάθμ αάεμξ πεδίμο ηαζ ηα είδςθα πανμοζζάγμοκ ιζα πμθφ 

θοζζηή ηνζζδζάζηαηδ απεζηυκζζδ. Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ ιπμνμφκ κα 

επζηεοπεμφκ ιεβεεφκζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 10 ιέπνζ ηαζ άκς ηςκ 50000 

δζαιέηνςκ. Δπίζδξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ πενζθενεζαηυ ελμπθζζιυ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ 

πμζμηζηή ηαζ διζπμζμηζηή ακάθοζδ ηδξ ζημζπεζχδμοξ ζφζηαζδξ ζε πμθφ εκημπζζιέκα 

ειααδά επζθακεζχκ [Callister, 2000].  
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Εικόνα 2.5: πδιαηζηή πανάζηαζδ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ εκυξ δθεηηνμκζημφ 
ιζηνμζημπίμο ζάνςζδξ (ΖΜ). 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε έκα Ζθεηηνμκζηυ Μζηνμζηυπζμ 

άνςζδξ  SEM JEOL (JSM-840) πμο επζηνέπεζ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ημ 

παναηηδνζζιυ ακυνβακςκ οθζηχκ ηαζ επζθακεζχκ ζε θεπημιένεζεξ πμο ανίζημκηαζ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ ιενζηχκ κακμιέηνςκ (>20nm) 

Γζα ηδ ιεθέηδ εκυξ δείβιαημξ ιε ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ απαζηείηαζ 

ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία. Σα ιδ αβχβζια δείβιαηα πμο ελεηάγμκηαζ ζημ SEM 

πνεζάγεηαζ κα επζηαθοθεμφκ ιε έκα θεπηυ ζηνχια αβχβζιμο ή διζαβχβζιμο οθζημφ 

(ζοκήεςξ Υνοζμφ, Au, Παθθάδζμο, Pd, Άκεναηα, C η.α.). Αοηή δ επζηάθορδ είκαζ 

ακαβηαία βζα κα ελαθεζθεεί δ ζοζζχνεοζδ ζηαηζηχκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ απυ ηδκ 

εκενβεζαηή δέζιδ δθεηηνμκίςκ πμο ζανχκεζ ημ ιδ αβχβζιμ δείβια. Σοπυκ απμοζία 

ηέημζαξ επζηάθορδξ πνμηαθεί θαζκυιεκα πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ αθθμζςιέκδ 

απεζηυκζζδ ημο εζδχθμο ημο δείβιαημξ. Σα θεπηά αοηά οιέκζα ιπμνμφκ κα 

ζπδιαηζζημφκ ιε ζμκηζηή ελάπκςζδ ή ιε DC magnetron sputtering ηαηάθθδθμο 

οθζημφ εκχ πνέπεζ κα είκαζ μιμζμβεκμφξ πάπμοξ ηαζ κα ιδκ ακηζδνμφκ ιε ημ δείβια. 

Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηυκεςκ TiO2 ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ, ζηα δείβιαηα έβζκε 

επζηάθορδ ιε άκεναηα, ιε ηδ αμήεεζα ελαπκςηή. 
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2.3.2. Σερληθή πεξίζιαζεο αθηίλωλ Υ (XRD) 

 

Ζ πνήζδ ηςκ αηηίκςκ Υ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ δμιήξ ηνοζηαθθζηήξ μοζίαξ, 

λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ημο 1900 υηακ μ Max von Laue παναηήνδζε υηζ δέζιδ αηηίκςκ 

Υ δ μπμία πνμζέπζπηε ζε ζηυκδ ηνοζηαθθζημφ δείβιαημξ, απμηοπχκμκηακ ζακ ιζα 

ζεζνά ηφηθςκ πάκς ζε ιζα θςημβναθζηή πθάηα. 

Ζ ζπέζδ δ μπμία ζοκδέεζ ηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ μοζίαξ ηαζ ηζξ εέζεζξ ηςκ 

ηφηθςκ δζαηοπχεδηε απυ ημκ W. Bragg [Klug H., 1956], ηαζ εηθνάγεηαζ απυ ηδκ 

αηυθμοεδ ζπέζδ: 

 

  n · θ = 2 · d ·  sinε 

 

 

υπμο : 

θ  ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

d  δ απυζηαζδ ηςκ επζπέδςκ ζηδκ ελεηαγυιεκδ ηνοζηαθθμβναθζηή 

δζεφεοκζδ 

ε  δ βςκία πενίεθαζδξ 

ηαζ  n  αηέναζμξ ανζειυξ πμο δείπκεζ ηδκ ηάλδ ηδξ πενζεθχιεκδξ 

αηηζκμαμθίαξ 

 

Ζ παναπάκς ζπέζδ, δ μπμία ακαθένεηαζ ηαζ ςξ κυιμξ ημο Bragg, πνμηφπηεζ ιέζς 

απθχκ ηνζβςκμιεηνζηχκ οπμθμβζζιχκ [Williams K., 1987, Culity B., 1959] (πήια 

2.1). 
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ρήκα 2.1:  Πενίεθαζδ αηηίκςκ Υ απυ ηνφζηαθθμ. 

 

Αθμφ μζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ζηα ηνοζηαθθζηά οθζηά είκαζ ηδξ 

ίδζαξ ηάλδξ ιεβέεμοξ ιε ηα ιήηδ ηφιαημξ ηςκ αηηζκχκ Υ, μζ ηνφζηαθθμζ δνμοκ ζακ 

θνάβιαηα πενίεθαζδξ βζα ηζξ αηηίκεξ Υ. Έηζζ αηηίκεξ Υ μζ μπμίεξ πνμζπίπημοκ πάκς 

ζημοξ ηνοζηάθθμοξ, οθίζηακηαζ ζοιαμθή ηαζ εκζζπφμκηαζ ιυκμ ακ δ δζαθμνά πμνείαξ 

ημοξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηνοζηάθθμο είκαζ αηέναζμ πμθθαπθάζζμ, n, ημο ιήημοξ 

ηφιαημξ ηςκ αηηίκςκ. ε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ οθίζηακηαζ απυζαεζδ ηαζ 

ιδδεκίγμκηαζ. 

Καηά ηδκ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο n, αολάκεηαζ ηαζ δ βςκία πενίεθαζδξ ιζα ηαζ 

δ απυζηαζδ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ επζπέδςκ παναιέκεζ ζηαεενή βζα δεδμιέκδ 

ηνοζηαθθμβναθζηή δζεφεοκζδ. Έηζζ ηάεε ηδθίδα απμδίδεηαζ ζηζξ πενζεθχιεκεξ 

αηηίκεξ Υ απυ ηα δζάθμνα ηνοζηαθθμβναθζηά επίπεδα. 

Απυ ηδκ ελίζςζδ Bragg είκαζ θακενυ υηζ δ βςκία πενίεθαζδξ ελανηάηαζ απυ 

ηδκ απυζηαζδ ηςκ δζηηοςηχκ επζπέδςκ βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηνοζηαθθμβναθζηή 

δζεφεοκζδ. Γζαθμνεηζηέξ μιάδεξ επζπέδςκ ζε έκα πθέβια, έπμοκ δζαθμνεηζηέξ ηζιέξ 

ηδξ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδξ. Ζ απυζηαζδ dhkl ιεηαλφ δφμ επζπέδςκ, ιεηνδιέκδ ζε 

μνεή βςκία ιε ηα επίπεδα, ελανηάηαζ απυ ημοξ δείηηεξ Miller (hkl) ημο επζπέδμο ηαζ 

ηζξ ζηαεενέξ πθέβιαημξ (a, b, c, α, α, β). Ζ αηνζαήξ ζπέζδ ελανηάηαζ απυ ημ 

ηνοζηαθθμβναθζηυ ζφζηδια [Stuart B., 1996]. Γζα ημ ηοαζηυ ζφζηδια δ ζπέζδ έπεζ 

ηδ ιμνθή: 
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2.3.3. Φαζκαηνζθνπία Raman 

 

Ζ Φαζιαημζημπία Raman ακαηαθφθεδηε απυ ημκ Ηκδυ θοζζηυ C. Raman [Raman C. 

and Krishnan K., 1928] ζηζξ ανπέξ ημο 1900, ηαζ απμηεθεί έκα θαζκυιεκμ ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ αηηζκμαμθίαξ ηαζ φθδξ [Long D., 1977, Ferraro J. 

and Nakamoto K., 1994, Βνγηαηδήο Γ., 1992]. 

 

Όηακ ιζα ιμκμπνςιαηζηή αηηζκμαμθία, ζοπκυηδηαξ κ0, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ έκα 

LASER πνμζπέζεζ ζημ πνμξ ελέηαζδ δείβια, ηυηε έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ 

πνμζπζπηυκηςκ θςημκίςκ (πενίπμο 0.1%) ζηεδάγμκηαζ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 

ζηεδαγυιεκςκ θςημκίςκ, παναιέκμοκ εκενβεζαηά αιεηάαθδηα (ζηέδαζδ Rayleigh), 

εκχ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ (πενίπμο 0.01%) ζηεδάγμκηαζ ιε ιεηααμθή ηδξ 

εκένβεζαξ ημοξ (ζηέδαζδ Raman). 

 

Σα πενζζζυηενα θςηυκζα, ηα μπμία οθίζηακηαζ ζηέδαζδ Raman, πάκμοκ ηάπμζμ πμζυ 

ηδξ εκένβεζαξ ημοξ ηαζ ζηεδάγμκηαζ ιε ιζηνυηενδ εκένβεζα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιε 

ιζηνυηενδ ζοπκυηδηα (κ0-κδ, Stokes αηηζκμαμθία), υπμο κδ δ ζοπκυηδηα δυκδζδξ ηδξ 

μοζίαξ, εκχ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ θςημκίςκ ηενδίγμοκ ηάπμζμ πμζυ εκένβεζαξ ηαζ 

ζηεδάγμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ εκένβεζα ηαζ ζοπκυηδηα (κ0+κδ anti-Stokes αηηζκμαμθία) 

(πήια 2.2). 

 

ηα θάζιαηα Raman μζ ζοπκυηδηεξ δυκδζδξ κδ εηθνάγμκηαζ ςξ ιεηαημπίζεζξ 

κ0 ± κδ (Raman Shift). Κάεε ιεηαηυπζζδ είκαζ ζζμδφκαιδ ιε ηδ δζαθμνά δφμ 

εκενβεζαηχκ επζπέδςκ δυκδζδξ ιεηαλφ ημο πνμζπίπημκημξ ηαζ ημο ζηεδαγυιεκμο 

θςημκίμο. Ζ θαζιαημζημπία Raman ηαηαβνάθεζ αοηέξ ηζξ εκενβεζαηέξ δζαθμνέξ, μζ 

μπμίεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδ δζέβενζδ ιζαξ μνζζιέκδξ δυκδζδξ ημο ιμνίμο ηδξ 

μοζίαξ. Κάεε ημνοθή ημο θάζιαημξ Raman ακηζζημζπεί ζε δυκδζδ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ μοζίαξ. Κάεε δυκδζδ δ μπμία πνμηαθεί ιεηααμθή ζηδκ πμθςζζιυηδηα 
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ημο ελεηαγυιεκμο πδιζημφ είδμοξ, είκαζ εκενβυξ ηαηά Raman, ηαζ ειθακίγεηαζ ζημ 

θάζια Raman. 

 

 

χήμα 2.2:  πδιαηζηή απεζηυκζζδ ημο θαζκμιέκμο Raman. 

 

 

 ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε θαζιαηυιεηνμ Raman Nicolet Almega XR με 

laser μικουσ κφματοσ 473 nm ςε ιςχφ 100%. Σο εφροσ ςάρωςθσ των δειγμάτων 

κυμαινόταν από 80 ζωσ 1200 κυματαρικμοφσ (wavenumbers, cm-1) και ο χρόνοσ 

ςάρωςθσ ιταν 3 sec. 

 

Εικόνα 2.6: Φαζιαημθςηυιεηνμ Raman Nicolet Almega XR. 
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2.4. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θωηνθαηάιπζεο 

 

Γεληθά 

 
ε αοηή ηδκ ενβαζία πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ιε πνήζδ ζοκεεηζηχκ 

ηαζ ειπμνζηχκ ηαηαθοηχκ ηζηάκζαξ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζνμθδηζηήξ ηαζ 

θςημηαηαθοηζηήξ ημοξ δνάζδξ ζηδκ απμδυιδζδ-οπμαάειζζδ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ 

ιε πνυηοπδ πνςζηζηή έκςζδ methylene blue. Ο έθεβπμξ ηδξ πνμζνμθδηζηήξ ηαζ 

θςημηαηαθοηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ 

έβζκε ιε θςζιαημθςηυιεηνμ μναημφ-οπενζχδμοξ (UV/VIS Spectrμphotometry), εκχ 

μ έθεβπμξ ηδξ οπμαάειζζδξ  ηςκ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ έβζκε ιε ιεηνήζεζξ μθζημφ 

μνβακζημφ άκεναηα (TOC). 

 

2.4.1. Τιηθά – Αληηδξαζηήξηα 

 

Αοηυ ημ ιένμξ ημο δεφηενμο ηεθαθαίμο αθμνά υθα εηείκα ηα οθζηά, είηε ειπμνζηά 

είηε ζοκεεηζηά ηαεχξ ηαζ ηα ακηζδναζηήνζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. 

 

2.4.1.1. Ηκηαγώγηκνη θωηνθαηαιύηεο 

 

ακ διζαβχβζιμζ θςημηαηαθφηεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηυζμ ειπμνζηή ζηυκδ ηζηάκζαξ 

υζμ ηαζ ζοκεεηζηά δείβιαηα, υπςξ πνμακαθένεδηε παναπάκς. Πενζζζυηενμ 

δζαδεδμιέκδ ηαζ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκδ ειπμνζηή ζηυκδ είκαζ δ ηζηάκζα P25 ηδξ 

Degussa, δ μπμία πανμοζζάγεζ ορδθή θςημηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηαζ βζ’ αοηυ ημ 

θυβμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ζφβηνζζδ ιε άθθμοξ θςημηαηαθφηεξ TiO2, πμο 

παναζηεοάγμκηαζ ιε δζάθμνεξ ιεευδμοξ. Σμ TiO2 P-25 πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

απμηεθείηαζ ηαηά 20% απυ ηδ ιμνθή rutile ημο TiO2 ηαζ ηαηά 80% απυ ηδ ιμνθή 

anatase, εκχ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηοιαίκεηαζ ζηα 24±2 nm ιε εζδζηή 

επζθάκεζα ζηα 50 m
2
/g. Ζ ορδθή θςημεκενβυηδηα πμο πανμοζζάγεζ έκαξ 

θςημηαηαθφηδξ TiO2 ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ μθείθεηαζ ζηα ηαηάθθδθα θοζζημπδιζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο δζαεέηεζ. Σα ζδιακηζηυηενα απυ αοηά είκαζ δ εζδζηή επζθάκεζα, 

ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ, δ ηνοζηαθθζηυηδηα ημο οθζημφ, δ εκενβυηδηα ηαζ δ 

ζηαεενυηδηά ημο ηαζ, ηέθμξ, δ ιμνθή ημο θςημηαηαθφηδ (ακ δδθαδή είκαζ ζε ζηυκδ, 



 

51 
 

θεπηυ οιέκζμ, η.θ.π.). Σα παναηηδνζζηζηά αοηά επδνεάγμοκ ημ νοειυ 

θςημηαηαθοηζηχκ δζενβαζζχκ, ημ ηαεέκα απυ αοηά ιε λεπςνζζηυ ηνυπμ. 

2.4.1.2. Υξωζηηθέο ελώζεηο  

 

Σα πνχιαηα είκαζ απυ ημοξ δζααυδημοξ νφπμοξ ζε οδαηζηά πενζαάθθμκηα 

ελαζηίαξ ημο ηενάζηζμο υβημο ηδξ παναβςβήξ ημοξ απυ ηζξ αζμιδπακίεξ, ηδξ παιδθήξ 

αζμδζάζπαζδξ ηαζ απμπνςιαηζζιμφ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ορδθήξ ημλζηυηδηάξ ημοξ. Οζ 

αζμιδπακζηέξ δζενβαζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ πνχιαηα είκαζ βζα ηδ ααθή πανηζμφ, 

πθαζηζηχκ ηαεχξ ηαζ ηδ ααθή δένιαημξ, θοζζηχκ ηαζ ηεπκδηχκ ζκχκ. Γφνς ζημοξ 

700.000 ηυκμοξ πνςιάηςκ ημ πνυκμ πανάβμκηαζ παβημζιίςξ ηαζ ζπεδυκ ημ 15% ηςκ 

ζοκεεηζηχκ πνςιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ οθακημονβία απμνίπημκηαζ ζηα 

απυαθδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναζηεοήξ ημοξ ή ζηδκ πμνεία ηδξ δζενβαζίαξ 

εθανιμβήξ ημοξ. Βζμθμβζηή μλείδςζδ ηαζ πμθθέξ θοζζημπδιζηέξ ιέεμδμζ 

επελενβαζίαξ ηνίκμκηαζ ζοκήεςξ ακαπμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ 

πνςιάηςκ.  

Σα αγμπνχιαηα απμηεθμφκ ηδ ιεβαθφηενδ πδιζηή μιάδα πνςζηζηχκ ηαζ 

πενζέπμοκ ηα ιζζά πνχιαηα απυ υθα ηα πνχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα ζηδ 

αζμιδπακία. Σα αγμπνχιαηα είκαζ ιζα πμθοπθδεήξ ηαηδβμνία ζοκεεηζηχκ, έβπνςιςκ 

μνβακζηχκ εκχζεςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία εκυξ ή πενζζζμηένςκ 

αγμδεζιχκ, -Ν=Ν-. Σα απυαθδηα ηδξ αζμιδπακίαξ πνςιάηςκ ηαζ οθακημονβίαξ 

πενζέπμοκ ιεβάθα πμζά αγμπνςιάηςκ υπμο ελαζηίαξ ηδξ ιδ αζμδζάζπαζήξ ημοξ, ηδξ 

ορδθήξ ημλζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εκ δοκάιεζ, ηανηζκμβυκμο θφζδ ημοξ απμηεθμφκ ιζα 

ζδιακηζηή απεζθή βζα ημ βφνς μζημζφζηδια. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηζξ 

εηνμέξ ηςκ οθακημονβείςκ ηοιαίκμκηαζ απυ 5 έςξ 1500 mg/L θυβς ηδξ ακεπανημφξ 

πνμζνυθδζήξ ημοξ ζηα οθάζιαηα.  

Πενίπμο ημ 60-70% ηςκ πνςιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ αζμιδπακία, 

είκαζ αγμπνχιαηα. Μπμνμφκ κα εζζέθεμοκ ζημ πενζαάθθμκ απεοεείαξ απυ ηζξ ιμκάδεξ 

παναβςβή ημοξ, αθθά δ ααζζηή νμή λεηζκά απυ ηδ πνήζδ ημοξ ζε δεοηενεφμοζεξ 

αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ, υπςξ δ οθακημονβία, δ αζμιδπακία πανηζμφ, δένιαημξ, 

πθαζηζηχκ, ηνμθίιςκ ηαζ θανιάηςκ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ παναβςβή ιπμβζάξ ηαζ 

αενκζηζχκ. Δπίζδξ, δζαθοβή πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηά ηδ πνήζδ ηςκ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ζε αζμιδπακίεξ ή κμζημηονζά αθθά ηαζ ηαηά ηδκ επελενβαζία ιε 

ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ. Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ ζηα οβνά απυαθδηα είκαζ δοκαηυ κα 
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ζπδιαηίζμοκ επζηίκδοκα παναπνμσυκηα ελαζηίαξ μλείδςζδξ, οδνυθοζδξ ηαζ άθθςκ 

πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα.  

Σμ αολακυιεκμ παβηυζιζμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ νφπμοξ 

επέααθε ηαζ ηδκ αοζηδνυηδηα ηςκ δζεεκχκ, πενζααθθμκηζηχκ πνμηφπςκ ιε ηδκ 

ηαεζένςζδ ημκ Οηηχανζμ ημο 1996 ημο ISO 14001. Έηζζ κέεξ ιέεμδμζ επελενβαζίαξ 

απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα μζημκμιζηέξ απαζηείηαζ κα ακαπηοπεμφκ χζηε κα 

ιεηαηνέρμοκ ημο μνβακζημφξ αοημφξ νφπμοξ ηςκ πνςιάηςκ ζε αηίκδοκεξ εκχζεζξ.  

