
i

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (Ε.Μ.Π.)

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Χημική σύνθεση οξειδίου του βολφραμίου (WO3) και μελέτη 

της φωτοκαταλυτικής του απόδοσης για τη διάσπαση 

αζωχρωμάτων

Chemical composition of tungsten oxide (WO3) and study

of its photocatalytic efficiency for the degradation of

azodyes

Βαμβασάκης Ιωάννης

Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Επιβλέπων: Δρ. Παντελής Τρικαλίτης

Συνεπιβλέπων: Δρ. Νίκος Κατσαράκης 

Ηράκλειο,  2010



ii

-Ευχαριστίες-

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Χημική σύνθεση οξειδίου του 

βολφραμίου (WO3) και μελέτη της φωτοκαταλυτικής του απόδοσης για τη διάσπαση 

αζωχρωμάτων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του

Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Νίκο Κατσαράκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης, για την ανάθεση του θέματος αυτής της 

εργασίας, τη συνεχή παρακολούθηση και την εξαιρετική συνεργασία μας κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησής της καθώς και τον επιβλέποντα καθηγητή του τμήματος 

Χημείας πανεπιστημίου Κρήτης κ. Παντελή Τρικαλίτη.

Για τη βοήθεια όσον αφορά τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό των δειγμάτων 

ευχαριστώ θερμά την κυρία Δήμητρα Βερνάρδου, συμβασιούχο καθηγήτρια του ΤΕΙ 

Κρήτης και τον κ. Γιώργο Κενανάκη για την πολύτιμη βοήθειά του στις 

φασματοσκοπικές μετρήσεις IR. Επίσης, ευχαριστώ την κ. Ειρήνη Γεωργάκη, 

επιστημονικό συνεργάτη ΤΕΙ Κρήτης για το ενδιαφέρον και τις εύστοχες 

παρατηρήσεις και υποδείξεις της στην πορεία της μελέτης και τη συγγραφική 

διαδικασία.

Ακόμη, από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Τρικαλίτη Παντελή για τις αναλύσεις ΒΕΤ των 

δειγμάτων αυτής της εργασίας καθώς και τον κ. Κουβαράκη Γιώργο, συμβασιούχο 

καθηγητή του τμήματος Χημείας για την βοήθειά του στις μετρήσεις TOC.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη της εξεταστικής 

επιτροπής κ. Νίκο Κατσαράκη, κ. Παντελή Τρικαλίτη και την κυρία Κανακίδου 

Μαρία, για την εξέταση και τον έλεγχο της μεταπτυχιακής διατριβής, καθώς και 

όλους τους Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές, για την 

άψογη συνύπαρξή μας στους χώρους των εργαστηρίων και την επικράτηση 

κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας. 



iii

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε η σύνθεση κόνεων, 

μικροδομών και νανοδομών καταλύτη τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3) από 

υδατικά διαλύματα πρόδρομων ενώσεων βολφραμικού οξέος (H2WO4) και άλας 

βολφραμικού νατρίου (Na2WO4) και εξετάστηκε η προσροφητική και 

φωτοκαταλυτική ικανότητά τους, καθώς και του εμπορικού WO3 καταλύτη,  στον 

αποχρωματισμό και υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων πρότυπων χρωστικών σε 

τιμές pH=5 (φυσικό pH), 7, 9 και 12. 

Για την σύνθεση των καταλυτικών κόνεων χρησιμοποιήθηκαν οι απλές και 

φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές σύνθεσης κολλειδούς-γέλης (sol-gel) και 

εναπόθεσης-καταβύθισης (deposition-precipitation), σε συνδυασμό με υδρο-

θερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας (95oC) και ξήρανση του προκύπτοντος 

δείγματος στους 110οC ή ανόπτηση (annealing) σε διάφορες θερμοκρασίες, 300, 500 

και 700οC.