  

 

2.4.1.2.1. Μπιε ηνπ κεζπιελίνπ (Methylene Blue) 

 

Σμ ιπθε ημο ιεεοθεκίμο είκαζ ιζα εηενμηοηθζηή ανςιαηζηή πδιζηή έκςζδ ιε 

ιμνζαηυ ηφπμ C16H18N3SCI, δ μπμία έπεζ έκα πμθφ εονφ θάζια εθανιμβήξ ζε ημιείξ 

υπςξ δ αζμθμβία ηαζ δ πδιεία. Διθακίγεηαζ ςξ ζηενεή, ζημφνα πνάζζκδ ζηυκδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, δ μπμία υηακ δζαθοεεί ζημ κενυ δδιζμονβεί έκα ιπθε 

δζάθοια. Σμ ιμνζαηυ αάνμξ ημο ειπμνζημφ methylene blue ηδξ Sigma-Aldrich είκαζ 

373.90 ιε ηαεανυηδηα ημοθάπζζημκ 82%. 

 

 

Εικόνα 2.7: Υδιζηή δμιή ημο ιπθε ημο ιεεοθεκίμο (C16H18N3SCI). 

 

Σμ ΜΒ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ηφνζμξ νφπμξ δμηζιήξ δεδμιέκμο υηζ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί εηηεκχξ ζηδκ ένεοκα ςξ δείηηδξ βζα ηζξ θςημηαηαθοηζηέξ δζενβαζίεξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ ημο είκαζ μζ ημνοθέξ απμννυθδζδξ πμο πανμοζζάγεζ ημ θάζια ημο 

ζηδκ μναηή πενζμπή. Καηά ζοκέπεζα δ απμδυιδζή ημο ιπμνεί κα εθέβπεηαζ εφημθα 

απυ ηδκ μπηζηή θαζιαημζημπία απμννυθδζδξ. Δπζπθέμκ, ιζα ιεβάθδ ιενίδα ηςκ 

πναβιαηζηχκ νφπςκ είκαζ βκςζηυ υηζ πενζθαιαάκεζ ηαζ αοηή ηδ ζοκεεηζηή πνςζηζηή 

μοζία ιε ηφνζα εθανιμβή ζηζξ αζμιδπακζηέξ ααθέξ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ 
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ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιπθε ημο ιεεοθεκίμο ζηα 

πενζζζυηενα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ.  

 

2.4.2. Παξαζθεπή Γηαιπκάηωλ-Αηωξεκάηωλ θαη πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

 

ε ηάεε πείναια παναζηεοαγυηακ δζάθοια πνςζηζηήξ – ηαηαθφηδ υβημο 500 ml. 

Σμπμεεημφζαιε ζε έκα πμηήνζ γέζεςξ 500 ml απζμκζζιέκμο κενμφ ηαζ πνμζεέηαιε 20 

ppm πνςζηζηήξ έκςζδξ methylene bluε δδθαδή 20 mg/l ή 0,01gr ζηυκδξ ζηα 500 ml 

δζαθφιαημξ. Ζ γφβζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ βζκυηακ ζε γοβυ 

αηνζαείαξ (εζηυκα 2.8). Αθμφ εημζιαγυηακ ημ δζάθοια , ημ αθήκαιε πνμξ ακάδεοζδ 

ζε ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα πενίπμο 10 θεπηά, έηζζ χζηε κα δζαθοεεί πθήνςξ δ 

πνςζηζηή έκςζδ. Λαιαάκμοιε δείβια απυ ημ οδαηζηυ δζάθοια MB βζα ακάθοζδ ζημ 

θαζιαημθςηυιεηνμ UV-VIS, ηαηαβνάθμοιε ημ θάζια απμννυθδζδξ ημο δείβιαημξ 

ηαζ μθμηθδνχκμκηαξ οπμθμβίγμοιε ημ ειααδυκ πμο ακηζζημζπεί ζηζξ παναηηδνζζηζηέξ 

ημνοθέξ απμννυθδζδξ ημο MB. Ροειίγμοιε ηδκ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ ημο οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ MB έηζζ χζηε ημ ακηίζημζπμ ειααδυκ κα είκαζ βζα υθα ηα πεζνάιαηα 

100±10 nm. ηδ ζοκέπεζα πνμζεέημοιε  0,1 gr ημο ηαηαθφηδ ζε ιμνθή ζηυκδξ ηαζ 

αθήκμοιε ημ αζχνδια κα ακαδεοηεί βζα 40 θεπηά έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί ζζμννμπία 

πνμζνυθδζδξ-εηνυθδζδξ. 

 

 

Εικόνα 2.8: Εοβυξ αηνζαείαξ ιε εθάπζζημ αάνμξ γφβζζδξ 0,0001 gr 
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2.4.2.1. Γηαδηθαζία πξνζξόθεζεο 

 

Μεηά ηδκ πνμζεήηδ ημο ηαηαθφηδ δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο, αθήκμοιε ημ δζάθοια  βζα 

40 θεπηά οπυ ακάδεοζδ ζε ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα έηζζ χζηε κα πνμζδζμνίζμοιε ακ 

οπάνπεζ πνμζνυθδζδ ηδξ πνςζηζηήξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηαηαθφηδ – διζαβςβμφ. Ζ 

ηαπφηδηα ακάδεοζδξ ηςκ δζαθοιάηςκ είκαζ 600rpm, εκχ δ εενιμηναζία δζαθφιαημξ 

πενίπμο  20°C (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ). Υνδζζιμπμζχκηαξ πθαζηζηέξ πζπέηεξ 

ζοθθέβμοιε έλζ δείβιαηα ηάεε θμνά πμο επακαθαιαάκμοιε ηδ δζαδζηαζία ημο 

πεζνάιαημξ ηδξ πνμζνυθδζδξ. Σα δείβιαηα ζοθθέβμκηαζ ζε πνυκμοξ t=0min, t=1min, 

t-5min, t=15min, t=30 min, t=40min. Αθμφ βίκεζ δ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ, αοηά 

ημπμεεημφκηαζ ζε δεζβιαημθήπηεξ ηφπμο eppendorf πςνδηζηυηδηαξ 1,5 ml ηαζ 

θοβμηεκηνίγμκηαζ βζα δφμ θεπηά. Καηά ηδ θοβμηέκηνζζδ έπμοιε δζαπςνζζιυ ηδξ 

ζηενεήξ θάζδξ, δδθ. ημο  

 

 

Δηθόλα 2.9: Γεζβιαημθήπηδξ eppendorf πςνδηζηυηδηαξ 1,5 ml (ανζζηενά) ηαζ πθαζηζηέξ 

δμζμιεηνζηέξ πζπέηεξ (δελζά). 

 

καταλφτθ, από το υπόλοιπο διάλυμα. Με τθ βοικεια πλαςτικισ πιπζτασ λαμβάνετα 

μια ποςότθτα από το υπερκείμενο υγρό και τοποκετείται ςε κυψελίδεσ χαλαηία 

(quartz), οπτικισ διαμζτρου 1cm, για ανάλυςθ ςτο φαςματοφωτόμετρο UV-VIS. Από 

τθν ολοκλιρωςθ του φάςματοσ προςδιορίηουμε το εμβαδόν που αντιςτοιχεί ςτισ 

χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ απορρόφθςθσ του υδατικοφ διαλφματοσ μπλζ του 



 

55 
 

μεκυλενίου. Έτςι μποροφμε να ςυμπεράνουμε αν και κατά πόςο ζχει γίνει 

προςρόφθςθ τθσ χρωςτικισ ςτθν επιφάνεια του καταλφτθ μετά τθν πάροδο των 40 

λεπτϊν. 

 

 

 

Δηθόλα 2.10: οζηεοή θοβμηέκηνζζδξ ηαζ δεζβιαημθήπηεξ eppendorf. 

 

2.4.2.2. Γηαδηθαζία Φωηνθαηάιπζεο – Φωηόιπζεο 

 

Μεηά ηδκ πάνμδμ ηςκ 40 θεπηχκ ημ αζχνδια ηαηαθφηδ-πνςζηζηήξ 

ημπμεεηείηαζ ζημκ θςημακηζδναζηήνα. Απυ ηδκ ανπζηή πμζυηδηα ηςκ 500 ml πμο 

είπακ εημζιαζηεί, ημπμεεημφκηαζ πενίπμο 350 ml ζημκ ακηζδναζηήνα έηζζ χζηε κα 

οπενααίκεζ ιεκ ημ δζάθοια ημ ζδιείμ ακαηοηθμθμνίαξ, αθθά ηαοηυπνμκα κα είκαζ 

ηάης απυ ημ ζδιείμ οπμδμπήξ ημο ζςθήκα αενζζιμφ ηαζ κα ιδκ οπάνπεζ οπενπείθζζδ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ ακαηοηθμθμνία ημο αζςνήιαημξ ζε υθμ ημκ 

ακηζδναζηήνα, έηζζ χζηε υθμξ μ υβημξ ημο δζαθφιαημξ-αζςνήιαημξ κα 

αηηζκμαμθείηαζ ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. οκεπχξ αθμφ πνμπςνήζμοιε ζηδκ 

πθήνςζδ ηδξ ηορέθδξ ημο ακηζδναζηήνα, ημο μίημο Heraeus Noblelight GmbH 

(Hanau – Germany), νοειίγμοιε ημ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα ηφπμο yellow line ζηζξ 

600 rpm βζα υθα ηα πεζνάιαηα. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ ακάδεοζδ ημο 

δζαθφιαημξ δζυηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιεζχκεηαζ δ δδιζμονβία ζοζζςιαηςιάηςκ ηαζ 

ζοκεπχξ αολάκεηαζ δ εκενβή επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ 

απμδμηζηυηενδ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ απμδυιδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ. Δπίζδξ 
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πνμάβεηαζ δ ηίκδζδ ιάγαξ ηαζ ιεζχκεηαζ ημ πάπμξ ημο μνζαημφ ζηνχιαημξ ζηδκ 

επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ. 

ηδ ζοκέπεζα ακάαμοιε ηδ θοπκία ηαζ πενζιέκμοιε ηνία θεπηά, ζφιθςκα ιε 

ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή, έηζζ χζηε κα ακαπηφλεζ ζηαεενή ζζπφ, βζα κα 

λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ηδξ θςημηαηάθοζδξ. 

 ε ηάεε πείναια είπαιε ηδ ιέηνδζδ ημο pH ηάεε δζαθφιαημξ δφμ θμνέξ. Μία 

θμνά ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζνυθδζδξ ηαζ άθθδ ιζα θμνά ζημ ηέθμξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ θςημηαηάθοζδξ. ηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ δεκ οπήνλε 

νφειζζδ ημο pH. 

 ε υθα ηα πεζνάιαηα αημθμοεήζαιε ημ ίδζμ πνςηυημθθμ δεζβιαημθδρίαξ. ηα 

πνχηα έλζ θεπηά, παίνκμοιε δείβια ηάεε 0,5 min, απυ ηα 6 min έςξ ηα 14 min ηάεε 2 

θεπηά, απυ ηα 14 min έςξ ηα 20 min ηάεε 3 θεπηά, απυ ηα 20 min έςξ ηα 30 min ηάεε 

5 θεπηά ηαζ ηέθμξ απυ ηα 30 min ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ ακά 10 θεπηά. Γζα ηδ 

δεζβιαημθδρία πνδζζιμπμζμφιε εζδζηέξ πθαζηζηέξ δμζμιεηνζηέξ πζπέηεξ ηαζ 

δεζβιαημθήπηεξ eppendorf χωρθτικότθτασ 1,5 ml.

 

Δηθόλα 2.11: Πνςηυημθθμ δεζβιαημθδρίαξ θςημηαηάθοζδξ. 

 

ε ηάεε δείβια πμο παίνκμοιε απυ ημκ ακηζδναζηήνα οπάνπεζ ζε αζχνδζδ ζηυκδ ημο 

ηαηαθφηδ πμο δοζημθεφεζ ηδ θαζιαημθςημιέηνδζδ ημο. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ είκαζ 

πμθφ έκημκμ ζηζξ κακμζηυκεξ TiO2, υπμηε πνμπςνμφιε ζε θοβμηέκηνζζδ ηςκ 

δεζβιάηςκ έηζζ χζηε κα ιπμνμφιε πςνίξ πνμαθήιαηα κα θάαμοιε ηα θάζιαηα 

απμννυθδζδξ ιε ημ θαζιαημθςηυιεηνμ οπενζχδμοξ-μναημφ. Έηζζ έπμοιε 

δζαπςνζζιυ ημο εηάζημηε δείβιαημξ ζε δφμ θάζεζξ, ιία ζηενεή, υπμο είκαζ μ 

ηαηαθφηδξ ςξ ίγδια ζημκ ποειέκα ηςκ δεζβιαημθδπηχκ ηαζ ιζα οβνή θάζδ, πμο είκαζ 

ημ οπενηείιεκμ οβνυ πςνίξ πθέμκ αζςνήιαηα. Ζ απμοζία αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ 

χρόνοσ 

πειράματοσ 

•ςυχνότθτα 
δειγματολθψίασ 

0-6 min 

•0,5 min 

6-14 
min 

•2 min 

14-20 
min 

•3 min 

20-30 
min 

•5 min 

30 min- 
τζλοσ 

•10 min 
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ζημ δείβια πνμξ ιέηνδζδ είκαζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ επεζδή αοηά απμννμθμφκ ή 

ζηεδάγμοκ ηδκ πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία ηαζ αθθμζχκμοκ ηδ ιέηνδζδ.  

 

Αθμφ ηα δείβιαηα ημπμεεηδεμφκ ζοιιεηνζηά ζηζξ εζδζηέξ εέζεζξ ημο 

θοβμηεκηνδηή, θοβμηεκηνίγμκηαζ βζα δφμ θεπηά ζηζξ 1400 rpm. Σα δείβιαηα είκαζ 

ηυηε έημζια πνμξ ακάθοζδ. Σμπμεεημφκηαζ ζηζξ εζδζηέξ ηορεθίδεξ παθαγία (quartz) 

ηαζ εζζάβμκηαζ ζημ θαζιαημθςηυιεηνμ UV-VIS. 

 

Δηθόλα 2.12: Πεζναιαηζηή δζάηαλδ θςημακηζδναζηήνα ζε θεζημονβία. 

 

Δηηυξ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ θςημηαηάθοζδξ, έπμοιε πνμαεί ηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ θςηυθοζδξ βζα κα δμφιε ηαηά πυζμ ζοιαάθθεζ ιυκμ δ αηηζκμαμθία 

ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ απμοζία ηαηαθφηδ. 

 

 

2.4.2.3. Αληηδξαζηήξαο θωηνθαηάιπζεο 

 

Ο ακηζδναζηήναξ θςημηαηάθοζδξ είκαζ ημο μίημο Heraeus Noblelight GmbH 

(Hanau – Germany) ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ πενζαθήιαηα, έκα ελςηενζηυ ηαζ έκα 

εζςηενζηυ. 
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Σμ ελςηενζηυ ηιήια ημο ακηζδναζηήνα είκαζ ζςθδκμεζδμφξ ζπήιαημξ ηαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ βοαθί. ηδ αάζδ ημο οπάνπεζ έκαξ ιζηνυξ άλμκαξ βζα ηδκ 

οπμδμπή ημο εζδζημφ ηοθζκδνζημφ ιαβκδηζημφ ζημζπείμο ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο 

βίκεηαζ δ ακάδεοζδ ηαζ δ επακαηοηθμθμνία ημο δζαθφιαημξ/αζςνήιαημξ ιέζα ζημ 

θςημακηζδναζηήνα. ε αοηυ ημ ελςηενζηυ ηιήια ημο θςημακηζδναζηήνα εζζάβεηαζ ημ 

πνμξ επελενβαζία οβνυ, εκχ οπάνπμοκ οπμδμπέξ βζα εενιυιεηνμ, ζςθήκα πανμπήξ 

αένα (ή άθθμο αενίμο) ηαζ βζα ηδ δεζβιαημθδρία. Δπίζδξ ζημ ελςηενζηυ ηιήια ημο 

ακηζδναζηήνα πνμζανιυγμοιε αθμοιζκυπανημ, έηζζ χζηε κα ηαθοθεεί πθήνςξ. Αοηυ 

βίκεηαζ βζα κα απμιμκχζμοιε ημκ ακηζδναζηήνα απυ ελςηενζηέξ πδβέξ θςηζζιμφ, βζα 

κα αολήζμοιε ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηδξ εηπειπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ απυ ηδ θάιπα 

αθθά ηαζ βζα κα πνμζηαηέρμοιε ηα ιάηζα ιαξ απυ ηδκ έκημκδ αηηζκμαμθία. 

 

 

Εικόνα 2.13: πδιαηζηή απεζηυκζζδ θςημ-ακηζδναζηήνα:  

2. Κχκμξ ηεθθυκ,  3. Κμπθίαξ ζφκδεζδξ-ζφζθζλδξ, 4. ηοθζκδνζηυ ιαβκδηζηυ ζημζπείμ 

ακάδεοζδξ. 

 

Σμ εζςηενζηυ ηιήια ημο ακηζδναζηήνα απμηεθείηαζ απυ έκα ζςθδκμεζδέξ 

βοάθζκμ ηέθοθμξ, δζπθμφ ημζπχιαημξ, υπμο ιέζα ημπμεεηείηαζ δ θοπκία. Ακάιεζα 
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ζηα δφμ ημζπχιαηα είκαζ μ πχνμξ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ημο κενμφ, πμο ρφπεζ ημκ 

ακηζδναζηήνα. Ζ νμή κενμφ ακάιεζα ζηα δφμ ημζπχιαηα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ βίκεηαζ ιε 

ηδ αμήεεζα εζδζημφ εφηαιπημο πθαζηζημφ πανμπεηεοηζημφ ζςθήκα, μ μπμίμξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πανμπή κενμφ ημο ενβαζηδνίμο. Ζ ρφλδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ 

ζδιακηζηή βζα κα επζηοβπάκεηαζ ζπεηζηά παιδθή εενιμηναζία ηυζμ βζα ηδ θεζημονβία 

ηδξ θοπκίαξ, υζμ ηαζ βζα κα δζαηδνείηαζ ζηαεενή εενιμηναζία ζημ δζάθοια πμο 

ανίζηεηαζ ζημ ελςηενζηυ ηιήια ημο ακηζδναζηήνα.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηακ ηνία πενζαθήιαηα. Σμ πενίαθδια 

παθαγία (Quartz) πνδζζιμπμζήεδηε ζηα πενζζζυηενα πεζνάιαηα, εκχ ηα πενζαθήιαηα 

DURAN ηαζ M380 πνδζζιμπμζήεδηακ ζε εκδεζηηζηά μνζζιέκα πεζνάιαηα.  

ηδκ πεζναιαηζηή δζάηαλδ πνδζζιμπμζήεδηε θοπκία ορδθήξ πίεζδξ 

οδνανβφνμο 150W TQ ηδξ εηαζνίαξ Sigma-Aldrich πμο εηπέιπεζ ζε πμθθά ιήηδ 

ηφιαημξ, ιε ιεβαθφηενδ υιςξ έκηαζδ ζηα 366nm. φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία δ 

ζζπφξ ηδξ θοπκίαξ εεςνείηαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ απμδυιδζδ ηςκ νφπςκ, εκχ έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί θοπκίεξ ιε ζζπφ απυ 3 έςξ 400W. Ζ θοπκία ημπμεεηείηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ηιήια ημο πενζαθήιαημξ απυ παθαγία (Quartz), ζε ιζα εβημπή δζαζηάζεςκ 

3,9 x 39,5 cm. Γζα κα θηάζεζ ζηδκ πθήνδ ζζπφ ηδξ, πνμηείκεηαζ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή δ θεζημονβία ηδξ βζα ηνία θεπηά πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ. 

      

 

                                          

Δηθόλα 2.14: Δζςηενζηυ πενίαθδια ημο ακηζδναζηήνα (ανζζηενά), θοπκία TQ 150 W (δελζά). 
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2.4.3. Πεγέο αθηηλνβνιίαο 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ θςημπδιζηχκ Π.Ο.Μ.Α., υπμο δ θςηεζκή εκένβεζα 

ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδ δδιζμονβία ηςκ ˙ΟΖ, δ επζθμβή ηδξ θςηεζκήξ πδβήξ είκαζ 

ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ. Ωξ πδβέξ θςηυξ, ακάθμβα ιε ηδ ιέεμδμ πμο επζθέβεηαζ, 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ θαιπηήνεξ εηπμιπήξ οπενζχδμοξ ηαζ μναημφ θςηυξ, 

ηαεχξ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ δθζαηή αηηζκμαμθία. Ζ ηεθεοηαία 

πενίπηςζδ απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία, δζυηζ ιέζς αοηχκ ηςκ ιεευδςκ είκαζ δοκαηή δ 

έκηαλδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ (ακακεχζζιδ πδβή) ζηδ δζαδζηαζία ηαεανζζιμφ ηαζ 

απμηαηάζηαζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Σμ θςξ είκαζ έκα απυ ηα δζάθμνα είδδ δθεηηνμιαβκδηζηχκ αηηζκμαμθζχκ πμο 

οπάνπμοκ ζημ δζάζηδια. Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια ηαθφπηεζ έκα πμθφ ιεβάθμ 

εφνμξ, απυ ηα ναδζμηφιαηα ιε ιήημξ ηφιαημξ ηδξ ηάλδξ ημο 1 m έςξ ηζξ αηηίκεξ Υ ιε 

ιήημξ ηφιαημξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 100 nm. (πήια 3.1). Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ δζαθυνςκ 

αηηζκμαμθζχκ ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ ημοξ. Έηζζ, αηηζκμαμθίεξ ημκηά ζηδκ 

πενζμπή ηςκ αηηίκςκ Υ ζοιπενζθένμκηαζ πενζζζυηενμ ςξ ζςιαηίδζα, εκχ πνμξ ηδκ 

ακηίεεηδ ιενζά ημο θάζιαημξ ειθακίγεηαζ πενζζζυηενμ δ ηοιαημεζδήξ ζοιπενζθμνά. 

Ζ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ πμο αλζμπμζείηαζ απυ ηδ 

θςημηαηαθοηζηή μλείδςζδ, είκαζ αοηή ημο οπενζχδμοξ-μναημφ. 

 

Υπεπιώδηρ ακηινοβολία (UV) 

 

Υςνίγεηαζ, βζα πναηηζημφξ θυβμοξ, ζε ηνεζξ πενζμπέξ. Ζ UV-Α πενζθαιαάκεζ 

ηα ιήηδ ηφιαημξ απυ 315 έςξ 400 nm, έπεζ ηδ παιδθυηενδ εκένβεζα, ζοκεπχξ ηαζ ηδ 

παιδθυηενδ επζηζκδοκυηδηα. οπκά ηαθείηαζ black light αηηζκμαμθία επεζδή έπεζ ηδκ 

ζδζυηδηα κα πνμηαθεί θεμνζζιυ ζε δζάθμνα οθζηά ζημ ζημηάδζ. Ζ πενζμπή ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ UV-A ειπενζέπεηαζ ζημ θάζια εηπμιπήξ ημο δθζαημφ θςηυξ ηαζ βζ’ 

αοηυ, ζε πμθθέξ ιεθέηεξ, θαιπηήνεξ εηπμιπήξ UV-A αηηζκμαμθίαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζημ ενβαζηήνζμ, βζα πνμζμιμίςζδ ημο δθζαημφ θςηυξ. 

Ζ αηηζκμαμθία UV-Β πενζθαιαάκεζ ηα ιήηδ ηφιαημξ απυ 280 έςξ 315 nm, έπεζ 

ιεβαθφηενδ εκένβεζα, δε δεζιεφεηαζ πθήνςξ απυ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ ηζ έηζζ 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ θηάκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. Δίκαζ πενζζζυηενμ αθααενή, 

επεζδή ιπμνεί κα ηαηαζηνέρεζ αζμθμβζημφξ ζζημφξ. Μζηνέξ ιεηααμθέξ ζηδ ζηζαάδα 
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ημο υγμκημξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζδιακηζηή αφλδζδ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο 

δένιαημξ. 

Ζ αηηζκμαμθία UV-C δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηα ιήηδ ηφιαημξ απυ 100 έςξ 

280 nm, απμννμθάηαζ απυ ηδκ αηιυζθαζνα ζε ιενζηέξ εηαημκηάδεξ ιέηνα ηζ έηζζ δεκ 

θηάκεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο πθακήηδ. Όηακ θςηυκζα UV-C πνμζπίπημοκ ζε άημια 

μλοβυκμο, απμννμθχκηαζ ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ ιυνζα υγμκημξ. οπκά, θαιπηήνεξ 

αηηζκμαμθίαξ UV-C πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμθφιακζδ ημο κενμφ, ηαεχξ έπεζ 

ηδκ ζηακυηδηα κα ζημηχκεζ ααηηήνζα [Blanco et.al. 2001, Γεωξγαθάθνο θ.α. 1999]. 

 

Οπαηή ακηινοβολία (Vis) 

  

Σμ ημιιάηζ ημο θάζιαημξ αηηζκμαμθζχκ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημ ακενχπζκμ 

ιάηζ, δδθαδή απυ 400 έςξ 780nm, μκμιάγεηαζ μναηή αηηζκμαμθία ηαζ απμηεθεί ημ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζημκ πθακήηδ [Blanco 

et.al. 2001, Γεωξγαθάθνο θ.α. 1999]. 

 

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς, ςξ πδβή αηηζκμαμθίαξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ιζα θοπκία TQ 150W ηδξ εηαζνίαξ Sigma-Aldrich πμο εηπέιπεζ ζε 

πμθθά ιήηδ ηφιαημξ, ιε ιεβαθφηενδ υιςξ έκηαζδ ζηα 366nm. Παναηάης ζημκ 

πίκαηα αθέπμοιε ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ βζα ηα δζαθμνεηζηά πενζαθήιαηα (Quartz, 

Duran, M380) πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε watt βζα ηάεε ιήημξ ηφιαημξ 

εηπειπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ  

                                       

Λστνία TQ 
150W 
λ (nm) 

Περίβλημα Quartz 
Ροή ακηινοβολίας Φ 

(W) 

περίβλημα DURAN 50 
Ροή ακηινοβολίας Φ 

(W) 

περίβλημα Μ380 
Ροή ακηινοβολίας Φ 

(W) 

     
238/40 1,0 - - 

248 0,7 - - 
254 4,0 - - 
265 1,4 - - 

        
270 0,6 - - 
275 0,3 - - 
280 0,7 - - 
289 0,5 - - 

        
297 1,0 0,1 - 
302 1,8 0,5 - 
313 4,3 2,5 - 
334 0,5 0,4 - 

        
366 6,4 5,8 - 
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390 0,1 0,1 0,1 
405/08 3,2 2,9 2,9 

436 4,2 3,6 3,6 
        

492 0,1 0,1 0,1 
546 5,1 4,6 4,6 

577/79 4,7 4,2 4,2 

Πίλαθαο 2.1:  Ρμή αηηζκμαμθίαξ ηδξ θοπκίαξ TQ 150 W ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα πενζαθήιαηα 

Quartz, Duran ηαζ M380. 

2.4.4. Μέηξεζε ηζρύο αθηηλνβνιίαο 

 

Σμ πμζυ ηδξ εκένβεζαξ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ ηδξ θοπκίαξ αηιμφ οδνανβφνμο ορδθήξ 

πίεζδξ ημο θςημακηζδναζηήνα ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ  ιεηνήεδηε ιε ημ ναδζυιεηνμ UV-

meter UVM CP- Germany max. 200 mW/cm
2
 (εζηυκα 2.15).   

 

Δηθόλα 2.15: Ραδζυιεηνμ UV-meter UVM CP. 

 

ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ ηδξ δζενπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ 

βζα δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ θοπκίαξ-πενζαθήιαημξ ζε απμζηάζεζξ 0 ηαζ 1-1,5 cm απυ 

ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηάεε πενζαθήιαημξ ημο θςημακηζδναζηήνα. 

σνδσαζμός 
 

λαμπηήρα/περιβλήμαηος 

Ποζό ενέργειας 
(mW/cm

2
) 

ζε απόζηαζη 0cm 

Ποζό ενέργειας 
(mW/cm

2
) 

ζε απόζηαζη 1-1,5cm 

TQ150 89-95 58-60 

TQ150/DURAN50 55-58 43,6-45 

TQ150/M380 38-40 31 

Πίνακασ 2.2: Μεηνήζεζξ αηηζκμαμθίαξ βζα δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ θοπκίαξ-πενζαθήιαημξ ζε 

απμζηάζεζξ 0 ηαζ 1-1,5 cm. 
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2.4.5. Φαζκαηνθωηόκεηξν απνξξνθήζεωο ππεξηώδνπο – νξαηνύ (UV-VIS 

Spectro-photometry) 

 

Γζα ηζξ ιεηνήζεζξ απμννμθήζδξ UV/VIS πνδζζιμπμζήεδηε ζοζηεοή 

θαζιαημθςημιεηνίαξ οπενζχδμοξ – μναημφ ηδξ μπμίαξ δ ζπδιαηζηή δζάηαλδ 

απεζημκίγεηαζ παναηάης ζημ ζπήια 2.4. Ζ ααζζηή ανπή θεζημονβίαξ ζηδνίγεηαζ ζημ 

κυιμ Beer - Lambert βζα ηδκ μπηζηή απμννυθδζδ εκυξ οθζημφ [Βνιηώηεο, 1980]. Έηζζ 

εεςνχκηαξ ιζα θεπηή ηορεθίδα δ μπμία πενζέπεζ δζάθοια απμηεθμφιεκμ απυ m 

ιυνζα/cm
3
 ηαζ πάπμξ dx δεπυιαζηε υηζ πανμοζζάγεζ ιζα εκενβυ δζαημιή ζ cm

2
. O 

ανζειυξ ηςκ θςημκίςκ (dI) πμο απμννμθμφκηαζ ηαηά ηδ δζέθεοζή ημοξ ζε 

ζοβηεηνζιέκμ πάπμξ δείβιαημξ είκαζ ακάθμβμξ ηδξ έκηαζδξ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ 

Η ηαεχξ ηαζ ηδξ εκενβμφ δζαημιήξ (ζ) ηαζ ζοβηέκηνςζδξ ημο οθζημφ (m). Έηζζ 

μθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ελίζςζδ: 

 

  

  
      

ζηδκ μπμία θαιαάκεηαζ ςξ ανπζηή ζοκεήηδ υηζ Ι=Ιν (υηακ x = 0, δδθ. δ ιέβζζηδ 

έκηαζδ ημο θςηυξ πνζκ ηδκ είζμδυ ημο ζημ δείβια) ιαξ δίκεζ ςξ απμηέθεζια: 

 

  
 

  
     

 

υπμο d ημ πάπμξ ηδξ ηορεθίδαξ πμο πενζέπεζ ημ δζάθοια. Σεθζηά δ έκηαζδ ημο 

θςηυξ πμο δζένπεηαζ απυ ημ δείβια δίδεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

 

              

 

Σα παναπάκς ιεβέεδ πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ πανάζηαζδ ημο ζπήιαημξ 2.3. 

Μία εκαθθαηηζηή ιμνθή ημο παναπάκς κυιμο είκαζ: 

 

   
  
 

          ή     ό     

 

υπμο ε είκαζ μ δεηαδζηυξ ιμνζαηυξ ζοκηεθεζηήξ απμννυθδζδξ (extinction 
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coefficient ) ηαζ c δ ζοβηέκηνςζδ ζε mole/lit. 

 

 

 

χήμα 2.3: Μεηααμθή ηδξ έκηαζδξ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ ηαηά ηδ δζέθεοζή ημο απυ 

οθζηυ πάπμοξ dx. 

 

H πενζβναθή ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ έκα 

θαζιαημθςηυιεηνμ, ηνίκεηαζ ακαβηαία βζα ηδκ πανμοζίαζδ ημο ηνυπμο 

ιε ημκ μπμίμ ηαηαβνάθεηαζ ημ θάζια απμννμθήζεςξ εκυξ οθζημφ. ηζξ 

ζοζηεοέξ αοηέξ (UV-Vis) ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ θοπκίεξ ιε 

δζαθμνεηζηή θαζιαηζηή απυηνζζδ ηαθφπημκηαξ ιία πενζμπή ιδηχκ ηφιαημξ 

απυ 190 έςξ ηαζ 900 nm. Έηζζ πνδζζιμπμζείηαζ ιία θοπκία Γεοηενίμο βζα ηδκ 

ηάθορδ ηδξ πενζμπήξ ημο οπενζχδμοξ ηαζ ιζα θοπκία Αθμβυκμο ιε ζφνια 

ποναηηχζεςξ βζα ημ μναηυ ιένμξ. Σμ θςξ ηδξ θοπκίαξ ακαηθάηαζ ιέζς 

ηαενέπηδ ηαζ εζζένπεηαζ ζε έκα ιμκμπνςιάημνα ιέζς ιζαξ ζπζζιήξ ζηδκ 

είζμδυ ημο (ζπήια 2.4). 
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χήμα 2.4: πδιαηζηή δζάηαλδ ηδξ ανπήξ θεζημονβίαξ ημο θαζιαημθςημιέηνμο  

μναημφ – οπενζχδμοξ. 

 

Σεθζηά, ημ ιμκμπνςιαηζηυ θςξ πμο ελένπεηαζ δζαπςνίγεηαζ ζε δφμ 

δέζιεξ απυ έκα διζδζαπεναηυ ηάημπηνμ έηζζ χζηε κα δζένπεηαζ εκαθθαηηζηά 

απυ ηδ εέζδ ημο δείβιαημξ ή ηδξ ακαθμνάξ. To θάζια απμννμθήζεςξ ημο 

οθζημφ πνμξ ηδκ πθεονά ημο δείβιαημξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαθμνά, ελανηάηαζ απυ ηδκ 

έκηαζδ ημο θςηυξ πμο ηαηαβνάθεηαζ ζημκ ακζπκεοηή. Ζ ηαηαβναθή 

ηδξ μπηζηήξ ποηκυηδηαξ πμο πανμοζζάγεζ ημ οθζηυ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ιήημξ 

ηφιαημξ ηδξ πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ ηαεμνίγεζ ημ θάζια απμννμθήζεχξ ημο, ημ 

μπμίμ δφκαηαζ ηαζ κα πανμοζζαζηεί ζηδκ μευκδ εκυξ Ζ/Τ. 

 

Ζ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημθςημιεηνίαξ μναημφ-οπενζχδμοξ (UV/Vis 

spectroscopy) πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ενβαζία βζα ηδ θήρδ θαζιάηςκ απυ 

δζαθφιαηα ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ ιε ζημπυ ηδ ιεθέηδ ημο απμπνςιαηζζιμφ ημοξ 

ελαζηίαξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ θςημηαηάθοζδξ. Γζα ηδ θήρδ ηςκ θαζιάηςκ αοηχκ, 

πνδζζιμπμζήεδηε θαζιαημθςηυιεηνμ ηδξ εηαζνίαξ Shimadzu ιε ηςδζηυ UV_2401 

PC UV_VIS Recording Spectrophotometer. Σμ ζοβηεηνζιέκμ θαζιαημθςηυιεηνμ 

είκαζ δζπθήξ δέζιδξ μναημφ-οπενζχδμοξ, ελμπθζζιέκμ ιε εκαθθαζζυιεκεξ θοπκίεξ 

δεοηενίμο ηαζ αθμβυκμο, έκα ιμκμπνςιάημνα βζα δζαζπμνά ηαζ επζθμβή ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ, δομ εέζεζξ βζα ηδκ οπμδμπή ηορεθίδςκ ηαζ έκακ ακζπκεοηή 
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Photomultiplier R-928. Ζ θήρδ ηςκ δεδμιέκςκ (απμννυθδζδ ζοκανηήζεζ ιήημοξ 

ηφιαημξ) βζκυηακ ιε ημ ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ ζε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή (εζηυκα 

2.18). Οζ ηορεθίδεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ είκαζ απυ παθαγία (quartz) μπηζηήξ 

δζαδνμιήξ 1 cm, ζηδκ ιζα εη’ ηςκ μπμίςκ ημπμεεηείηαζ ημ οπυ ελέηαζδ δείβια ηαζ 

ζηδκ άθθδ απζμκζζιέκμ κενυ (ςξ ακαθμνά). 

Ζ θήρδ ηςκ θαζιάηςκ μναημφ-οπενζχδμοξ έβζκε ζηδκ πενζμπή 800 έςξ 

400 nm επεζδή ημ ιπθε ημο ιεεοθεκίμο πανμοζζάγεζ ηδ παναηηδνζζηζηή ημνοθή 

απμννυθδζδξ ημο ζηα 664nm. Γζα κα οπμθμβίζμοιε ημκ απμπνςιαηζζιμφ ηδξ 

πνςζηζηήξ έκςζδξ, πνμζδζμνίγμοιε ημ ειααδυκ μθμηθδνχκμκηαξ ημ θάζια πμο 

ακηζζημζπεί ζε ηάεε παναηηδνζζηζηή ημνοθή απμννυθδζδξ ημο οδαηζημφ δζαθφιαημξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ζπέζδ At/A0. Όπμο Αt είκαζ ημ ειααδυκ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ 

ημνοθήξ απμννυθδζδξ ημο θάζιαημξ ηάεε ιαξ δείβιαημξ ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή ηαζ A0 

είκαζ ημ ειααδυκ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ημνοθήξ απμννυθδζδξ ημο θάζιαημξ ημο 

ανπζημφ ιαξ δείβιαημξ, πμο ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ ηεθεοηαίμ πνμκζηά 

δείβια πμο έπμοιε ιεηνήζεζ βζα πνμζνυθδζδ. 

 

Δηθόλα 2.16: Φάζια απμννυθδζδξ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ημο ημνοθήξ 

ημο methylene blue. 

 

 

 ε ηάεε πείναια, ηάκαιε ζφκδεζδ ημο μνβάκμο ιε δζελαβςβή 

δζαβκςζηζηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα είπαιε ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ βναιιήξ 
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ακαθμνάξ (baseline) ιε έκα δείβια ακαθμνάξ. οβηεηνζιέκα 

πνδζζιμπμζμφζαιε ιζα ηορεθίδα ιε απζμκζζιέκμ κενυ.  

 ηδκ ζοκέπεζα είπαιε ηδ ιέηνδζδ εκυξ δείβιαημξ πμο πενζείπε ιυκμ ηδ 

πνςζηζηή έηζζ χζηε κα δζαπζζηχζμοιε ζε ηζ επίπεδα ηοιαζκυηακ δ 

ανπζηή ζοβηέκηνςζδ ημο ιπθε ημο ιεεοθεκίμο (MB) ζημ δζάθοια ιαξ.  

 ημ ηέθμξ είπαιε ηδ ιέηνδζδ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ πνμζνυθδζδξ ηαζ 

θςημηαηάθοζδξ βζα υθμοξ ημοξ πνυκμοξ ημο πεζνάιαημξ. 

 
 

 

 
Εικόνα 2.17: Φαζιαημθςηυιεηνμ οπενζχδμοξ-μναημφ Shimadzu UV-2401PC. 

 
Πναβιαημπμζήεδηε επελενβαζία ηςκ θαζιάηςκ απμννυθδζδξ ιε ηδ πνήζδ 

θμβζζιζημφ επελενβαζίαξ ηαζ απεζηυκζζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζε βναθήιαηα.   

 

 
Εικόνα 2.18: Φαζιαημθςημιεηνζηή ζοζηεοή δζπθήξ δέζιδξ ηαζ θμβζζιζηυ επελενβαζίαξ 

εβηαηεζηδιέκμ ζε Ζ/Τ. 
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2.4.6. Πξνζδηνξηζκόο Οιηθνύ Οξγαληθνύ Άλζξαθα (Total Organic Carbon, 

TOC) 

 

Ο άκεναηαξ ανίζηεηαζ ιε δφμ ιμνθέξ ιέζα ζηα οδαηζηά δζαθφιαηα, ημκ 

μνβακζηυ άκεναηα ηαζ ημκ ακυνβακμ. Ο μθζηυξ μνβακζηυξ άκεναηαξ ιπμνεί κα 

πνμζδζμνζζηεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ είκαζ απυ ηδκ δζαθμνά ημο 

μθζημφ (TC) ηαζ ημο ακυνβακμο άκεναηα (IC), δδθ. 

 

TOC = TC - IC 

 

ηδ ιέεμδμ αοηή μ TOC οπμθμβίγεηαζ ςξ δ δζαθμνά ημο IC απυ ημκ TC, μζ ηζιέξ ηςκ 

μπμίςκ πνμζδζμνίγμκηαζ λεπςνζζηά, υπςξ εα ακαθενεεί παναηάης. Αοηή δ ιέεμδμξ 

ζοκίζηαηαζ βζα δείβιαηα ιε IC ≤   ⁄   . 

 

Ανπή πνμζδζμνζζιμφ μθζημφ άκεναηα (TC) 

Σμ δείβια εζζάβεηαζ απεοεείαξ ζημ ζςθήκα ηαφζδξ πμο πενζέπεζ ημκ 

ηαηαθφηδ. Ο ζοκμθζηυξ άκεναηαξ ημο δείβιαημξ μλεζδχκεηαζ (ηαίβεηαζ) ζημ ζςθήκα 

ηαφζδξ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2). Σμ θένμκ αένζμ 

(οπενηάεανμξ αέναξ) νέεζ ιέζα απυ ημ ζςθήκα ηαφζδξ ηαζ παναθαιαάκεζ ημ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ηα οπυθμζπα πνμσυκηα ηδξ ηαφζδξ ηα μπμία ιεηαθένεζ ζε 

έκα αθοβνακηήνα υπμο απμιαηνφκεηαζ δ οβναζία, εκχ ηαοηυπνμκα ρφπμκηαζ ηα 

αένζα ηδξ ηαφζδξ. Αημθμφεςξ, ημ θένμκ αένζμ δζένπεηαζ ιέζα απυ ιζα παβίδα 

αθμβυκςκ, υπμο ηαηαηναημφκηαζ ηα αθμβυκα πμο ίζςξ πενζέπεζ ημ δείβια, βζα κα 

ηαηαθήλεζ ζηδκ ηορεθίδα ημο NDIR (Non Dispersive Infra Red gas analyzer), υπμο 

ακζπκεφεηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. 