Τα συνθετικά δείγματα καθώς και το εμπορικό WO3 μελετήθηκαν όσον 

αφορά τα δομικά τους χαρακτηριστικά και τη μορφολογία τους, με βάση τις 

γνωστές τεχνικές χαρακτηρισμού FT-IR, Raman και SEM, ενώ εξετάστηκαν και ως 

προς το μέγεθος της επιφάνειας των σωματιδίων τους με τη μέθοδο Β.Ε.Τ.

Οι χαρακτηρισμοί των συνθετικών δειγμάτων WO3 με απλή ξήρανση στους 

1100C (dried powders), έδειξαν πως τα υλικά ήταν κυρίως ένυδρης μορφής WO3

(WO3,nH2O), με μικρό βαθμό κρυσταλλικότητας και πορώδη μορφολογία. Η 

ανόπτηση όμως φάνηκε να οδηγεί σε αύξηση της κρυσταλλικότητας των δειγμάτων, 

όπου σε υψηλές θερμοκρασίες ≥500οC προσέγγιζαν τη μονοκλινή δομή m-WO3,

όπως και το εμπορικό WO3.

Στις μελέτες προσρόφησης και φωτοκατάλυσης εξετάστηκαν οι δομικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των καταλυτικών κόνεων WO3 στον 

αποχρωματισμό και υποβάθμιση των διαλυμάτων χρωστικής, όπως η 

κρυσταλλικότητα, η επιφάνεια ΒΕΤ και η μορφολογία, ενώ εξετάστηκε και η 

επίδραση των πειραματικών συνθηκών όπως η συγκέντρωση καταλύτη, το pH και η 

ακτινοβολία. 

Τέλος, η μελέτη φωτοκατάλυσης με χρήση ορατής ακτινοβολίας σε pH≥9

έδωσε αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς παρατηρήθηκαν υψηλά 

ποσοστά αποχρωματισμού (96%) του διαλύματος της χρωστικής Methylene Blue, με

χρήση των κύριων δειγμάτων καταλύτη αυτής της εργασίας. 

Λέξεις κλειδιά: WO3, τριοξείδιο του βολφραμίου, Η2WO4, Na2WO4, φωτοκατάλυση 

ορατής ακτινοβολίας, Methylene Blue.
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Abstract

This MSc dissertation studies the synthesis of micro- and nanostructure

tungsten trioxide (WO3) catalytic powders from aqueous solutions of tungstic acid

(H2WO4) and sodium tungstate (Na2WO4) precursors and examines the adsorption

and photocatalytic ability of the commercial and synthetic WO3 catalysts for the

discoloration and degradation of aqueous standard dye solutions in a variety of pH

values: 5 (natural pH), 7, 9 and 12.

For the composition of the catalyst powders, the simple and environmental

friendly sol-gel and deposition-precipitation growth techniques were used, combined

with hydrothermal treatments at low temperatures (95oC) and drying of the

resultant samples at 110oC, or annealing at various temperatures, 300, 500 and

700oC.

The synthetic samples and the commercial WO3 were studied regarding their

structural and morphological characteristics, based on the known characterization

techniques of FT-IR, Raman and SEM. The surface area of the samples was also

examined using the BET method.

The characterizations of the composite WO3 samples by simple drying at

110oC (dried powders), showed that the materials was mainly hydrated forms of

WO3 (WO3,xH2O), with a low degree of crystallinity and high porous morphology. The

annealing, however, seemed to lead to higher crystallinity of the samples, which at

high temperatures ≥ 500oC achieved the monoclinic form of m-WO3, which is also

the form of the commercial WO3 catalyst.

The studies of adsorption and photocatalysis examined - the structural

factors such as crystallinity, BET surface area and morphology - and the effect of

experimental conditions such as catalyst concentration, pH and type of irradiation -

which affect the performance of the WO3 catalysts in discoloration and degradation

of the dye solutions.

Finally, the photocatalytic studies at pH ≥ 9 using visible light irradiation gave

quite encouraging results, with high discoloration rates (96%) of the Methylene Blue

dye solution, using the main WO3 samples of this work.

Keywords: WO3, tungsten trioxide, Η2WO4, Na2WO4, visible light photocatalysis,

Methylene Blue.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θεωρητικό Μέρος

1.1 Εισαγωγή - Περιβαλλοντικό Πρόβλημα

Τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της νέας 

εποχής που αντιμετωπίζουν τα έθνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο 

τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αύξηση στην νομοθεσία εντός της 

Ευρώπης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Οδηγίες όπως εκέινες για τα 

αστικά λύματα, τα ψάρια και τα οστρακοειδή, για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης καθώς και οι οδηγίες περί επικινδύνων ουσιών έχουν όλες 

δώσει έμφαση  στη σημασία της ανάπτυξης νέων αποτελεσματικών και 

περιβαλλοντικά αποδεκτών τεχνικών παραγωγής καθώς και συστημάτων 

επεξεργασίας αποβλήτων.

Το πρόβλημα της παραγωγής λυμάτων μπορεί να προσεγγιστεί με δύο 

τρόπους. Πρώτον, νέες τεχνολογίες παραγωγής θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, 

γεγονός το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων με την 

υιοθέτηση καταλυτικών μη ρυπογόνων διεργασιών. Η άλλη προσέγγιση θα ήταν η 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, όπως για παράδειγμα 

ηλεκτροχημικές τεχνικές, που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν με κάποια επιτυχία 

[1]. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για νέες διαδικασίες ώστε να 

μειωθούν και αν είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν οι συνολικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής παραγωγής.

Τομείς, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, η 

γεωργική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων καθώς και διάφορες χημικές 

βιομηχανίες παράγουν απόβλητα και λύματα μολυσμένα με οργανικές ενώσεις, 

όπως αρωματικές, haloaromatics, αλειφατικές, βαφές, διοξίνες και ένα ευρύ φάσμα 

άλλων ρυπογόνων ουσιών. Πολλές από αυτές τις ενώσεις είναι εξαιρετικά τοξικές 

και οι ροές των αποβλήτων καθίσταται αναγκαίο να επεξεργάζονται πριν από την 

τελική απόρριψη-διάθεση.

Παραδοσιακά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων που περιλαμβάνουν τη 

χρήση τεχνικών όπως η στερεοποίηση-σταθεροποίηση, η χλωρίωση και ο οζονισμός, 

χρησιμοποιούν ενδεχομένως επικίνδυνες ή ρυπογόνες ουσίες. Η χλωρίωση 

παρουσιάζει ιδιαίτερο πρόβλημα, δεδομένου ότι συχνά δημιουργεί μεταλλαξιογόνα 

ή καρκινογόνα υποπροϊόντα όταν χρησιμοποιείται για την επεξεργασία υδάτων που 

έχουν μολυνθεί με οργανικές ενώσεις. Τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση σε 

κοκκώδη ενεργό άνθρακα ή διεργασίες air stripping έχουν μειονεκτήματα καθώς οι 

μέθοδοι αυτές είναι μη καταστροφικές [2]. Για το λόγο αυτό, το προσροφητικό μέσο 

«φορτωμένο» με τα απόβλητα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο 
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υλικό, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κόστος της επεξεργασίας. 

Ακόμη,  η αποτέφρωση των οργανικών αποβλήτων δεν είναι πάντα αποτελεσματική 

και μπορεί να διασκορπίσει μεγάλες ποσότητες τοξικών αερίων εκπομπών, όπως 

προϊόντα ατελούς καύσης ή βαρέων μετάλλων, στην ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου, 

απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, το οποίο θα

μπορεί να αποδομήσει και κατά συνέπεια να μειώσει τις ρυπογόνες ουσίες πριν 

από την απόρριψη των λυμάτων.