 

Ανπή πνμζδζμνζζιμφ ακυνβακμο άκεναηα (IC) 

 Ο ακυνβακμξ άκεναηαξ ακαθένεηαζ ζημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο οπάνπεζ 

δζαθοιέκμ ζημ δείβια κενμφ ηαζ ζηα υπμζα ακεναηζηά άθαηα επίζδξ πενζέπμκηαζ ζημ 

δείβια. 

Ολζκίγμκηαξ ημ δείβια ιε οδνμπθςνζηυ μλφ (HCl) παιδθυηενμ απυ 3, υθα ηα 

ακεναηζηά άθαηα πμο πενζέπμκηαζ ζημ δείβια ιεηαηνέπμκηαζ ζε δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα. Καηυπζκ δζααζαάγεηαζ απυ ημ δείβια ημ θένμκ αένζμ (οπενηάεανμξ αέναξ), 
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υπμηε ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο πανάπεδηε ηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο 

οπήνπε δζαθοιέκμ μδδβμφκηαζ ζε έκα αθοβνακηή υπμο απμιαηνφκεηαζ δ οβναζία. 

Αημθμφεςξ ημ θένμκ αένζμ δζένπεηαζ ιέζα απυ ιζα παβίδα αθμβυκμο, υπμο 

ακζπκεφεηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. 

 

Σμ ακαθμβζηυ ζήια  ημο NDIR ζπδιαηίγεζ ιζα ημνοθή, ημ ειααδυκ ηδξ μπμίαξ 

ιαξ δίκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο άκεναηα (TC, IC) πνδζζιμπμζχκηαξ βκςζηέξ ηαιπφθεξ 

ααειμκυιδζδξ.  

 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα πνδζζιμπμζήεδηε μ 

ακαθοηήξ TOC-VSCH ηδξ εηαζνίαξ Shimadzu (εζηυκα 2.19). 

 

 

Δηθόλα 2.19: Ακαθοηήξ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα, TOC-VSCH ηδξ εηαζνίαξ Shimadzu. 

 

Σα δείβιαηα ζοθθέπεδζακ ζε βοάθζκα ηοθζκδνζηά θζαθίδζα ηςκ 20ml ιε 

ηαπάηζ απυ Teflon. Πνζκ ηδκ ακάθοζδ οπμαθήεδηακ ζε θοβμηέκηνδζδ βζα 10 θεπηά, 

χζηε κα οπάνπεζ δζαπςνζζιυξ ημο οπενηείιεκμο οβνμφ ηαζ ημο ζγήιαημξ. ημ 

οπενηείιεκμ οβνυ έβζκακ μζ ακαθφζεζξ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα. Γζα ημκ 

οπμθμβζζιυ ημο TC πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πνυηοπδ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ ηςκ 

100mg/L εκχ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ημο IC ιζα πνυηοπδ ηαιπφθδ ηςκ 25 mg/L. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Δηζαγωγή 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα βζα ηζξ ζεζνέξ δεζβιάηςκ 

πμο παναζηεοάζηδηακ ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ. 

 ημ πνχημ ιένμξ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηζξ ηεπκζηέξ 

παναηηδνζζιμφ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή. Ανπζηά 

παναεέημκηαζ μζ ακαθφζεζξ απυ ηδκ δθεηηνμκζηή ιζηνμζημπία ζάνςζδξ (SEM) πμο 

ιαξ πανέπμοκ ζημζπεία βζα ηδ ιμνθμθμβία ηςκ δεζβιάηςκ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια 

ηςκ ηυηηςκ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα παναεέημκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πενζεθαζζιεηνίαξ 

αηηίκςκ X (XRD) απυ ηα μπμία ιπμνμφιε κα ελάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ 

ηνοζηαθθζηυηδηα ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ηέθμξ μζ ακαθφζεζξ Raman βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ 

ηςκ πδιζηχκ δεζιχκ ηςκ δεζβιάηςκ. 

 ημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πνμζνμθδηζηήξ ηαζ θςημηαηαθοηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ, πμο αθμνμφκ ημκ 

απμπνςιαηζζιυ – οπμαάειζζδ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ πνςζηζηήξ methylene blue 

ζοβηέκηνςζδξ 20ppm. Δπίζδξ, επζπεζνείηαζ ζοζπέηζζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ 

απυδμζδξ, ηδξ ιμνθμθμβία ηαζ ηδξ ηνοζηαθθζηυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ ιε ηδ ιέεμδμ 

παναζηεοήξ ημοξ. 

Σέθμξ, πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιεηνήζεςκ μθζημφ μνβακζημφ 

άκεναηα (TOC) βζα ηδκ απμδυιδζδ ηδξ πνςζηζηήξ MB ηαζ δζαπζζηχκεηαζ ηαηά πυζμ 

μ απμπνςιαηζζιυξ ηςκ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ηδξ πνςζηζηήξ μδδβεί ηαζ ζε ιείςζδ 

ημο μνβακζημφ θμνηίμο. 
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3.1. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξωζεο (SEM) 

 

3.1.1. Αποηελέζμαηα δειγμάηων TiO2 με ππόδπομη ένωζη TTIP, 1-50h 

 

ε αοηή ηδκ εκυηδηα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηδκ πνχηδ ζεζνά δεζβιάηςκ TiO2, υπμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ςξ πνυδνμιδ έκςζδ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ιε πνυκμ εένιακζδξ απυ 1-

50 χνεξ.
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Δηθόλα 3.1: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 1hr, ζε ιεβέεοκζδ x5000 ηαζ x20000.

 

Δηθόλα 3.2: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 2hr, ζε ιεβέεοκζδ x5000 ηαζ  x20000. 

Δηθόλα 3.3: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 5hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 
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Δηθόλα 3.4: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 10hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.5: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 20hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

ηζξ εζηυκεξ 3.1 έςξ 3.5 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ πνχηςκ ςνχκ (1-20h) ιε TTIP,ηα 

μπμία ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD δείπκμοκ κα είκαζ άιμνθα. Γζα ηάεε 

δείβια αθέπμοιε 2 θςημβναθίεξ δθεηηνμκζηήξ ιζηνμζημπίαξ, δζαθμνεηζηήξ 

ιεβέεοκζδξ. ε υθα ηα παναπάκς δείβιαηα παναηδνμφιε υηζ ημ ζπήια ηςκ 

ηυηηςκ είκαζ ζθαζνζηυ ιε ςμεζδέξ, εκχ ζπδιαηίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα. Σα 

ζςιαηίδζα είκαζ ανηεηά ζοιπαβή, ειθακίγμκηαξ παιδθυ πμνχδεξ. Σμ δείβια 

ηδξ 1h πανμοζζάγεζ δζάιεηνμ ηυηηςκ ζςιαηζδίςκ ζηα 490±44 nm, αοηυ ηςκ 

2h ζηα 476±40 nm, αοηυ ηςκ 5h δζάιεηνμ ζηα 401±47 nm, αοηυ ηςκ 10h ζηα 

490±45 nm ηαζ ηέθμξ αοηυ ηςκ 20h ζηα 490±45 nm. Όζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ 

ηαηενβαζίαξ ημο δείβιαημξ θαίκεηαζ υηζ αολάκεηαζ η δ ποηκυηδηα ηςκ 

ζςιαηζδίςκ. 
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Δηθόλα 3.6: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 30hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.7: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 40hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.8: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP 50hr, ζε ιεβέεοκζδ x5000 ηαζ x20000. 
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ηζξ εζηυκεξ 3.6 έςξ 3.8 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηα δείβιαηα TiO2 ηςκ ιεβαθφηενςκ ςνχκ (30-50h) ιε 

TTIP, ηα μπμία ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD είκαζ ηνοζηαθθζηά, ειθακίγμκηαξ ηζξ 

παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ηδξ ακάηαζδξ δμιήξ ημο ηζηακίμο. ε υθα ηα παναπάκς 

δείβιαηα παναηδνμφιε υηζ ημ ζπήια ηςκ ηυηηςκ είκαζ ζθαζνζηυ - ςμεζδέξ,  εκχ πάθζ 

ζπδιαηίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα. Σα ζςιαηίδζα είκαζ ανηεηά ζοιπαβή, ειθακίγμκηαξ 

παιδθυ πμνχδεξ. Σμ δείβια ηδξ 30h πανμοζζάγεζ δζάιεηνμ ζςιαηζδίςκ ζηα 476±38 

nm, αοηυ ηςκ 40h ζηα 459±39 nm εκχ αοηυ ηςκ 50h δζάιεηνμ ζηα 523±46 nm. 

 

 

Γηάγξακκα 3.1: Γζάιεηνμξ ζςιαηζδίςκ ζε nm ιε έκδεζλδ ζηαηζζηζημφ θάεμοξ βζα ηα δείβιαηα                                       

ηδξ πνχηδξζεζνάξ ιε TTIP. 

 

3.1.2. Αποηελέζμαηα δειγμάηων TiO2 με ππόδπομη ένωζη TTBu, 1-50h 

 

ε αοηή ηδκ εκυηδηα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηδ δεφηενδ ζεζνά δεζβιάηςκ TiO2. Γζα ηδκ παναζηεοή 

αοηήξ ηδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα παιδθήξ εενιμηναζίαξ, 

οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηίθζμ 

ημο ηζηακίμο (TTBU), εκχ δ δζαθμνμπμίδζδ ζηα μηηχ δείβιαηα έβηεζηαζ ζημ πνυκμ 

εένιακζδξ, πμο ηοιαζκυηακ απυ 1-50 χνεξ. 
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Δηθόλα 3.9: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 1hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.10: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 2hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.11: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 5hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 
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Δηθόλα 3.12: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 10hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

 

Δηθόλα 3.13: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 20hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

ηζξ εζηυκεξ 3.9 έςξ 3.13 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ δθεηηνμκζηή 

ιζηνμζημπία ζάνςζδξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ πνχηςκ ςνχκ (1-20h) ιε TTBu, ηα μπμία 

ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD δείπκμοκ κα είκαζ άιμνθα (αθέπε εκυηδηα ). Γζα ηάεε 

δείβια αθέπμοιε 2 θςημβναθίεξ δθεηηνμκζηήξ ιζηνμζημπίαξ, δζαθμνεηζηήξ 

ιεβέεοκζδξ. ε υθα ηα παναπάκς δείβιαηα παναηδνμφιε υηζ ημ ζπήια ηςκ ηυηηςκ 

είκαζ ζθαζνζηυ ιε ςμεζδέξ, εκχ ζπδιαηίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα. Σα ζςιαηίδζα είκαζ 

ανηεηά ζοιπαβή, ειθακίγμκηαξ παιδθυ πμνχδεξ. Σμ δείβια ηδξ 1h πανμοζζάγεζ 

δζάιεηνμ ζςιαηζδίςκ βφνς ζηα 523±47 nm, αοηυ ηςκ 2h ζηα 476±50 nm, αοηυ ηςκ 5h 

δζάιεηνμ ζηα 490±38 nm, αοηυ ηςκ 10h ζηα 476±52 nm ηαζ ηέθμξ αοηυ ηςκ 20h ζηα 

523±42 nm.  
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Δηθόλα 3.14: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 30hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.15: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 40hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x20000. 

 

Δηθόλα 3.16: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTBU 50hr, ζε ιεβέεοκζδ x10000 ηαζ x2000.
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ηζξ εζηυκεξ 3.14 έςξ 3.16 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ ηεθεοηαίςκ ςνχκ (30-50h) ιε TTBu, ηα 

μπμία ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD είκαζ ηνοζηαθθζηά, ειθακίγμκηαξ ηδ δμιή ηδξ 

ακαηάζδξ. ε υθα ηα παναπάκς δείβιαηα παναηδνμφιε υηζ ημ ζπήια ηςκ ηυηηςκ 

είκαζ ζθαζνζηυ ιε ςμεζδέξ, εκχ ζπδιαηίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα. Σα ζςιαηίδζα είκαζ 

ανηεηά ζοιπαβή, ειθακίγμκηαξ παιδθυ πμνχδεξ. Σμ δείβια ηςκ 30h πανμοζζάγεζ 

δζάιεηνμ ζςιαηζδίςκ βφνς ζηα 490±37 nm, αοηυ ηςκ 40h ζηα 436±45 nm εκχ αοηυ 

ηςκ 50h δζάιεηνμ ζηα 523±42 nm. 

 

 

 

Γηάγξακκα 3.2: Γζάιεηνμξ ζςιαηζδίςκ ζε nm ιε έκδεζλδ ζηαηζζηζημφ θάεμοξ βζα ηα 

δείβιαηα ηδξ δεφηενδξ ζεζνάξ ιε TTBu. 

 

 

3.1.3. Αποηελέζμαηα δειγμάηων TiO2 με TTIP και ΗΝΟ3 

 

 

ε αοηή ηδκ εκυηδηα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ βζα ηδ ηνίηδ ζεζνά δεζβιάηςκ TiO2. Γζα ηδκ παναζηεοή 

αοηήξ ηδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα παιδθήξ εενιμηναζίαξ, 

οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ 
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ημο ηζηακίμο (TTIP) ηαζ ημ HNO3. Σα ηνία δείβιαηα δζαθμνμπμζμφκηακ ςξ πνμξ ηδ 

πμζυηδηα ημο HNO3, δ μπμία ακενπυηακ ζε 0,25, 0,5 ηαζ 0,75 ml. 

 

 

Δηθόλα 3.17: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP ηαζ HNO3 0,25ml, ζε ιεβέεοκζδ x2500 ηαζ x5000 

 

Δηθόλα 3.18: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP ηαζ HNO3 0,5ml, ζε ιεβέεοκζδ x2500 ηαζ x5000 
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Δηθόλα 3.19: Δζηυκεξ SEM βζα δείβιαηα TiO2 ιε TTIP ηαζ HNO3 0,75ml, ζε ιεβέεοκζδ x2500 ηαζ x5000 
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3.2. Σερληθή πεξίζιαζεο αθηίλωλ Υ (XRD)  

 

 

3.2.1. Αποηελέζμαηα δειγμάηων TiO2 με ππόδπομη ένωζη TTIP, 1-50h 

 

΄αοηήκ ηδκ εκυηδηα πενζβνάθμκηαζ μζ ακαθφζεζξ ιε ηδκ ηεπκζηή πενίεθαζδξ 

αηηίκςκ X απυ ηδκ πνχηδ ζεζνά ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ 

ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP). Ζ δζαθμνμπμίδζδ έβηεζηαζ ζημ πνυκμ εένιακζδξ 

ηςκ δεζβιάηςκ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 1-50 χνεξ. Όπςξ αθέπμοιε ζηα βναθήιαηα 

παναηάης, ηα δείβιαηα 1-20 ςνχκ είκαζ άιμνθα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ ηαευθμο 

ημνοθέξ πενίεθαζδξ. Δκχ ηα δείβιαηα πμο εενιάκεδηακ βζα 30, 40 ηαζ 50 χνεξ 

δείπκμοκ ηνοζηαθθζηυηδηα, ηαζ ειθακίγμκηαζ ημνοθέξ πενίεθαζδξ ζηζξ ίδζεξ βςκίεξ 

2ε ηαζ ζηα ηνία δείβιαηα.  φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία μζ ημνοθέξ πενίεθαζδξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηζξ βςκίεξ 2ε 25,44° (101), 38,2° (112), 48° (200), 54,2° (105) ηαζ 55° 

(211) ακηζζημζπμφκ ζηδ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. Όπςξ  θαίκεηαζ 

ηαζ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία δ ακάηαζδ ιμνθή είκαζ δ ηονζυηενδ αζηία ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ εκενβυηδηαξ ημο οθζημφ, εκχ ημ νμοηήθζμ δνα ζακ παβίδα δθεηηνμκίςκ 

[180-183], ειπμδίγμκηαξ ηδκ ακηίδναζδ επακαζφκδεζδξ. 

 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ιέζμο ιεβέεμοξ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ πνδζζιμπμζμφιε 

ηδκ ελίζςζδ Scherrer, δ μπμία ζοζπεηίγεζ ημ εφνμξ ημνοθήξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

θάζδξ εκυξ οθζημφ ιε ημ ιέζμ ιέβεεμξ ημο ηνοζηαθθίηδ ζε αοηυ ημ οθζηυ. Μάθζζηα, 

υζμ πμζμ ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ πμζμ ζηεκέξ είκαζ μζ ημνοθέξ, ηυζμ ιεβαθφηενμζ είκαζ 

μζ ηνοζηαθθίηεξ ζε αοηυ ημ οθζηυ.  

Με ηδκ ελίζςζδ Scherrer ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ημ ιέζμ ιέβεεμξ (D, ζε nm) 

ηςκ ηνοζηαθθζηχκ ηςκ δζάθμνςκ ηνοζηαθθζηχκ ιμνθχκ ημο ΣiΟ2 ζφιθςκα ιε ημκ 

παναηάης ηφπμ. 

 

   
   

      
 

 

υπμο Κ ιζα ζηαεενά ιε ηζιή 0.9 , ι ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ πνμζπίπημοζαξ 

αηηζκμαμθίαξ (ι = 0,154nm), Β ημ πθάημξ ηδξ ημνοθήξ πενίεθαζδξ ζημ 

ήιζζο ημο φρμοξ ηδξ (2ε, rad) ηαζ ζ δ βςκία Bragg. Σμ πθάημξ Β δίκεηαζ απυ 
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ημ θάζια XRD ζε ιμκάδεξ rad, μπυηε πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε π/180. 

 

ημ δείβια ηςκ 30 ςνχκ οπμθμβίζηδηε υηζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ 

είκαζ 10,26nm, ζημ δείβια ηςκ 40 ςνχκ είκαζ 9,23nm ηαζ ζημ δείβια ηςκ 50 ςνχκ 

είκαζ 10,47nm. 

 



 

86 
 

 

     

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 1hr  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 2hr 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 5hr 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 10hr 



 

87 
 

  

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 20hr 

0

100

200

300

400

500

600

700

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 30hr 

0

100

200

300

400

500

600

700

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 40hr 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20 30 40 50 60

in
te

n
s
it

y
 (

c
p

s
) 

2theta (deg.) 

TTIP 50hr 

(101) 

(101) (101) 

(112) (112) 

(112) 

(200) 

(200) 

(200) 

(105) 

(105) (105) 
(211) 

(211) 

(211) 



 

88 
 

3.2.2. Αποηελέζμαηα δειγμάηων TiO2 με ππόδπομη ένωζη TTBu, 1-50h 

 

΄αοηήκ ηδκ εκυηδηα πενζβνάθμκηαζ μζ ακαθφζεζξ ιε ηδκ ηεπκζηή πενίεθαζδξ αηηίκςκ 

x απυ ηδκ δεφηενδ ζεζνά ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ. Σα δείβιαηα παναζηεοάζηδηακ ιε 

οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηίθζμ 

ημο ηζηακίμο (TTBU). Ζ δζαθμνμπμίδζδ έβηεζηαζ ζημκ πνυκμ εένιακζδξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο 

ηοιαζκυηακ απυ 1-50 χνεξ. Όπςξ αθέπμοιε ζηα βναθήιαηα παναηάης, ηα δείβιαηα 1-20 

ςνχκ είκαζ άιμνθα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ ηαευθμο ηνοζηαθθζηυηδηα. Δκχ ηα δείβιαηα πμο 

εενιάκεδηακ βζα 30, 40 ηαζ 50 χνεξ δείπκμοκ ηνοζηαθθζηυηδηα, ειθακίγμκηαξ ημνοθέξ 

πενίαθαζδξ ζε ίδζεξ βςκίεξ . φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία μζ ημνοθέξ πενίεθαζδξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηζξ βςκίεξ 2ε 25,2° (101), 38,2° (112), 48,1° (200), 54,1° (105) ηαζ 55° (211) 

ακηζζημζπμφκ ζηδ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. Όπςξ  θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ 

δζεεκή αζαθζμβναθία δ ακάηαζδ ιμνθή είκαζ δ ηονζυηενδ αζηία ηδξ αφλδζδξ ηδξ εκενβυηδηαξ 

ημο οθζημφ, εκχ ημ νμοηήθζμ δνα ζακ παβίδα δθεηηνμκίςκ [180-183], ειπμδίγμκηαξ ηδκ 

ακηίδναζδ επακαζφκδεζδξ. 

 

 

Όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς οπμθμβίζαιε ημ ιέζμ ιέβεεμξ ημο ηνοηαθθίηδ 

ηδξ ηφνζαξ ημνοθήξ πμο ακηζζημζπεί ζημ ηνοζηαθθζηυ επζπέδμ (101)  πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

ελίζςζδ Scherrer. ημ δείβια ηςκ 30 ςνχκ οπμθμβίζηδηε υηζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ 

είκαζ 8,43nm, ζημ δείβια ηςκ 40 ςνχκ είκαζ 9nm ηαζ ζημ δείβια ηςκ 50 ςνχκ είκαζ 

10,16nm. Μπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ υζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ εένιακζδξ ημο 

δείβιαημξ, ηυζμ ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ είκαζ δ ηφνζα ημνοθή, δίκμκηαξ δείβιαηα ιε εθαθνχξ 

ηαθφηενδ ηνοζηαθθζηυηδηα.
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3.3. Φαζκαηνζθνπία Raman (Raman Spectroscopy) 

 

φιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, ημ δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TiO2) πμο 

ειθακίγεζ ηδ δμιή ηδξ ακαηάζδξ πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζημοξ: 144 

(Eg), 197 (Eg), 399 (B1g), 515 (A2g + B1g), 638 (Eg) cm
-1
. Δκχ ακηίζημζπα ημ νμοηζθίμ 

πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζημοξ: 144, 236, 444 ηαζ 609 cm
-1

 

 ηδκ εζηυκα 20 (a) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ 

ζημκχκ πμο παναζηεοάζηδηακ ιε οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, παιδθήξ εενιμηναζίαξ, 

ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ιε εένιακζδ απυ 1-20 

χνεξ. Όπςξ θαίκεηαζ, μζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ πμο ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία 

ακηζζημζπμφκ ζε δεζιμφξ ηδξ ακαηάζδξ έπμοκ ανπίζεζ ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ, αθθά υπςξ 

δείπκμοκ μζ ακαθφζεζξ απυ ηδκ πενζεθαζζιεηνία αηηίκςκ X ηα δείβιαηα είκαζ αηυια 

άιμνθα. Όζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ εένιακζδξ ηςκ δεζβιάηςκ μζ ημνοθέξ 

ζπδιαηίγμκηαζ εκημκυηενα ηαζ αοηυ θαίκεηαζ λεηάεανα ζηα δείβιαηα ηςκ 5, 10 ηαζ 20 

ςνχκ, ιε ημ δείβια ηςκ 20 h κα είκαζ κα έπεζ ηζξ πζμ ηαθμζπδιαηζζιέκεξ ημνοθέξ 

ζημοξ 146, ζηα 408, ζηα 512 ηαζ 626 cm
-1

. Ζ ημνοθή ζημοξ 197 cm
-1

 δεκ δζαηνίκεηαζ 

ζε ηακέκα απυ αοηά ηα δείβιαηα. 

 ηδκ εζηυκα 20 (b) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ 

ζημκχκ πμο παναζηεοάζηδηακ ιε οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, παιδθήξ εενιμηναζίαξ, 

ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ιε εένιακζδ απυ 30-50 

χνεξ. Όπςξ θαίκεηαζ ζημ δείβια ηςκ 50h, μζ ημνοθέξ είκαζ εθαθνά ιεηαημπζζιέκεξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ δείβια ηςκ 20h. Οζ ημνοθέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ 144, 397, 512, 632 

cm
-1

, εκχ δ ημνοθή ζημοξ 197 cm
-1

 πάθζ απμοζζάγεζ. φιθςκα ηαζ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ 

XRD αοηά ηα ηνία δείβιαηα δείπκμοκ κα είκαζ ηνοζηαθθζηά, ιε ηδ δμιή ημοξ κα 

ακηζζημζπεί ζ’ αοηή ηδξ ακαηάζδξ. Όζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ εένιακζδξ ηςκ 

δεζβιάηςκ αοηά ειθακίγμοκ εκημκυηενεξ ηαζ θζβυηενμ πθαηζέξ ημνοθέξ, ιε ημ δείβια 

ηςκ 50h κα δίκεζ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. 
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(d) 

Δηθόλα 23: Φάζιαηα Raman βζα (a) δείβιαηα ιε TTIP ηαζ εένιακζδ βζα 1-20h, (b) βζα δείβιαηα ιε TTIP ηαζ εένιακζδ 30-50h, (c) βζα δείβιαηα ιε TTBu ηαζ εένιακζδ 1-

20h ηαζ ηέθμξ (d) βζα δείβιαηα ιε TTBu ηαζ εένιακζδ βζα 30-50h.
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ηδκ εζηυκα 23 (c) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα ηδξ δεφηενδξ 

ζεζνάξ ζημκχκ πμο παναζηεοάζηδηακ ιε οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηφθζμ ημο ηζηακίμο (TTBu) ιε 

εένιακζδ απυ 1-20 χνεξ. Οζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ Raman ακηζζημζπμφκ ζημοξ 

150, 402, 514 ηαζ 630 cm
-1
, εθαθνά ιεηαημπζζιέκεξ πνμξ ηα δελζά ζε ζπέζδ ιε ηα 

ακηίζημζπα δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ. Σμ δείβια πμο ειθακίγεζ ορδθυηενεξ, πζμ 

έκημκεξ ηαζ θζβυηενμ πθαηζέξ ημνοθέξ είκαζ αοηυ ηςκ 10h, ιε ημ δείβια ηδξ 1h ηαζ 

ηςκ 20h κα αημθμοεμφκ. Σα δείβιαηα ηςκ 2h ηαζ ηςκ 5h είκαζ αοηά ιε ηζξ έκηαζδξ 

ημνοθέξ, ιε αοηή ηςκ 144cm
-1

 κα δζαβνάθεηαζ εκημκυηενα, εκχ αοηέξ ζημοξ 402, 514 

ηαζ 630 cm
-1

 κα είκαζ παιδθυηενδξ έκηαζδξ ηαζ πθαηφηενεξ. Όπςξ έδεζλακ μζ 

ακαθφζεζξ XRD ηα δείβιαηα αοηά είκαζ άιμνθα, αθθά απυ ηδ θαζιαημζημπία Raman 

θαίκεηαζ υηζ έπμοκ ανπίζεζ κα ζπδιαηίγμκηαζ δεζιμί πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ ακαηάζδ.

  

ηδκ εζηυκα 23 (d) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα ηδξ δεφηενδξ 

ζεζνάξ ζημκχκ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηφθζμ ημο ηζηακίμο (TTBu) βζα 30-

50h εένιακζδξ. To δείβια ηςκ 40h πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζημοξ 144, 

397, 514 ηαζ 630 cm
-1 
πμο ακηζζημζπμφκ ζε δεζιμφξ ηδξ ακαηάζδξ. Ζ παναηηδνζζηζηή 

ημνοθή ζημοξ 197 cm
-1 
είκαζ ηαζ ζε αοηά ηα δείβιαηα απμφζα. Σμ δείβια ηςκ 40h 

είκαζ αοηυ πμο πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηαζ ορδθυηενδξ έκηαζδξ ημνοθέξ, ιε ημ 

δείβια ηςκ 50h κα αημθμοεεί ηαζ κα πανμοζζάγεζ  ακηίζημζπεξ ημνοθέξ αθθά 

πθαηφηενεξ ηαζ ιζηνυηενδξ έκηαζδξ. 

 οιπεναζιαηζηά, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ ηα δείβιαηα ιε 

πενζζζυηενεξ χνεξ εένιακζδξ (30-40-50h) ηαζ βζα ηζξ δφμ ζεζνέξ ζημκχκ, δείπκμοκ 

θάζιανα Raman ιε εκημκυηενεξ, μλφηενεξ ημνοθέξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε δεζιμφξ ηδξ 

ακαηάζδξ. φιθςκα ηαζ ιε ηδκ πενζεθαζζιεηνία αηηίκςκ X δζαπζζηχκμοιε ηδκ 

δδιζμονβία πζμ ηαεανμφ οθζημφ, απαθθαβιέκμο απυ πνμζιίλεζξ υπςξ ιυνζα κενμφ 

ζημ πθέβια ημο μλεζδίμο, ιε ηαθφηενδ ηνοζηαθθζηυηδηα, ζε ζπέζδ ιε ηα δείβιαηα 

ηαηενβαζίαξ θίβςκ ςνχκ (1-20h). 
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ηδκ εζηυκα 24 (a) πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα ηδξ ηνίηδξ ζεζνάξ 

ζημκχκ ηα μπμία παναζηεοάζηδηακ ιε οδνμεενιζηή ηαηενβαζία, παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ. Γζα ηδκ παναζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ έβζκε υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ 

εκυηδηα 2.2.3., πνμζεήηδ HNO3 0,25, 0,5 ηαζ 0,75 ml ζε πνυδνμιμο δζαθφιαημξ 

TTIP. Απυ ηα απμηεθέζιαηα XRD ηαζ Raman ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ μζ 

ζηυκεξ ηαζ ηςκ ηνζχκ δεζβιάηςκ πανμοζζάγμοκ ορδθή ηνοζηαθθζηυηδηα, ζηδκ 

ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ, ηαζ είκαζ ηαεανέξ πςνίξ πνμζιίλεζξ. Σμ δείβια 

ιε0,5 ml HNO3 είκαζ αοηυ πμο πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ ηαζ μλφηενεξ 

ημνοθέξ. Οζ ημνοθέξ ειθακίγμκηαζ ζημοξ 144, 397, 512 ηαζ 634 cm
-1

, ιε αοηή ζηα 

144 cm
-1

 κα δζαβνάθεηαζ εκημκυηενα ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε παναηηδνζζηζημφξ δεζιμφξ 

ηδξ ακαηάζδξ. Σα δείβιαηα ιε 0,25 ml ηαζ 0,75 ml πανμοζζάγμοκ βεκζηά 

παιδθυηενδξ έκηαζδξ, πθαηφηενεξ ημνοθέξ, ιε ημ δείβια ηςκ 0,25 ml HNO3 κα 

πανμοζζάγεζ ιάθθμκ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα απυ εηείκμ ηςκ 0,75 ml. 

ηδκ εζηυκα 24 (b) πανμοζζάγεηαζ ημ θάζια Raman ημο ειπμνζημφ H2WO4 

ιαγί ιε εηείκμ ημο δείβιαημξ ηδξ ηέηανηδξ ζεζνάξ ζημκχκ, ιε 5% πνυζιζλδ molar W 

ζημ TiO2. To δείβια αοηυ παναζηεοάζηδηε ιε ηδ ιέεμδμ sol-gel. ημ θάζια ημο 

ειπμνζημφ H2WO4 παναηδνείηαζ ιζα ημνοθή βφνς ζηoοξ 109 cm
-1

 πμο ακηζζημζπεί ζε 

ζοπκυηδηεξ δυκδζδξ ημο πθέβιαημξ, παναηηδνζζηζηή βζα ηδκ έκοδνδ ηαζ δζέκοδνδ 

ιμνθή ηνζμλεζδίςκ ημο αμθθναιίμο. Oζ ημνοθέξ ζημοξ 192 ηαζ 253 cm
-1

 

ακηζζημζπμφκ ζηζξ ζοπκυηδηεξ ηαθάκηςζδξ ημο δεζιμφ λ(W-O-W) βζα ημ WO3nH2O. 

Ζ ιμνθή ηδξ ηαιπφθδξ ημο θάζιαημξ ημο H2WO4 ζημοξ 645cm
-1

 είκαζ 

παναηηδνζζηζηή ηδξ ζοπκυηδηαξ δυκδζδξ ημο δεζιμφ λ(O-W-O) βζα ημ WO3nH2O. Οζ 

ημνοθέξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 692 ηαζ 781 cm
-1

 ακηζζημζπμφκ ζε ζοπκυηδηεξ δυκδζδξ ημο 

ιμνίμο v(O-W-O) ηαζ λ(W=O) ακηίζημζπα.  Tέθμξ δ ημνοθή ζηα 948 cm
-1

 ακηζζημζπεί 

ζε ζοπκυηδηα δυκδζδξ ημο δεζιμφ λ(W=O) βζα ημ έκοδνμ ηνζμλείδζμ ημο WO3 

(WO3nH2O). Σμ ζοκεεηζηυ δείβια ιε 5% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 πανμοζζάγεζ ανηεηέξ 

μιμζυηδηεξ ιε ημ ειπμνζηυ δείβια ημο H2WO4. Οζ ημνοθέξ ζημοξ 258, 645 ηαζ 773 

cm
-1

 πμο
 
πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζοκεεηζηυ δείβια 5% W:TiO2 είκαζ πθαηφηενεξ ηαζ 

ιζηνυηενδξ έκηαζδξ απυ υηζ ζημ ειπμνζηυ H2WO4 ηαεχξ ηαζ εθαθνχξ 

ιεηαημπζζιέκεξ. Ζ ημνοθή ζημοξ 946 cm
-1

 δ μπμία ακηζζημζπεί ζηδ ζοπκυηδηα 

δυκδζδξ ημο δεζιμφ λ(W=O) βζα ηδκ έκοδνδ ιμνθή ημο μλεζδίμο ημο αμθθναιίμο, 

ειθακίγεηαζ λεηάεανα βζα ημ δείβια W:TiO2 5%. 
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Δηθόλα 24: Φάζιαηα Raman βζα (a) δείβιαηα ιε ΖΝΟ3 0,25-2,75ml, (b) βζα δείβιαηα ιε 5% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 ηαζ ειπμνζηυ H2WO4, (c) βζα δείβιαηα 1,3,5 % 

πνυζιζλδ W ζημ TiO2, (d) βζα δείβιαηα TTIP 50h, ΣΣΒu 40h, HNO3 0,5ml.
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ηδκ εζηυκα 24 (c) πανμοζζάγμκηαζ ηα θάζιαηα Raman βζα υθδ ηδ ζεζνά ηςκ 

ηνζχκ δεζβιάηςκ πμο έπεζ βίκεζ ιε ηδκ πνυζιζλδ W ζημ TiO2, εθανιυγμκηαξ ιζα 

ιέεμδμ sol gel. Ζ ακαθμβία πνυζιζλδξ ήηακ 1,3 ηαζ 5%, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυδνμιδ έκςζδ ημ Na2WO4 ηαζ ημ TTIP (αθ. εκυηδηα 2.2.4.) ηαζ ηάκμκηαξ ζημ 

ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκεεζδξ ηςκ δεζβιάηςκ ακυπηδζδ ζημοξ 500°C. Σμ δείβια ιε 

1% πνυζιζλδ W αθέπμοιε υηζ πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζημοξ 150, 514 

ηαζ 636 cm
-1
, μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζε δεζιμφξ ηδξ ακαηάζδξ.  

ηα δείβιαηα ιε 3 ηαζ 5% πνυζιζλδ W αθέπμοιε υηζ ειθακίγμοκ ημνοθέξ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ζοπκυηδηεξ, ημ μπμίμ δείπκεζ υηζ επένπεηαζ ηάπμζμξ ιεηαζπδιαηζζιυξ 

ηαζ πθδζζάγεζ ηδκ ιμνθή ημο ειπμνζημφ H2WO4. Οζ ημνοθέξ ζημοξ 645, 692 ηαζ 781 

cm
-1

 δεκ έπμοκ ζπδιαηζζηεί ηαζ ζηδ εέζδ ημοξ οπάνπεζ έκα πθαηυ ιε ορδθυηενμ 

ζδιείμ ζημοξ 730 cm
-1

 ζημ δείβια ιε 3% πνυζιζλδ W. H ημνοθή βφνς ζημοξ 92  

cm
-1
, ακηζζημζπεί ζε ζοπκυηδηεξ δυκδζδξ ημο πθέβιαημξ, παναηηδνζζηζηή βζα ηδκ 

έκοδνδ ιμνθή ηνζμλεζδίςκ ημο Βμθθναιίμο (WO3nH2O), εκχ μζ ημνοθέξ ζημοξ 148, 

515 cm
-1

 ακηζζημζπμφκ ζε παναηηδνζζηζημφξ δεζιμφξ ηδξ ακαηάζδξ.  

Σμ δείβια ιε 5% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 πανμοζζάγεζ ημνοθέξ ζημοξ 150 ηαζ 

512 cm
-1

 πμο ακηζζημζπμφκ ζε παναηηδνζζηζημφξ δεζιμφξ ηδξ ακαηάζδξ, εκχ μζ 

ημνοθέξ ζημοξ 258 ηαζ 946 cm
-1

 ακηζζημζπμφκ ζε παναηηδζζζηζημφξ δεζιμφξ ηδξ 

έκοδνδξ ιμνθήξ ημο ηνζμλεζδίμο ημο αμθθναιίμο (WO3nH2O).   

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ δείβια ιε 5% doping ειθακίγεζ 

πμζμ ηαθμζπδιαηζζιέκεξ ημνοθέξ, μζ μπμίεξ πθδζζάγμοκ ημ θάζια Raman ημο 

ειπμνζημφ H2WO4. 

 ηδκ εζηυκα 24 (d) πανμοζζάγμκηαζ ηα θάζιαηα Raman ηςκ ηαθφηενςκ 

δεζβιάηςκ ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ζεζνχκ. οβηνίκμκηαξ ηδκ ηφνζα ημνοθή ζημοξ 144  

cm
-1

 δζαπζζηχκμοιε υηζ ζπδιαηίγεηαζ εκημκυηενα ζημ δείβια TTIP 50hr, 

αημθμοεχκηαξ ιε παναπθήζζεξ ηζιέξ ηα δείβιαηα TTBu 40hr ηαζ ΖΝΟ3 ιε 0,5 ml. 

 

 

 

 

 



 

97 
 

3.4. Απνηειέζκαηα πξνζξόθεζεο  

 

Όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς, πνζκ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ πνμδβείηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ πνμζνυθδζδξ βζα κα δμφιε ακ ζημ 

ζφζηδια πνςζηζηήξ – ηαηαθφηδ επένπεηαζ πνμζνυθδζδ – νυθδζδ ηαεχξ ηαζ 

απμπνςιαηζζιυξ – οπμαάειζζδ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ πνυηοπςκ πνςζηζηχκ 

εκχζεςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζνυθδζδξ, ηα αζςνήιαηα 

ηαηαθφηδ-πνςζηζηήξ αθέεδηακ απμοζία αηηζκμαμθίαξ ζε ακάδεοζδ βζα ηάπμζμ 

πνμκζηυ δζάζηδια έηζζ χζηε κα εηηζιδεεί μ πνυκμξ πμο ημ ζφζηδια ένπεηαζ ζε 

ζζμννμπία ηαζ ζοκεπχξ κα δμφιε ηζ νυθμ παίγεζ δ δζαδζηαζία αοηή ζημκ 

απμπνςιαηζζιυ ημο δζαθφιαημξ ιαξ. 

 

3.4.1. Απνηειέζκαηα πξνζξόθεζεο 1
εο

 ζεηξάο δεηγκάηωλ TiO2 κε TTIP 

 

  Έηζζ, έπμκηαξ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ πνςζηζηήξ ζημ δζάθοια 20 ppm ηαζ 

ζοβηέκηνςζδ ηαηαθφηδ 0,1gr ζε 500 ml δζαθφιαημξ, πναβιαημπμζήζαιε ηζξ 

ιεηνήζεζξ πνμζνυθδζδξ πνζκ απυ ηάεε πείναια θςημηαηάθοζδξ. Γζα ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ πνμζνυθδζδξ ηναημφζαιε πνυκμ 30 ιε 40 θεπηά, επεζδή ζημ ζφζηδια ηαηαθφηδ 

– πνςζηζηήξ ανέεδηε υηζ επένπεηαζ ζζμννμπία ιεηά ηα 30 min. Σμ pH ηςκ 

δζαθοιάηςκ ήηακ πενίπμο 5 (θοζζηυ pH). Όπςξ θαίκεηαζ παναηάης απυ ημ 

δζάβναιια ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30,40,50 h) ηαεχξ ηαζ δ ειπμνζηή ζηυκδ 

ημο δζμλεζδίμο ηζηακίμο degusa P25 δείπκμοκ πμθφ παιδθή πνμζνυθδζδ, εκχ ηα 

δείβιαηα απυ 1 έςξ ηαζ 20 χνεξ δείπκμοκ έκα πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ πμο ακένπεηαζ 

ζημ 60% ηδξ ανπζηήξ ζοβέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ιεηά ηα πνχηα 30 

θεπηά. Όπςξ παναηδνείηαζ απυ ημ βνάθδια, δ πνμζνυθδζδ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο 

ηαηαθφηδ ηα πνχηα θεπηά ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ αηανζαία βζα ηα δείβιαηα ηςκ ιζηνχκ 

ςνχκ. Βθέπμοιε δδθ υηζ ζημ πνχημ θεπηυ έπεζ ήδδ πνμζνμθδεεί ημ 30-40% ηδξ 

πνςζηζηήξ methylene blue.  
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Γηάγξακκα 3.1: Καιπφθεξ απεζηυκζζδξ ηδξ πνμζνυθδζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 1δξ 

ζεζνάξ ιε TTIP, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ειπμνζηή ηζηάκζα degussa P25. 
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Ακαθοηζηυηενα, ηα δείβιαηα ηςκ παιδθχκ ςνχκ (1-20 h) δείπκμοκ ζπεδυκ 

ίδζα πνμζνυθδζδ ηδξ πνςζηζηήξ ζημ δζάθοια, δ μπμία ηοιαίκεηαζ απυ 58-62%, εκχ 

ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ παναηδνείηαζ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα ημο δείβιαημξ ηςκ 30 h, ζε πμζμζηυ 3%. Σα δείβιαηα ηςκ 40 ηαζ ηςκ 50 

ςνχκ, δίκμοκ πμζμζηά 5% ηαζ 9%, ακηίζημζπα. 