Η ετερογενής φωτοκαταλυτική διεργασία είναι μια τεχνική που  θα 

μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές. Το 1972, οι Fujishima και Honda 

ανακάλυψαν την  φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού πάνω σε ηλεκτρόδια TiO2

[3]. Το γεγονός  αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την ετερογενή 

φωτοκατάλυση, καθώς η χρήση ημιαγωγών-καταλυτών όπως το TiO2 μπορούσε 

πλέον να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας με πάρα 

πολλά πλεονεκτήματα.

1.2 Ετερογενής Φωτοκατάλυση

Η ετερογενής φωτοκατάλυση ανήκει στις τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται 

ως Προχωρημένες Οξειδωτικές  Διεργασίες (Advanced Οxidation Processes, A.O.P)

ή Προχωρημένες Οξειδωτικές  Μέθοδοι Αντιρρύπανσης (Π.Ο.Μ.Α.) . Οι Π.Ο.Μ.Α. 

μπορούν να επιλεγούν ως εναλλακτική μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων στις 

περιπτώσεις που οι συμβατικές μέθοδοι καθαρισμού δεν κρίνονται ικανοποιητικές, 

καθώς πολλές φορές μεταφέρουν απλώς τον εκάστοτε ρύπο από  μια φάση σε άλλη 

χωρίς να οδηγείται κατ’ ανάγκη σε πλήρη αποδόμηση, όπως προαναφέρθηκε. Είναι 

τεχνολογίες οι οποίες στηρίζονται στη χρήση μεθόδων όπως η φωτόλυση (UV-Β,C), 

η οζονόλυση (Ο3, Ο3/UV-Β, Ο3/Η2Ο2), Η2Ο2/UV-Β, η ετερογενής φωτοκατάλυση 

(ΤiΟ2/UV-Α), τα αντιδραστήρια Fenton (H2O2/Fe2+) και Photo-Fenton

[H2O2/Fe2+(Fe3+)/UV]. Προσομοιώνουν ως ένα βαθμό τις διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα στη φύση (νερό, αέρας, έδαφος) παρουσία οξυγόνου και φωτός και οι οποίες 

αποτελούν μερικές από τις κύριες διαδικασίες αυτοκαθαρισμού και ισορροπίας 

αυτής. 

Η ετερογενής φωτοκατάλυση αξιοποιεί τις καταλυτικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα σε αιωρήματα ημιαγώγιμων κόνεων (TiΟ2, ZnO, WO3, CdS κ.α.) 

παρουσία τεχνητού ή φυσικού φωτισμού, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν την 

πλήρη οξείδωση διαφόρων οργανικών και ανόργανων ρύπων, καθώς και την 

απενεργοποίηση διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών, χωρίς την περαιτέρω 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ανάμειξη του προς καθαρισμό αποβλήτου με 

έναν ημιαγώγιμο καταλύτη (π.χ. TiΟ2) ο οποίος είναι χημικά και βιολογικά αδρανής 

και ο φωτισμός του συστήματος με τεχνητό ή ηλιακό φως, επιφέρουν την πλήρη 

καταστροφή των οργανικών ενώσεων που υπάρχουν σ' αυτό. Πρόκειται για μία 
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μέθοδο αντιρρύπανσης η οποία λαμβάνει χώρα σε ήπιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας και είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον, αφού στην 

πραγματικότητα μιμείται τις διεργασίες αυτοκαθαρισμού της φύσης. Η παρουσία 

του καταλύτη απλώς επιταχύνει κατά πολλές τάξεις μεγέθους τη διαδικασία 

καθαρισμού [4].

1.3 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο-Μοντέλο των ενεργειακών ζωνών

H φωτοκαταλυτική οξείδωση των διαφόρων οργανικών ρύπων βασίζεται στο 

φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο, δηλαδή στο φαινόμενο που εμφανίζεται κατά το 

φωτισμό-ακτινοβόληση της ετεροεπαφής (διαφασικής περιοχής) μεταξύ ενός 

ημιαγωγού και ενός διαλύματος, το οποίο περιέχει και το κατάλληλο 

οξειδοαναγωγικό σύστημα. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί έναν από τους 3 τρόπους 

μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική ή χημική (Εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1: Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χημική ενέργεια

Γενικά ως φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο ορίζεται το φαινόμενο εκείνο 

όπου ο φωτισμός-ακτινοβόληση της διεπιφάνειας ηλεκτρόδιο/ηλεκτρολύτης 

επιφέρει αλλαγή στο δυναμικό του ηλεκτροδίου (ανοικτό κύκλωμα) ή στο ρεύμα 

που ρέει στη διαφασική περιοχή (κλειστό κύκλωμα) [4].

Τα στερεά χωρίζονται βάσει των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους σε μέταλλα, 

ημιαγωγούς και μονωτές. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένα στοιχεία βάσει των 

οποίων γίνεται ο διαχωρισμός των στερεών μεταξύ τους, λόγω του ότι η 

διαφορετικότητά τους αυτή αντικατοπτρίζεται και στις ηλεκτρικές, οπτικές και 

ηλεκτροχημικές/φωτοηλεκτροχημικές ιδιότητές τους. 

Μακροσκοπικά η διαφορετικότητα αυτή εμφανίζεται στην αντίσταση που 

παρουσιάζουν στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και στην εξάρτηση του 
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θερμικού συντελεστή της αντίστασης από τη θερμοκρασία. Μικροσκοπικά, οι 

ηλεκτρονικές ιδιότητες των στερεών περιγράφονται με τη βοήθεια του μοντέλου 

των ενεργειακών τροχιακών ή αλλιώς του μοντέλου των ενεργειακών ζωνών, το 

οποίο περιγράφει τη συμπεριφορά ενός ηλεκτρονίου κατά την κίνηση του στο πεδίο 

που δημιουργεί ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια που τον περιβάλλουν [5].

Ανάλογα με το αν η τελευταία κατειλημμένη στάθμη των ατόμων που 

σχηματίζουν το στερεό είναι πλήρως κατειλημμένη ή μη πλήρως, η τελευταία 

ενεργειακή ζώνη θα είναι επίσης πλήρως ή μη πλήρως κατειλημμένη. Αν μια ζώνη 

είναι πλήρως κατειλημμένη τα ηλεκτρόνιά της δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην 

αγωγιμότητα του υλικού και δεν μπορούν να πάρουν ενέργεια από εξωτερική πηγή 

ή ηλεκτρικό πεδίο και να κινηθούν, αφού δεν υπάρχουν για αυτά διαθέσιμες 

ενεργειακές καταστάσεις κοντά στις συμπληρωμένες. Έτσι, η αγωγιμότητα του κάθε 

υλικού (ηλεκτρική και θερμική) οφείλεται μόνο στα ηλεκτρόνια της τελευταίας 

ζώνης, αν αυτή δεν είναι πλήρως κατειλημμένη. Η τελευταία αυτή μη πλήρως 

κατειλημμένη ζώνη λέγεται ζώνη αγωγιμότητας και τα ηλεκτρόνιά της ηλεκτρόνια 

αγωγιμότητας. Η αμέσως χαμηλότερη, πλήρως κατειλημμένη ζώνη, λέγεται ζώνη 

σθένους [5].

Η κβαντομηχανική μελέτη της κίνησης των ηλεκτρονίων στο στερεό μας λέει 

ότι τα ηλεκτρόνια σθένους κινούνται μέσα στον όγκο του στερεού σαν να ήταν 

ελεύθερα, χωρίς να συγκρούονται με τα ιόντα (λόγω της κυματικής συμπεριφοράς 

τους). Η ενέργεια της τελευταίας κατειλημμένης κατάστασης στο στερεό λέγεται 

ενέργεια Fermi του στερεού (υπολογίζεται θεωρώντας ότι τα ηλεκτρόνια σθένους 

κάθε ατόμου του στερεού κινούνται σε ολόκληρο τον κρύσταλλο σαν να ήταν 

ελεύθερα και μετριέται από το κάτω όριο της τελευταίας κατειλημμένης ζώνης. 