 

3.4.2. Απνηειέζκαηα πξνζξόθεζεο 2
εο

 ζεηξάο δεηγκάηωλ TiO2 κε TTBu 

 

Έπμκηαξ ανπζηή ζοβηέκηνςζδ πνςζηζηήξ ζημ δζάθοια 20 ppm ηαζ 

ζοβηέκηνςζδ ηαηαθφηδ 0,1gr ζε 500 ml δζαθφιαημξ, πναβιαημπμζήζαιε ηζξ 

ιεηνήζεζξ πνμζνυθδζδξ πνζκ απυ ηάεε πείναια θςημηαηάθοζδξ βζα υθα ηα δείβιαηα 

ηδξ 2
δξ

 ζεζνάξ. Γζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνμζνυθδζδξ ηναημφζαιε πνυκμ 30 ιε 40 

θεπηά. Σμ pH ηςκ δζαθοιάηςκ ήηακ πενίπμο 5 (θοζζηυ pH). Όπςξ θαίκεηαζ 

παναηάης απυ ημ δζάβναιια ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30,40,50 h) ηαεχξ ηαζ 

δ ειπμνζηή ζηυκδ ημο δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο Degussa P25, δείπκμοκ πμθφ παιδθή 

πνμζνυθδζδ εκχ ηα δείβιαηα απυ 1 έςξ ηαζ 20 χνεξ δείπκμοκ έκα πμζμζηυ 

πνμζνυθδζδξ πμο ακένπεηαζ ζημ 44-57 % ηδξ ανπζηήξ ζοβέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ  

 

Γηάγξακκα 3.3: Καιπφθεξ απεζηυκζζδξ ηδξ πνμζνυθδζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 2
δξ

 

ζεζνάξ ιε TTBu, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ειπμνζηή ηζηάκζα Degussa P25. 
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methylene blue. Γζα ημ δείβια ηδξ 1h ημ πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ ακένπεηαζ ζημ 44%, 

βζα εηείκμ ηςκ 2h ακένπεηαζ ζημ 53%, βζα ημ δείβια ηςκ 5h ακένπεηαζ ζημ 56% εκχ 

βζα αοηά ηςκ 10h ηαζ ηςκ 20h, ζημ 57% ηαζ 52%, ακηίζημζπα.  Λίβμ δζαθμνμπμζδιέκμ 

είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ ημο δείβιαημξ ηςκ 30h, πμο δεκ δείπκεζ ιδδεκζηή 

πνμζνυθδζδ, αθθά αοηή ακένπεηαζ πενίπμο ζημ 13%, ιε ημ δείβια ηςκ 40h κα δίκεζ 

ημ παιδθυηενμ πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ, πενίπμο ζημ 2%. 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιάηςκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηίθζμ ημο 

ηζηακίμο ζοβηνζκυιεκα ιε ηα ακηίζημζπα δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ ιε πνυδνμιδ 

έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο είκαζ πενίπμο ηαοηυζδια, Γδθαδή ηα δείβιαηα 

πμο έπμοκ εενιακεεί 1-20h ηαζ είκαζ άιμνθα, δείπκμοκ κα έπμοκ έκα ζδιακηζηυ 

πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ MB, εκχ ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ 

ςνχκ (30-50h) πμο είκαζ ηνοζηαθθζηά δείπκμοκ, πμθφ ιζηνή ζπεδυκ ιδδεκζηή, 

πνμζνυθδζδ. 

 

 

Γηάγξακκα 3.4: Πμζμζηά % απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue (MB) ιέζς 

πνμζνυθδζδξ ηδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, βζα υθα ηα δείβιαηα ηδξ 2
δξ

 ζεζνάξ ιε TTBu. 
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οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ υζμ πμζμ ηνοζηαθθζηυ είκαζ έκα 

δείβια ηυζμ θζβυηενμ πνμζνμθά, εκχ υζμ θζβυηενμ ηνοζηαθθζηυ είκαζ ηυζμ 

πενζζζυηενμ πνμζνμθά. 

 

3.4.3. Απνηειέζκαηα πξνζξόθεζεο 3
εο

 ζεηξάο δεηγκάηωλ TiO2 κε TTIP θαη 

ΗΝΟ3 

 

Όπςξ ηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ζεζνέξ, έηζζ ηαζ ζ’ αοηήκ είπαιε 20 ppm 

πνςζηζηήξ methylene blue ζημ οδαηζηυ δζάθοια ηαζ 0,1 gr ηαηαθφηδ ζε 500 ml 

δζαθφιαημξ. Κναηήζαιε πνυκμ 40 θεπηχκ βζα ημ πείναια ιαξ, έηζζ χζηε κα επέθεεζ 

ζζμννμπία πνμζνυθδζδξ-εηνυθδζδξ. Σμ pH ηςκ δζαθοιάηςκ ηοιαζκυηακ απυ 3,7 έςξ 

4,8.  

 

Γηάγξακκα 3.5: Καιπφθεξ απεζηυκζζδξ ηδξ πνμζνυθδζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 3
δξ

 

ζεζνάξ  δεζβιάηςκ ιε TTIP ηαζ ΖΝΟ3, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ειπμνζηή 

ηζηάκζα Degussa P25. 

 

Όπωσ παρατθροφμε από το γράφθμα παραπάνω, ο αποχρωματιςμόσ του 

methylene blue ανζρχεται ςτο 4-5% και για τα τρία δείγματα τθσ εν λόγω ςειράσ και είναι 

ταυτόςθμοσ με αυτόν τθσ εμπορικισ τιτάνιασ Degussa P25. Αυτό οφείλεται ςτθν υψθλι 

κρυςταλλικότθτα των δειγμάτων μασ. 
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Γηάγξακκα 3.6 : Πμζμζηά % απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue (MB) ιέζς 

πνμζνυθδζδξ ηδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, βζα υθα ηα δείβιαηα ηδξ 3
δξ

 ζεζνάξ ιε TTIP 

ηαζ ΖΝΟ3. 

 

3.4.4. Απνηειέζκαηα πξνζξόθεζε 4
εο

 ζεηξάο δεηγκάηωλ κε πξόζκημε W ζε TiO2 

 

Όπςξ ηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ζεζνέξ, έηζζ ηαζ ζ’ αοηήκ είπαιε ανπζηή 

ζοβηέκηνςζδ πνςζηζηήξ ζημ δζάθοια 20ppm ηαζ 0,1gr ηαηαθφηδ ζε 500ml 

δζαθφιαημξ. Κναηήζαιε πνυκμ πνμζνυθδζδξ ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ, ζηα 40 

min, ιέπνζ κα επέθεεζ ζζμννμπία ζημ δζάθοια ιαξ. Σμ pH ηςκ δζαθοιάηςκ ιαξ 

ηοιαζκυηακ απυ 6-6,5. Σμ δείβια ιε 1% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 δείπκεζ πμθφ ζζπονή 

πνμζνυθδζδ, δ μπμία ακένπεηαζ ζηα επίπεδα ημο 97,4% ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 

ημο MB. ηδκ μοζία υθδ δ πμζυηδηα ηδξ πνςζηζηήξ ημο δζαθφιαημξ πνμζνμθάηαζ 

πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, έηζζ ζε αοηυ ημ δείβια δεκ ιπμνέζαιε κα 

ζοκεπίζμοιε ημ πείναια ηδξ θςημηαηάθοζδξ. Σμ δείβια ιε 3% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 

δείπκεζ ιζα ανηεηά ζζπονή πνμζνμθδηζηή ζηακυηδηα, δ μπμία ακένπεηαζ ζηα επίπεδα 

ημο 55% ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ MB. Σμ δείβια ιε 5% πνυζιζλδ W ζημ TiO2 

δείπκεζ ιζα ζπεηζηά ζζπονή πνμζνυθδζδ, ηδξ ηάλδξ ημο 34% ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή 

πμζυηδηα ηδξ πνςζηζηήξ MB. 

 

4,5 5,1 5 4 

0

20

40

60

80

100

degussa HNO3 0,25 HNO3 0,5 HNO3 0,75

επ
ι 

το
ισ

 ε
κα

τό
 

δείγματα HNO3 

Απομάκρυνςη ΜΒ % 



 

103 
 

 

Γηάγξακκα 3.7: Καιπφθεξ απεζηυκζζδξ ηδξ πνμζνυθδζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 4
δξ

 ζεζνάξ 

ιε πνυζιζλδ W ζε TiO2, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ειπμνζηή ηζηάκζα 

Degussa P25. 

 

 

Δηθόλα 3.8: : Πμζμζηά % απμιάηνοκζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue (MB) ιέζς 

πνμζνυθδζδξ ηδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, βζα υθα ηα δείβιαηα ηδξ 4
δξ

 ζεζνάξ ιε 

πνυζιζλδ W ζε TiO2. 
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3.5. Απνηειέζκαηα Φωηνθαηάιπζεο 

 

Μεηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμζνυθδζδξ αημθμοεεί δ δζαδζηαζία ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ έηζζ υπςξ πενζβνάθδηε ακαθοηζηυηενα ζημ ηεθάθαζμ 2, έηζζ χζηε κα 

εηηζιδεεί δ ζηακυηδηα ηςκ ειπμνζηχκ ηαζ ηςκ ζοκεεηζηχκ ηαηαθοηχκ κα 

απμπνςιαηίζμοκ ηδκ πνςζηζηή έκςζδ ηςκ πνυηοπςκ δζαθοιάηςκ ιαξ. 

Μεηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμζνυθδζδξ, ημ δζάθοια ιε ημ αζχνδια ημο 

ηαηαθφηδ πμζυηδηαξ 0,1 gr ηαζ 20 ppm πνςζηζηήξ έκςζδ methylene blue, 

ιεηαθένεηαζ ζημκ θςημακηζδναζηήνα. Σμ δζάθοια ανίζηεηαζ οπυ αηηζκμαυθδζδ 

θαιπηήνα ΣQ ζζπφξ 150 W, πμο εηπέιπεζ ζημ θάζια οπενζχδμοξ- μναημφ. ηα 

πενζζζυηενα πεζνάιαηα πνδζζιμπμζήεδηε ζακ πενίαθδια ημο θςημακηζδναζηήνα, ημ 

πενίαθδια Quartz (παθαγία), εκχ ζε ηάπμζα άθθα πνδζζιμπμζήεδηακ ηα πενζαθήιαηα 

Duran 50 ηαζ M 380, έηζζ χζηε κα εηηζιδεεί δ ζοιαμθή ημο ιήημοξ ηφιαημξ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ. Σα ιήηδ 

ηφιαημξ ηδξ θοπκίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα δζάθμνα είδδ πενζαθήιαημξ ακαθένμκηαζ 

ζημ ηεθάθαζμ 2.  

Σέθμξ εηηυξ απυ ηα πεζνάιαηα θςημηαηάθοζδξ, δζεκενβήεδηακ ηαζ πεζνάιαηα 

θςηυθοζδξ, δδθ απμοζία ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια, έηζζ χζηε κα εηηζιδεεί δ επίδναζδ 

ιυκμ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημ δζάθοια ηδξ πνςζηζηήξ. 

Ακαθοηζηυηενα υθα ηα πεζνάιαηα θςηυθοζδξ – θςημηαηάθοζδξ πμο 

δζεκενβήεδηακ, ακαθένμκηαζ παναηάης.  

 

 

3.5.1. Απνηειέζκαηα θωηνθαηάιπζεο 1εο ζεηξάο ζθνλώλ, κε TTIP 

 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

πεζναιάηςκ θςημηαηάθοζδξ ιε πνήζδ ειπμνζημφ ηαηαθφηδ P-25 ηδξ Degussa ηαζ ιε 

ζοκεεηζημφξ ηαηαθφηεξ ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ 

ημο ηζηακίκμο (TTIP). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια ήηακ 0,1gr/ 500ml 

δ/ημξ, ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ζηα 20 ppm. Ζ θοπκία 

αηηζκμαυθδζδξ ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W, εκχ ημ πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ήηακ ημ Quartz, πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αηηκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 240 nm.
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Γηάγξακκα 3.11: Αποτελζςματα φωτόλυςθσ – φωτοκατάλυςθσ του εμπορικοφ καταλφτθ Degussa και των ςυνκετικϊν δειγμάτων με TTIP, ςυναρτιςει του χρόνου  
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H ακάδεοζδ ακενπυηακ ζηζξ 600 rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία 

ημο δ/ημξ ήηακ βφνς ζημοξ 25°C, ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα 

δζπθά ημζπχιαηα ημο πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ακάιεζα ζημ 4,5 ιε 5,5.  

ημ δζάβναιια 3.11 απεζημκίγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα θςηυθοζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ υθςκ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ ζημκχκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ 

ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ζε ζπέζδ ιε ηδκ ειπμνζηή ζηυκδ Degussa. 

 

Πίλαθαο 3.1: Πίκαηαξ απμηεθεζιάηςκ ιε πμζμζηά (%) ζοκμθζηήξ θςηυθοζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ πεζναιάηςκ βζα υθα ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα 

ηδξ 1
δξ

 ζεζνάξ ζημκχκ ηαζ ημο ειπμνζημφ degussa. 

 

Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ηακμκζημπμζδιέκα ηαζ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Απυ ημ 

δζάβναιια 3.11 ηαζ ημκ πίκαηα 3.1 παναηδνμφιε υηζ ημ ζοκεεηζηυ δείβια ιε ηδκ 

ηαθφηενδ απυδμζδ είκαζ αοηυ ηςκ 30h ιε πμζμζηυ θςημηαηάθοζδξ πμο ακένπεηαζ 

ζημ 97% ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ MB ζημ δζάθοια ιαξ, ζε πνυκμ 50 min. 

Αημθμοεμφκ ημ δείβια ηςκ 50h ιε πμζμζηυ απμπνςιαηζζιμφ ημο δ/ημξ sto 93% ζηα 

60 min ηαζ ημ δείβια ηςκ 40 h ιε πμζμζηυ θςημηαηάθοζδξ ζημ 94% ζηα 60 min. H 

ζεζνά απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθοηχκ ζηδ θςημηαηάθοζδ ηδξ πνςζηζηήξ είπεζ 

ςξ ελήξ: 

Degussa>30h>50h>40h>20h>2h>10h>5h>1h 

Αοηυ πμο ζοιπεναζιαηζηά πνμηφπηεζ είκαζ υηζ υθα ηα δείβιαηα αοηήξ ηδξ 

ζεζνάξ είκαζ ηαθφηενα απυ ηδκ θςηυθοζδ, δνμοκ δδθ εεηζηά ζηδκ υθδ δζενβαζία. 

Όζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ εένιακζδξ ημο δείβιαημξ, απυ ηδκ 1h ζηζξ 50h αθέπμοιε υηζ 

Όλνκα δείγκαηνο Υξόλνο αθηηλνβόιεζεο 

(min) 

Πνζνζηό θωηόιπζεο – 

θωηνθαηάιπζεο (%) 

Photolysis 70 77 

degussa 17 96 

TTIP 1h 70 77 

TTIP 2h 70 84 

TTIP 5h 70 79 

TTIP 10h 70 81 

TTIP 20h 60 82 

TTIP 30h 50 97 

TTIP 40h 70 94 

TTIP 50h 60 93 
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ηυζμ αολάκεηαζ ηαζ δ ζηακυηδηα ημο κα επζηαπφκεζ ηδ δζαδζηαζία δζάζπαζδξ ηδξ 

πνςζηζηήξ έκςζδξ ημο δ/ημξ. Δζδζηά ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30-50h) θυβς 

ηδξ ορδθήξ ηνοζηαθθζηυηδηαξ ημοξ πανμοζζάγμοκ ηζξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ, ζε ζπέζδ 

ιε ηα δείβιαηα ηςκ παιδθχκ ςνχκ πμο είκαζ άιμνθα ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ 

XRD ηαζ Raman πμο έπμοκ βίκεζ. 

 

3.5.2. Απνηειέζκαηα θωηνθαηάιπζεο 2
εο

 ζεηξάο ζθνλώλ κε TTBu 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

πεζναιάηςκ θςημηαηάθοζδξ ιε πνήζδ ειπμνζημφ ηαηαθφηδ P-25 ηδξ Degussa ηαζ ιε 

ζοκεεηζημφξ ηαηαθφηεξ ηδξ δεφηενδξ ζεζνάξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ηεηνααμοηφθζμ 

ημο ηζηακίμο (TTBu). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια ήηακ 0,1gr/ 500ml 

δ/ημξ, ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ζηα 20 ppm. Ζ θοπκία 

αηηζκμαυθδζδξ ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W, εκχ ημ πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ήηακ ημο παθαγία (Quartz), πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 240 nm. 

H ακάδεοζδ ακενπυηακ ζηζξ 600 rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία 

ημο δ/ημξ ήηακ βφνς ζημοξ 25°C, ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα 

δζπθά ημζπχιαηα ημο πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ακάιεζα ζημ 4,5 ιε 5,5. 

Απυ ημ δζάβναιια 3.11 ηαζ ημκ πίκαηα 3.2 παναηδνμφιε υηζ ηα δείβιαηα ιε 

ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ είκαζ αοηά ηςκ 30h, ιε πμζμζηυ θςημηαηάθοζδξ 85% ζηα 50 

min, αημθμοεμφιεκμ απυ ημ δείβια ηςκ 10h ιε πμζμζηυ απμπνςιαηζζιμφ ημο MB 

ζημ 84% ζηα 50 min ηαζ ημ δείβια ηςκ 20h ιε πμζμζηυ απμδυιδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ 

πμο ακένπεηαζ ζημ 82% ζηα 50 min. H ζεζνά απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθοηχκ 

ζηδ θςημηαηάθοζδ ηδξ πνςζηζηήξ έπεζ ςξ ελήξ: 

 

Degussa>30h>10h>20h>5h>40h>50h>1h>2h 

 

 

Σα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30h-50h) είκαζ αοηά πμο είκαζ πενζζζυηενα 

ηνοζηαθθζηά ζφιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD ηαζ Raman εκχ ηα δείβιαηα ηςκ 

παιδθχκ ςνχκ εένιακζδξ είκαζ αιμνθα. Όθα ηα δείβιαηα είκαζ ηαεανά ηαζ 
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Γηάγξακκα 3.12: Απμηεθέζιαηα θςηυθοζδξ – θςημηαηάθοζδξ ημο ειπμνζημφ ηαηαθφηδ Degussa ηαζ ηςκ ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ ιε TTBu, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο.
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απαθθαβιέκα απυ πνμζιίλεζξ. Αοηυ θαίκεηαζ υηζ επδνεάγεζ ηδκ θςημεκενβυηδηα ημο 

ηαηαθφηδ, ηαεχξ υζμ πμζμ ηνοζηαθθζηή είκαζ ιζα ζηυκδ ηυζμ ηαθφηενα 

απμηεθέζιαηα δίκεζ ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ. Σα δείβιαηα εένιακζδξ 

1h ηαζ 2h δίκμοκ ηα πεζνυηενα απμηεθέζιαηα, πενζζζυηενμ ηαζ απυ ηδκ θςηυθοζδ. 

 

 

Παναηδνμφιε υηζ δ ειπμνζηή ηζηάκζα P-25 ηδξ Degussa, οπενέπεζ έκακηζ υθςκ 

ηςκ άθθςκ ιμνθχκ ημο ηζηακίμο. Ο ηαηαθφηδξ αοηυξ είκαζ έκα ιδ πμνχδεξ ιίβια 

ακάηαζδ : νμοηζθίμο ζε ακαθμβία 70:30% (99.5% ηαεανυ TiO2), ζε ηοαζηά 

ζςιαηίδζα ιε ζηνμββοθειέκεξ άηνεξ. Ο θυβμξ πμο οπενέπεζ είκαζ δζυηζ, έκα 

δθεηηνυκζμ απυ ηδκ γχκδ αβςβζιυηδηαξ ημο ακάηαζδ ιπμνεί κα ιεηαπδδήζεζ ζημ 

νμοηίθζμ, πανειπμδίγμκηαξ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ επακαζοκδοαζιυ δθεηηνμκίςκ 

ηαζ μπχκ ζημκ ακάηαζδ. Ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ εεηζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο 

ακάηαζδ ηαζ ημο νμοηζθίμο, πμο μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δνάζδξ, 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επαθή ηςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ ζπεηζηή εκένβεζα 

Fermi, ημο ακάηαζδ ηαζ ημο νμοηζθίμο πνζκ απυ ηδκ ιεηαλφ ημοξ επαθή ηαζ απυ ημ 

ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ [Sun Β. and Smirniotis G., 2003]. 

 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα δείβιαηα ηςκ πνχηςκ δφμ ζεζνχκ 

ζφκεεζδξ ιε ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο ηαζ ηεηνααμοηφθζμ ημο ηζηακίμο δείπκμοκ 

πακμιμζυηοπδ ζοιπενζθμνά. φιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ XRD ηαζ Raman υζμ 

Όλνκα δείγκαηνο Υξόλνο αθηηλνβόιεζεο 

(min) 

Πνζνζηό θωηόιπζεο – 

θωηνθαηάιπζεο (%) 

Photolysis 90 84 

degussa 17 96 

TTBu 1h 90 82 

TTBu 2h 90 81 

TTBu 5h 50 80 

TTBu 10h 50 84 

TTBu 20h 50 82 

TTBu 30h 50 85 

TTBu 40h 70 95 

TTBu 50h 60 88 

Πίλαθαο 3.2: Πίκαηαξ απμηεθεζιάηςκ ιε πμζμζηά (%) ζοκμθζηήξ θςηυθοζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ πεζναιάηςκ βζα υθα ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα 

ηδξ 2
δξ

 ζεζνάξ ζημκχκ ηαζ ημο ειπμνζημφ degussa. 
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αολάκεηαζ δ χνα εένιακζδξ ημο δείβιαημξ, ηυζμ πμζμ ηνοζηαθθζηυ αοηυ βίκεηαζ. 

Βθέπμοιε υηζ ηα δείβιαηα ηςκ παιδθχκ ςνχκ εένιακζδξ (1-20h) είκαζ άιμνθα, εκχ 

ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30-50h) είκαζ ηνοζηαθθζηά ζηδ δμιή ημο ακαηάζζμο. 

Όθα ηα δείβιαηα είκαζ ηαεανά ηαζ απαθθαβιέκα απυ πνμζιίλεζξ. οκεπχξ υζμ 

αολάκεηαζ δ ηνοζηαθθζηυηδηα ημο δείβιαημξ ηυζμ πμζμ θςημεκενβυ αοηυ βίκεηαζ, 

πανμοζζάγμκηαξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζηδκ απμδυιδζδ – απμννφπακζδ ηδξ 

πνςζηζηήξ ημο δζαθφιαημξ ιαξ. 

 

 

3.5.3. Απνηειέζκαηα θωηνθαηάιπζεο 3
εο

 ζεηξάο ζθνλώλ κε TTIP θαη HNO3 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

πεζναιάηςκ θςημηαηάθοζδξ ιε πνήζδ ειπμνζημφ ηαηαθφηδ P-25 ηδξ Degussa ηαζ ιε 

ζοκεεηζημφξ ηαηαθφηεξ ηδξ ηνίηδξ ζεζνάξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο 

ηζηακίμο (TTIP). Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια ήηακ 0,1gr/ 500ml δ/ημξ, 

ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ζηα 20 ppm. Ζ θοπκία 

αηηζκμαυθδζδξ ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W, εκχ ημ πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ήηακ ημο παθαγία (Quartz), πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 240 nm. 

H ακάδεοζδ ακενπυηακ ζηζξ 600 rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία 

ημο δ/ημξ ήηακ βφνς ζημοξ 25°C, ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα 

δζπθά ημζπχιαηα ημο πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ακάιεζα ζημ 3,7 ιε 4,5. 

Απυ ημ δζάβναιια 3.13 ηαζ ημκ πίκαηα 3.3 ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ υθα ηα 

πεζνάιαηα θςημηαηάθοζδξ ιε πνήζδ ηαηαθφηδ ΣΣIP+HNO3 πανμοζζάγμοκ απυδμζδ 

απμπνςιαηζζιμφ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ημ πείναια θςηυθοζδξ (απμοζία ηαηαθφηδ) βζα 

πνυκμ αηηζκμαυθδζδξ 30min. Μπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ ημ δείβια ιε 0,75 ml 

HNO3 πανμοζζάγεζ ηαθφηενδ θςημηαθοηζηή ζηακυηδηα απυ δείβια ιε 0,5 ml HNO3. 

ημ δείβια ιε 0,75 ml HNO3 δ απυδμζδ ημο απμπνςιαηζζιμφ ημο δζαθφιαημξ ηδξ 

πνςζηζηήξ ΜΒ ακένπεηαζ ζηα επίπεδα ημο 92% ζηα 30 θεπηά, ζημ δείβια ιε 0,5 ml 

HNO3 ημ πμζμζηυ θςημηαηάθοζδξ ημο δ/ημξ ακένπεηαζ ζημ 91,2% ζηα 30 θεηπά, εκχ 

ζημ δείβια ιε 0,25 ml HNO3 ημ πμζμζηυ απμδυιδζδξ ηοιαίκεηαζ ζημ 95% ζηα 40 

θεπηά. Παναηδνμφιε δδθ πακμιμζυηοπδ θςημηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ζηα ηνία 

δείβιαηα, ιε ιζα ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ πνμξ ημ ηαθφηενμ ηάεε θμνά πμο αολάκεηαζ δ 
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πμζυηδηα ημο  ΖΝΟ3 ζημ δείβια ιαξ. Ζ ζεζνά απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθοηχκ 

ζηδκ θςημηαηάθοζδ ηδξ πνςζηζηήξ έπεζ ςξ ελήξ: 

Degussa > HNO3 0,75ml > HNO3 0,5ml > HNO3 0,25ml 

Αοηή δ ζεζνά δεζβιάηςκ ζηυκδξ δίκεζ ηδκ ηαθφηενδ θςημηαηαθοηζηή 

απυδμζδ απυ υθα ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα πμο έπμοκ ελεηαζηεί ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ 

δζαηνζαήξ, Αοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί, θυβς ηδξ ορδθήξ ηνοζηαθθζηυηδηαξ πμο 

πανμοζζάγμοκ ηα δείβιαηα ζηδκ δμιή ημο ακαηάζζμο. 

 

 

Γηάγξακκα 3.13: Απμηεθέζιαηα θςηυθοζδξ – θςημηαηάθοζδξ ημο ειπμνζημφ ηαηαθφηδ 

Degussa ηαζ ηςκ ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ ιε TTIP ηαζ ΖΝΟ3, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο 

 

Όλνκα δείγκαηνο Υξόλνο αθηηλνβόιεζεο 

(min) 

Πνζνζηό θωηόιπζεο – 

θωηνθαηάιπζεο (%) 

degussa 17 96 

HNO3 0,25ml 30 (40) 90,1 (95) 

HNO3 0,5ml 30 91,2 

HNO3 0,75ml 30 91,9 

Πίλαθαο 3.3: Πίκαηαξ απμηεθεζιάηςκ ιε πμζμζηά (%) ζοκμθζηήξ θςηυθοζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ πεζναιάηςκ βζα υθα ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα 

ηδξ 3
δξ

 ζεζνάξ ζημκχκ ηαζ ημο ειπμνζημφ degussa. 
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3.5.4. Απνηειέζκαηα θωηνθαηάιπζεο 4
εο

 ζεηξάο ζθνλώλ κε doping WO3 ζην 

TiO2 

 

΄ αοηήκ ηδκ εκυηδηα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα θςημηαηάθοζδξ ηδξ 

ηέηανηδξ ζεζνάξ δεζβιάηςκ ιε doping WO3 ζημ TiO2. Tα δείβιαηα πμο 

παναζηεοάζηδηακ ήηακ ιε 1,3 ηαζ 5% κηυπζκβη WO3 ζημ TiO2 πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ ημ Na2WO3 ηαζ ημ TTIP ιε ιζα sol gel ηαηενβαζία, 

πναβιαημπμζχκηαξ ζημ ηέθμξ ακυπηδζδ ζηα δείβιαηα ιαξ ζημοξ 500°C.  Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια ήηακ 0,1gr/ 500ml δ/ημξ, ιε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ζηα 20 ppm. Ζ θοπκία αηηζκμαυθδζδξ 

ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W, εκχ ημ πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ημο παθαγία 

(Quartz), πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 240 nm. H ακάδεοζδ 

ακενπυηακ ζηζξ 600 rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία ημο δ/ημξ ήηακ 

βφνς ζημοξ 25°C, ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα δζπθά ημζπχιαηα 

ημο πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ακάιεζα ζημ 3,7 ιε 4,5. 

Απμ ημ δζάβναιια 3.14 ηαζ ημκ πίκαηα 3.4 ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ ημ 

δείβια ιε 5% doping WO3 ζημ TiO2 δείπκεζ ηαθφηενδ θςημηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά 

απυ ημ δείβια ιε 3% doping. Έηζζ, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ θαιαάκεζ πχνα 

θςημηαηαθοηζηή δζενβαζία ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ηαηαθοηχκ απυ ηδκ 

αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ πεναζηένς μλείδςζδ ημο δζαθφιαημξ ηδξ πνςζηζηήξ, είηε άιεζα 

ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ηαηαθοηχκ απυ ηα θςημδδιζμονβμφιεκα γεφβδ e-/h+, είηε 

έιιεζα ιε ηδ δδιζμονβία νζγχκ OH• απυ ηδκ μλείδςζδ ηςκ ζυκηςκ OH- ζηδκ 

επζθάκεζα ηςκ ηαηαθοηχκ. 

 Σμ δείβια ιε 1% doping έδεζλε πμθφ ζζπονή πνμζνμθδηζηή ζηακυηδηα ιε 

απμηέθεζια υθδ δ πμζυηδηα ηδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ κα πνμζνμθδεεί ζηδκ επζθάκεζα 

ημο ηαηαθφηδ. Σμ δείβια ιε 3% doping έπεζ απμδμιήζεζ 78% ηδκ πνςζηζηή MB ζηα 

70 min εκχ ημ δζάθοια ιε 5% doping πανμοζζάγεζ θςημηαηαθοηζηή απυδμζδ 89,5% 

ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ημο νφπμο ζημ δζάθοια ιαξ ζηα 70 min. Καζ ηα 2 

δείβιαηα δείπκμοκ ηαθφηενδ θςημηαηαθοηζηή απυδμζδ απυ ηδ θςηυθοζδ 

φιθςκα ιε ημ δζάβναιια 3.14 ηαζ ημκ πίκαηα 3.4 δ ζεζνά 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ ηαηαθφηδ ζημκ απμπνςιαηζζιυ ηδξ πνςζηζηήξ 

ΜΒ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ έπεζ ςξ ελήξ: 

Degussa> WO3:TiO2 5% > WO3:TiO2 3% 
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Γηάγξακκα 3.14: Απμηεθέζιαηα θςηυθοζδξ – θςημηαηάθοζδξ ημο ειπμνζημφ ηαηαθφηδ 

Degussa ηαζ ηςκ ζοκεεηζηχκ δεζβιάηςκ ιε doping WO3 ζημ TiO2, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο 

 

ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοκμθζηά πμζμζηά 

θςημηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ιαξ ηαηαθοηχκ ηδξ ηέηανηδξ ζεζνάξ, 

ζημοξ μπμίμοξ έπεζ βίκεζ ακυπηδζδ ζημοξ 500°C,ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο 

αηηζκμαυθδζδξ. 

Όλνκα δείγκαηνο Υξόλνο αθηηλνβόιεζεο 

(min) 

Πνζνζηό θωηόιπζεο – 

θωηνθαηάιπζεο (%) 

degussa 17 96 

WO3:TiO2 3% 70 78 

WO3:TiO2 5% 70 89,5 

Πίλαθαο 3.4: Πίκαηαξ απμηεθεζιάηςκ ιε πμζμζηά (%) ζοκμθζηήξ θςηυθοζδξ – 

θςημηαηάθοζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ πεζναιάηςκ βζα υθα ηα ζοκεεηζηά δείβιαηα 

ηδξ 4
δξ

 ζεζνάξ ζημκχκ ηαζ ημο ειπμνζημφ Degussa 
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3.5.5. Απνηειέζκαηα θωηνθαηάιπζεο κε πεξηβιήκαηα Duran 50 θαη Μ380 

 

’ αοηήκ ηδκ εκυηδηα εα πανμοζζαζημφκ ηα απμηεθέζιαηα ζοκεεηζηχκ 

δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηά πενζαθήιαηα, ηαζ άνα δζαθμνεηζημφ ιήημοξ 

ηφιαημξ νμή αηηζκμαμθίαξ ιέζα ζημκ ακηζδναζηήνα, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί 

πςξ επδνεάγεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδκ θςημηαηαθοηζηή ζηακυηδηα ηάεε ηαηαθφηδ ηαζ 

εάκ ηαηαθένκεζ κα ιεηαημπζζηεί ημ θάζια απμννυθδζδξ ημο TiO2 πνμξ ημ μναηυ. Σμ 

πενίαθδια Duran 50 επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 300nm (UV-A ηαζ 

μναηυ) εκχ ημ πενίαθδια M380 επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 380 nm 

(θάζια μναημφ)  

ημ δζάβναιια 3.15 ηαζ ζημκ πίκαηα πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ θςημηαηάθοζδξ ιε πνήζδ ζοκεεηζημφ ηαηαθφηδ ηδξ 

πνχηδξ ζεζνάξ, ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίκμο (TTIP), 

εένιακζδξ 50hr, πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηά πενζαθήιαηα. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ηαηαθφηδ ζημ δζάθοια ήηακ 0,1gr/ 500ml δ/ημξ, ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ 

methylene blue ζηα 20 ppm. Ζ θοπκία αηηζκμαυθδζδξ ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W, εκχ 

ηα πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ημ Quartz, πμο επζηνέπεζ ηδ νμή 

αηηκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 240 nm, ημ Duran 50 πμο επζηνέπεζ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς 

απυ ηα 300nm ηαζ ημ Μ380 πμο επζηνέπεζ νμή αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 380 nm. H 

ακάδεοζδ ακενπυηακ ζηζξ 600 rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία ημο 

δ/ημξ ήηακ βφνς ζημοξ 25°C, ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα δζπθά 

ημζπχιαηα ημο πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ακάιεζα ζημ 5 ιε 6,5. 

Σμ TiO2 ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο εκενβεζαημφ ημο πάζιαημξ (Eg=3.2 eV), 

εκενβμπμζείηαζ ιε αηηζκμαμθία ιήημοξ ηφιαημξ ιζηνυηενμο ηςκ 385 nm ηαζ έηζζ 

είκαζ δοκαηή δ αλζμπμίδζδ ιζηνμφ ιυκμ ιένμοξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ (5%). 

Υνδζζιμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηά πενζαθήιαηα εα ελεηάζμοιε ηαηά πυζμ αοηυ ζζπφεζ 

ηαζ πμζα είκαζ δ ζοιπενζθμνά ημο ηαηαθφηδ ιε αηηζκμαυθδζδ δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ 

αηηζκμαμθίαξ, βζα κα δζαπζζηχζμοιε πμζα εα είκαζ δ θςημηαηαθοηζηή ημο ζηακυηδηα 

ζημκ απμπνςιαηζζιυ – οπμαάειζζδ ημο οδαηζημφ ιαξ δζαθφιαημξ ιε πνςζηζηή MB, 

πνδζζιμπμζχκηαξ π.π. ιυκμ ηδκ μναηή αηηζκμαμθία ηαζ ηαευθμο ιήηδ ηφιαημξ απυ 

ημ UV. 
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Γηάγξακκα 3.15: Απμηεθέζιαηα θςηυθοζδξ ιε πενίαθδια Quartz ηαζ θςημηαηάθοζδξ ημο 

ζοκεεηζημφ δείβιαημξ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ TTIP 50hr ιε πενζαθήιαηα Quartz, Duran 50 

ηαζ Μ380, ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο 

 

Σμ δείβια TTIP 50hr ιε ημ πενίαθδια Quartz θςημηαηαθφεζ ηδκ πνςζηζηή 

methylene blue ζε πμζμζηυ 93% ζηα 50 min, εκχ ημ ίδζμ δείβια ιε πενίαθδια Duran 

50 απμπνςιαηίγεζ ημ δζάθοια ιαξ ζε πμζμζηυ 84% ζηα 120 min ηαζ ηέθμξ ιε 

πενίαθδια M380 ημ ίδζμ δείβια ζηυκδξ δίκεζ απμδυιδζδ ηδξ πνςζηζηήξ ζε πμζμζηυ 

80% ζηα 160 min. Γζαπζζηχκμοιε δδθ υηζ υκηςξ δ απυδμζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ 

απυδμζδξ ηδξ ζηυκδξ ιαξ πέθηεζ ακ απμοζζάγμοκ ηα ιήηδ ηφιαημξ αηηζκμαυθδζδξ 

ηάης απυ 385 nm πμο εκενβμπμζμφκ ημ TiO2. ηδκ μοζία μ ηαηαθφηδ δίκεζ 

απμηεθέζιαηα πεζνυηενα απυ ηδκ θςηυθοζδ (απμοζία ηαηαθφηδ) ιε ημ πενίαθδια 

Quartz.  

 ημ δζάβναιια 3.16 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ειπμνζημφ 

Degussa (ιε Quartz) ηαζ ημο ζοκεεηζημφ δείβιαημξ ιε doping WO3 ζημ TiO2 5% 

πνδζζιμπμζχκηαξ πενίαθδια παθαγία (Quartz) ηαζ Μ380. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

πνςζηζηήξ MB είκαζ 20 ppm ζημ δζάθοια ιαξ, ιε πμζυηδηα ηαηαθφηδ 0,1gr ζηα 500 

ml δζαθφιαημξ. Ζ θοπκία αηηζκμαυθδζδξ ήηακ δ TQ ιε ζζπφ 150W , εκχ ηα 

πενίαθδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ημ Quartz, πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αηηζκμαμθίαξ 

πάκς απυ ηα 240 nm (UV-A ηαζ μναηυ) ηαζ  ημ M380 πμο επζηνέπεζ νμή 

αηηζκμαμθίαξ πάκς απυ ηα 380 nm (θάζια μναημφ). H ακάδεοζδ ακενπυηακ ζηζξ 600 
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rpm ζημκ θςημακηζδναζηήνα  εκχ δ εενιμηναζία ημο δ/ημξ ήηακ βφνς ζημοξ 25°C, 

ελαζηίαξ ηδξ ακαηοηθμθμνίαξ κενμφ ακάιεζα ζηα δζπθά ημζπχιαηα ημο 

πενζαθήιαημξ. Σμ pH ηοιαζκυηακ ζηδκ ηζιή 6. 

Έκα ιεβάθμ ιεζμκέηηδια ηυζμ ημο TiO2 υζμ ηαζ ημο ZnO είκαζ ημ ιεβάθμ 

εκενβεζαηυ ημοξ πάζια (Eg= 3.2 eV), ελαζηίαξ ημο μπμίμο δ εκενβμπμίδζδ ημοξ 

επζηοβπάκεηαζ ιε αηηζκμαμθία ιζηνυηενδ ηςκ 385 nm ηαζ έηζζ είκαζ δοκαηή δ 

εηιεηάθθεοζδ ιζηνμφ ιυκμ ιένμοξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ (5%). 

Σμ ηνζμλείδζμ ημο αμθθναιίμο ή νμείδην ηνπ βνιθξακίνπ (VI) (Tungsten 

oxide, WO3) απυ ηδκ άθθδ, έπεζ παναηδνδεεί πςξ έπεζ ιζηνυ εκενβεζαηυ πάζια 2,5-

2,8 eV, ημ μπμίμ ημ ηαεζζηά ζηακυ κα απμννμθά ιήηδ ηφιαημξ ζηδκ μναηή πενζμπή 

ημο δθζαημφ θάζιαημξ (≈443-496 nm) [27], ηαεχξ ηαζ δθεηηνζηυ δοκαιζηυ γχκδξ 

ζεέκμοξ (+ 3,1 eV) ιε μλεζδςηζηή ζηακυηδηα ακηίζημζπδ ζπεδυκ ιε ημο TiO2. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ειείξ ηδ θοπκία TQ 150 W ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πενίαθδια 

M380  ημ μπμίμ ηυαεζ υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ ηάης απυ ηα 380 nm, εέθμοιε κα 

ζοιπενάκμοιε ακ ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνεί κα ιεηαηζκδεεί ημ θάζια απμννυθδζδξ ημο 

TiO2 απυ ημ UV ζημ μναηυ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ WO3 βζα doping ημο TiO2, 

εηιεηαθθεουιεκμζ πενζζζυηενμ ιένμξ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία 

 

 

Γηάγξακκα 3.16: Απμηεθέζιαηα θςημηαηάθοζδξ ημο ειπμνζημφ Degussa ηαζ ημο 

ζοκεεηζημφ δείβιαημξ ιε doping WO3 ζημ TiO2 5% πενζαθήιαηα Quartz ηαζ Μ380, 

ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο 
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 Γζαπζζηχκμοιε κα ζζπφεζ ημ ακηίεεημ, δδθ δ αηηζκμαυθδζδ ημο δζαθφιαημξ ιε 

πενίαθδια M380 (ιυκμ θάζια ημο μναημφ) δεκ δείπκεζ κα εκενβμπμζεί ημκ ηαηαθφηδ, 

ζηδκ μοζία ζοιααίκεζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ, αθέπμοιε δδθ κα ηαεοζηενεί  δ υθδ 

δζαδζηαζία ηδκ ηαηάθοζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ ίδζμ δείβια ζηυκδ ιε πενίαθδια Quartz. 

3.6. Απνηειέζκαηα νιηθνύ νξγαληθνύ άλζξαθα (TOC) 

 

ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ πενζβνάθμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα μθζημφ μνβακζημφ 

άκεναηα βζα ηα δείβιαηα ιαξ. Αοηυ βίκεηαζ έηζζ χζηε κα ζοιπενάκμοιε, ακ μ 

απμπνςιαηζζιυξ ημο δζαθφιαημξ ιαξ, ιέζς ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ, 

ζδιαίκεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ιείςζδ ημο μνβακζημφ θμνηίμο ημο δζαθφιαημξ ιαξ ή υπζ.  

Γζα ηζξ ιεηνήζεζξ ιαξ έβζκακ 2 πεζνάιαηα, ζηα μπμία πήναιε δείβιαηα βζα 

ακάθοζδ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα. Σμ πνχημ ήηακ ιε ηαηαθφηδ ζηυκδ απυ ηδκ 

πνχηδ ζεζνά ζημκχκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TTIP) ηςκ 

50h ηαζ ημ δεφηενμ ήηακ ιε ειπμνζηή ζηυκδ ηζηάκζαξ degussa. ε ηάεε πείναια 

ηάκαιε ηνείξ δεζβιαημθδρίεξ ζε δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ. Σμ πνχημ δείβια ήηακ ζημ 

ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζνυθδζδξ, ημ δεφηενμ ήηακ ζημ πνυκμ 

απμπνςιαηζζιμφ ημο δζαθφιαημξ ιαξ ηαζ ημ ηνίημ ήηακ ζε ζηζξ 10 χνεξ απυ ηυηε πμο 

λεηίκδζε δ δζαδζηαζία ηδξ ηαηάθοζδξ. Ο υβημξ ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ πενίπμο 20 ml 

ηαζ ημπμεεημφκηακ ζε εζδζηά βοάθζκα ηοθζκδνζηά θζαθίδζα ιε ηαπάηζ απυ Teflon, 

χζηε κα ιδκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα. 

Οζ πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ ήηακ ίδζεξ ιε αοηέξ ηςκ πεζναιάηςκ 

θςημηαηάθοζδξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο έπμοκ ακαθενεεί ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνςζηζηήξ ζημ δζάθοια ιαξ είκαζ 20 ppm, δ πμζυηδηα ημο 

ηαηαθφηδ 0,1 gr, ιε πενίαθδια ακηζδναζηήνα απυ παθαγία (quartz),ηαζ θάιπα 

αηηζκμαυθδζδξ UV. Ο νοειυξ ακάδεοζδξ ημο δζαθφιαημξ ιαξ ακένπεηαζ ζηζξ 600 

rpm,ιε ηδ εενιμηναζία ιέζα ζημκ ακηζδναζηήνα κα είκαζ αοηή ημο πενζαάθθμκημξ 

(πενίπμο 25°C) ηαζ ιε θοζζηυ pH δζαθφιαημξ (βφνς ζημ 5). 

Σα δείβιαηα πνζκ ηδκ ακάθοζδ οπμααθθυηακ ζε θοβμηέκηνδζδ χζηε κα 

οπάνπεζ δζαπςνζζιυ ηςκ δφμ θάζεςκ ημο δζαθφιαημξ ζημ οπενηείιεκμο οβνυ ηαζ ημ 

ίγδια. ημ οπενηείιεκμ οβνυ βζκυηακ μζ ακαθφζεζξ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα βζα κα 

δζαπζζηςεεί ακ ζοιααδίγμοκ ηα απμηεθέζιαηα απμπνςιαηζζιμφ ημο δζαθφιαημξ 

ιέζς θςημηαηάθοζδξ, υπςξ πνμέηορακ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ιε UV-Vis 

θαζιαημθςηυιεηνμ, ιε ηδκ ιείςζδ ημο μνβακζημφ θμνηίμο ημο δζαθφιαημξ.  Σμ 
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πμζμζηυ απμιάηνοκζδξ ημο μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ 

παναηάης ηφπμ:  

                   (
                    

         
) 100 

 

Γηάγξακκα 2: Πμζμζηά % απμπνςιαηζζιμφ ημο δζαθφιαημξ ιε ηαηαθφηδ ειπμνζηή ζηυκδ 

degusa ηαζ ζοκεεηζηή ζηυκδ ιε TTIP 50h, ζε ζφβηνζζδ ιε πμζμζηά % απμιάηνοκζδξ μθζημφ 

μνβακζημφ άκεναηα (TOC) ζημ δζάθοια, ζημ πνυκμ απμπνςιαηζζιμφ ημο δ/ημξ ηαζ ζε t=10h 

 

 

Γηάγξακκα 3: οβηέκηνςζδ (mg/L) μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) ζηα δφμ δείβιαηα 

ιαξ, ζημ ηέθμξ ημο πνυκμο πνμζνυθδζδξ, ζημκ πνυκμ απμπνςιαηζζιμφ ημο δζαθφιαημξ ηαζ 

ζε πνυκμ 10 ςνχκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ θςημηαηάθοζδξ. 

 

0

20

40

60

80

100

degusa TTIP 50h

22 25,1 

92,6 
83 

96,3 93,4 

π
ο

ς
ο

ς
τό

 %
 απομάκρυνςθ TOC t=αποχ 

απομάκρυνςθ  TOC t=10h 

αποχρωματιςμόσ δ/τοσ 

degussa

TTIP 50h
0

5

10

15

20

t προςρ. 
t αποχρ. 

t 10h

6,8 

5,3 

0,5 

16,3 

12,2 

2,77 

m
g/

L 

degussa

TTIP 50h



 

119 
 

4.  ΥΟΛΙΑΜΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε αοηή ηδ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή πναβιαημπμζήεδηε ζφκεεζδ κακμδμιχκ 

ηυκεςκ δζμλεζδίμο ημο Σζηακίμο (TiO2) ιε πνυδνμιεξ εκχζεζξ, υπςξ ζζμπνμπμλείδζμ 

ημο ηζηακίμο (TTIP), ηεηνααμοηφθζμ ημο ηζηακίμο (TTBu), ζζμπνμπμλείδζμ ημο 

ηζηακίμο (TTIP) ιαγί ιε κζηνζηυ μλφ HNO3 ηαεχξ ηαζ ζζμπνμπμλείδζμ ημο ηζηακίμο 

(TTIP) ιαγί ιε άθαξ αμθθναιζημφ Ναηνίμο (Na2WO4) ηαζ ιεθεηήεδηε δ 

πνμζνμθδηζηή ηαζ θςημηαηαθοηζηή ημοξ ζηακυηδηα, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκδ ημο 

ειπμνζημφ TiO2, υζμκ αθμνά ζημκ απμπνςιαηζζιυ ηαζ ηδκ οπμαάειζζδ οδαηζηχκ 

δζαθοιάηςκ πνυηοπδξ πνςζηζηήξ έκςζδξ methylene blue. 

ηζξ ηνείξ πνχηεξ ζεζνέξ ζημκχκ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα ηεπκζηή παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ οδνμεενιζηήξ ηαηενβαζίαξ (≈95°C) ηαζ λήνακζδ ημο πνμηφπημκημξ 

δζαθφιαημξ ζημοξ 110°C  εκχ ζηδκ ηέηανηδ ζεζνά πνδζζιμπμζήεδηε ιζα ηεπκζηή 

Λφιαημξ-Πδηηχιαημξ (Sol-Gel) ιε εενιζηή ηαηενβαζία ηςκ δεζβιάηςκ (≈95°C), 

λήνακζδ ημο πνμηφπημκημξ δείβιαημξ ηαζ ακυπηδζδ ημοξ ζημοξ 500°C βζα 5h. 

Σα ζοιπενάζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ημ παναηηδνζζιυ ηςκ 

θςημηαηαθοηζηχκ ηυκεςκ, ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμζνυθδζδξ, θςημηαηάθοζδξ ηαζ 

απμιάηνοκζδξ μθζημφ μνβακζημφ άκεναηα (TOC) ζοκμρίγμκηαζ παναηάης. 

 

Ακαθφζεζξ SEM 

 

ηζξ ακαθφζεζξ δθεηηνμκζηήξ ιζηνμζημπίαξ ζάνςζδξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηζξ 2 πνχηεξ ζεζνέξ δεζβιάηςκ δζαπζζηχεδηε, υηζ ημ ζπήια 

ηςκ ηυηηςκ είκαζ ζθαζνζηυ ιε ςμεζδέξ. Σα ζςιαηίδζα είκαζ ανηεηά ζοιπαβή, 

ειθακίγμκηαξ παιδθυ πμνχδεξ, εκχ ζπδιαηίγμκηαζ ζοζζςιαηχιαηα.  Σμ ιέβεεμξ 

ηςκ ζςιαηζδίςκ ηοιαίκεηαζ απυ 401 έςξ 523 nm, ακαθυβςξ ημο δείβιαημξ ιε 

πενίπμο 10% απυηθζζδ. 

 

Ακαθφζεζξ XRD 

 

Απυ ηζξ ακαθφζεζξ XRD πνμηφπηεζ υηζ ηα δείβιαηα ηςκ δφμ πνχηςκ ζεζνχκ 

πμο εενιάκεδηακ 1-20 ςνχκ είκαζ άιμνθα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ ηαευθμο 

ηνοζηαθθζηυηδηα. Δκχ ηα δείβιαηα πμο εενιάκεδηακ βζα 30, 40 ηαζ 50 χνεξ 
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δείπκμοκ ηνοζηαθθζηυηδηα. φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία μζ ημνοθέξ πενίεθαζδξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηζξ βςκίεξ 2ε 25,44° (101), 38,2° (112), 48° (200), 54,2° (105) ηαζ 55° 

(211) ακηζζημζπμφκ ζηδ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. 

Γζα κα οπμθμβίζμοιε ημ πυζμ ηνοζηαθθζηυ είκαζ έκα οθζηυ οπμθμβίγμοιε ημ 

ιέβεεμξ ημο ηνοζηαθθίηδ ημο. 

Γζα ηδκ πνχηδ ζεζνά δεζβιάηςκ οπμθμβίζηδηε υηζ ζημ δείβια ηςκ 30 ςνχκ ημ 

ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ είκαζ 10,26nm, ζημ δείβια ηςκ 40 ςνχκ είκαζ 9,23nm ηαζ 

ζημ δείβια ηςκ 50 ςνχκ είκαζ 10,47nm. 

Γζα ηδ δεφηενδ ζεζνά δεζβιάηςκ οπμθμβίζηδηε υηζ ζημ δείβια ηςκ 30 ςνχκ ημ 

ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηαθθζηχκ είκαζ 8,43nm, ζημ δείβια ηςκ 40 ςνχκ είκαζ 9nm ηαζ ζημ 

δείβια ηςκ 50 ςνχκ είκαζ 10,16nm. 

 

Ακαθφζεζξ Raman 

 

φιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, ημ δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο (TiO2) πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ δμιή ημο ακαηάζζμο πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζηζξ 

ελήξ ζοπκυηδηεξ: 144 (Eg), 197 (Eg), 399 (B1g), 515 (A2g + B1g), 638 (Eg) cm
-1

. 

Όθα ηα δείβιαηα ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ 

ζηζξ ζοπκυηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. 

Παναηδνμφιε υηζ υζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ εένιακζδξ ηςκ δεζβιάηςκ αοηά 

ειθακίγμοκ εκημκυηενεξ ημνοθέξ ηαζ θζβυηενμ πθαηζέξ, ιε ημ δείβια ηςκ 50h κα δίκεζ 

ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. Όπςξ θαίκεηαζ ζημ δείβια ηςκ 50h, μζ ημνοθέξ είκαζ 

εθαθνά ιεηαημπζζιέκεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηζιέξ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία 

ε υθα ηα δείβιαηα ηδξ δεφηενδξ ζεζνάξ επίζδξ ειθακίγμκηαζ μζ 

παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή 

ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. Όζμ αολάκεηαζ μ πνυκμξ ηαηενβαζίαξ ηςκ δεζβιάηςκ ηυζμ 

ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ ηαζ πμζμ ηαθμζπδιαηζζιέκεξ ηαζ θζβυηενμ πθαηζέξ είκαζ μζ 

ημνοθέξ. Σμ δείβια ηςκ 40h είκαζ αοηυ πμο πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηαζ 

ορδθυηενδξ έκηαζδξ ημνοθέξ, ιε ημ δείβια ηςκ 50h κα αημθμοεεί ηαζ κα 

πανμοζζάγεζ  ακηίζημζπεξ ημνοθέξ πμζμ πθαηζέξ ηαζ ιζηνυηενδξ έκηαζδξ. 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα δείβιαηα ιε πενζζζυηενεξ χνεξ 

εένιακζδξ (30-40-50h) ηςκ δφμ πνχηςκ ζεζνχκ, δείπκμοκ ηδκ δδιζμονβία πζμ 

ηαεανμφ οθζημφ, απαθθαβιέκμο απυ πνμζιίλεζξ υπςξ ιυνζα κενμφ ζημ πθέβια ημο 
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μλεζδίμο, ιε ηαθφηενδ ηνοζηαθθζηυηδηα, ζε ζπέζδ ιε ηα δείβιαηα ηαηενβαζίαξ θίβςκ 

ςνχκ (1-20h), ζοιθςκχκηαξ απυθοηα ηαζ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ απυ ηδκ πενζεθαζζμιεηνία 

αηηίκςκ X. 

ηδκ ηνίηδ ζεζνά υθα ηα δείβιαηα ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζηζξ 

ζοπκυηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ακαηάζδξ ημο TiO2. Σμ 

δείβια ιε ζοβηέκηνςζδ HNO3 0,5 ml είκαζ αοηυ πμο πανμοζζάγεζ ηζξ πμζμ έκημκεξ, 

ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ ηαζ θζβυηενεξ πθαηζέξ ημνοθέξ. Οζ ημνοθέξ ακηζζημζπμφκ ιε ηζξ 

παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ηδξ δμιήξ ηδξ ακαηάζδξ ιε ηζξ ζοπκυηδηεξ κα είκαζ ζηα 

144, 397, 512 ηαζ 634 cm
-1

, ιε αοηή ζηα 144 cm
-1

 κα δζαβνάθεηαζ πμζμ έκημκα. 

ηδκ ηέηανηδ ζεζνά δεζβιάηςκ, ζημ δείβια ιε 1% πνυζιζλδ, αθέπμοιε υηζ 

πανμοζζάγεζ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ 144, 397, 512 ηαζ 632 cm
-1

, μζ 

μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ημο ακαηαζίμο ημο ηζηακίμο. ηα 

δείβιαηα 3 ηαζ 5% αθέπμοιε υηζ ειθακίγμοκ ημνοθέξ ζε δζαθμνεηζηέξ ζοπκυηδηεξ, ημ 

μπμίμ δείπκεζ υηζ επένπεηαζ ηάπμζμξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηαζ πθδζζάγεζ ηδκ ιμνθή ημο 

ειπμνζημφ H2W O4. 

 

Πνμζνυθδζδ 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζνυθδζδξ, ηα αζςνήιαηα 

ηαηαθφηδ-πνςζηζηήξ αθέεδηακ απμοζία αηηζκμαμθίαξ ζε ακάδεοζδ βζα ηάπμζμ 

πνμκζηυ δζάζηδια έηζζ χζηε κα εηηζιδεεί μ πνυκμξ πμο ημ ζφζηδια ένπεηαζ ζε 

ζζμννμπία ηαζ ζοκεπχξ κα δμφιε ηζ νυθμ παίγεζ δ δζαδζηαζία ζημκ απμπνςιαηζζιυ 

ημο δζαθφιαημξ ιαξ. 

Σα πεζνάιαηα ηζκδηζηήξ πνμζνυθδζδξ πμο δζελήπεδζακ ιε πνήζδ ηδξ 

ηαηζμκζηήξ πνςζηζηήξ Μethylene Blue (MB) ηαζ TiO2 ςξ ηαηαθφηδ, έδεζλακ πςξ μ 

αέθηζζημξ πνυκμξ επίηεολδξ ζζμννμπίαξ πνμζνυθδζδξ ήηακ 40min, εκχ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ πνςζηζηήξ θαίκεηαζ κα πνμζνμθάηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

ηαηαθφηδ ιέζα ζηα πνχηα 5min ακάδεοζδξ ημο δζαθφιαημξ.  

 ηδκ πνχηδ ζεζνά δεζβιάηςκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ TTIP δζαπζζηχκμοιε υηζ 

ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30h, 40h, 50h) δείπκμοκ πμθφ παιδθή πνμζνυθδζδ 

(3-9%) εκχ ηα δείβιαηα απυ 1 έςξ ηαζ 20 χνεξ δείπκμοκ έκα πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ 

πμο ακένπεηαζ ζημ 60% ηδξ ανπζηήξ ζοβέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue ζηα 

40 θεπηά. 
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 ηδ δεφηενδ ζεζνά δεζβιάηςκ ιε πνυδνμιδ έκςζδ ημ TTBu δζαπζζηχκμοιε 

υηζ ηα δείβιαηα ηςκ ιεβάθςκ ςνχκ (30h, 40h , 50h) δείπκμοκ πμθφ παιδθή 

πνμζνυθδζδ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 3-12% εκχ ηα δείβιαηα απυ 1 έςξ ηαζ 20 χνεξ 

δείπκμοκ έκα πμζμζηυ πνμζνυθδζδξ πμο ακένπεηαζ ζημ 44-57 % ηδξ ανπζηήξ 

ζοβέκηνςζδξ ηδξ πνςζηζηήξ methylene blue. 

 ηδκ ηνίηδ ζεζνά ζημκχκ υθα ιαξ ηα δείβιαηα έπμοκ εενιακεεί 50h ηαζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ ημοξ έβηεζηαζ ζηδκ πμζυηδηα ημο HNO3 πμο πνμζηίεεηαζ ζηδ 

ζφκεεζδ ηάεε δείβιαημξ. Ο αποχρωματιςμόσ του methylene blue ανζρχεται ςτο επίπεδο 

του 4-5% και για τα τρία μασ δείγματα και είναι ταυτόςθμοσ με αυτόν τθσ εμπορικισ 

τιτάνιασ degussa. 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα δείβιαηα εένιακζδξ (30-50h) πμο 

είκαζ ηνοζηαθθζηά πνμζνμθμφκ θζβυηενμ, εκχ ηα δείβιαηα εένιακζδξ θίβςκ ςνχκ 

(1-20h) πμο δεκ είκαζ ηνοζηαθθζηά πνμζνμθμφκ θζβυηενμ. Γδθαδή, υζμ πμζμ 

ηνοζηαθθζηυ είκαζ έκα δείβια ηυζμ θζβυηενμ πνμζνμθά, εκχ υζμ θζβυηενμ 

ηνοζηαθθζηυ είκαζ ηυζμ πενζζζυηενμ πνμζνμθά. 

ηδκ ηέηανηδ ζεζνά ζοκεεηζηχκ ηυκεςκ έπμοιε ηνία δείβιαηα ιε πμζμζηά 

πνυζιζλδξ  ημο WO3 ζημ TiO2 ζε βναιιμιμνζαηή ακαθμβία 1, 3 ηαζ 5%, εένιακζδ 

ηςκ δεζβιάηςκ βζα 24h ηαζ ακυπηδζδ ημοξ ζημοξ 500°C. Σμ δείβια ιε 1%  πνυζιζλδ 

WO3 ζημ TiO2 δείπκεζ πμθφ ζζπονή πνμζνυθδζδ, δ μπμία ακένπεηαζ ζηα επίπεδα ημο 

97,4% ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ημο MB. ηδκ μοζία υθδ δ πμζυηδηα ηδξ 

πνςζηζηήξ ημο δζαθφιαημξ πνμζνμθάηε πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ, έηζζ ζε 

αοηυ ημ δείβια δεκ ιπμνέζαιε κα ζοκεπίζμοιε ημ πείναια βζα θςημηαηάθοζδ. Σμ 

δείβια ιε 3% πνυζιζλδ WO3 ζημ TiO2 δείπκεζ ιζα ανηεηά ζζπονή πνμζνμθδηζηή 

ζηακυηδηα, δ μπμία ακένπεηαζ ζηα επίπεδα ημο ημο 55% ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ 

MB. Σμ δείβια ιε 5% πνυζιζλδ WO3 ζημ TiO2 δείπκεζ ιζα ζπεηζηά ζζπονή 

πνμζνυθδζδ, ηδξ ηάλδξ ημο 34% απμπνςιαηζζιμφ ηδξ ανπζηή πμζυηδηα ηδξ 

πνςζηζηήξ. 

 