Τυπικές τιμές της είναι ≈5 eV).

Σύμφωνα με το μοντέλο των ενεργειακών τροχιακών, μεταξύ των 

κατειλημμένων δεσμικών τροχιακών στη ζώνη σθένους (ΖΣ) και των μη 

κατειλημμένων αντιδεσμικών τροχιακών στη ζώνη αγωγιμότητας (ZA) ενός στερεού, 

παρεμβάλλεται μια περιοχή απαγορευμένων ενεργειακών καταστάσεων, η οποία 

ονομάζεται απαγορευμένη ζώνη ή αλλιώς απαγορευμένο ενεργειακό χάσμα (Eg)

[5]. Όταν μεταξύ της ζώνης σθένους (ΖΣ) και της ζώνης αγωγιμότητας (ΖΑ) 

δημιουργείται ένα ενεργειακό συνεχές τότε το στερεό είναι καλός αγωγός του 

ηλεκτρικού ρεύματος (αγώγιμο υλικό) και κατατάσσεται στα μέταλλα (Εικόνα 1.2) 

[5].

Στους μονωτές, δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας και η 

ζώνη σθένους είναι πλήρως κατειλημμένη και με μεγάλη απόσταση από τη ζώνη 

αγωγιμότητας (Eg>5 eV) (Εικόνα 1.2). Έτσι είναι δύσκολο με θερμική διέγερση ή με 

μέτρια ηλεκτρικά πεδία να μεταφερθούν ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας. Τα υλικά επομένως αυτά συμπεριφέρονται ως κακοί αγωγοί της 

θερμότητας και του ηλεκτρισμού [5].
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Εκτός από τους μονωτές και τους αγωγούς υπάρχει και μια ενδιάμεση 

κατηγορία υλικών, με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές, οι ημιαγωγοί (Εικόνα 

1.2). Η ηλεκτρονική διάταξη των ημιαγωγών είναι όμοια με εκείνη των μονωτών, με 

διαφορά ότι το ενεργειακό χάσμα εδώ είναι μικρότερο (Eg≈0,2-4 eV). Στους 

ημιαγωγούς, η ΖΣ είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πλήρης από e-, ενώ η ΖΑ κενή. 

Έτσι, ενώ σε θερμοκρασία Τ= 0 Κ  οι ημιαγωγοί συμπεριφέρονται ως μονωτές,  με 

θερμική η ηλεκτρική διέγερσή τους, αρκετά ηλεκτρόνια μεταφέρονται εύκολα στη 

ζώνη αγωγιμότητας και το υλικό γίνεται αγώγιμο [5].

Εικόνα 1.2: Διαχωρισμός των στερεών σε μέταλλα, ημιαγωγούς και μονωτές σύμφωνα με το 

μοντέλο των ενεργειακών ζωνών.

α: μέταλλο, β: ημιαγωγός, γ: μονωτής  

ΖΣ: ζώνη σθένους, ΖΑ: ζώνη αγωγιμότητας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο στους ημιαγωγούς είναι ότι όταν 

ηλεκτρόνια μεταπηδούν από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας οι κενές 

θέσεις που αφήνουν, οι οποίες ονομάζονται οπές, μπορούν να καταλαμβάνονται 

από γειτονικά ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους και να συνεισφέρουν έτσι στην 

αγωγιμότητα του υλικού (βλ. Εικόνα 1.3). Έτσι, εδώ, έχουμε αγωγιμότητα και στη 

ζώνη σθένους. Για την περιγραφή της αγωγιμότητας αυτής βολεύει να μην 

χρησιμοποιούμε την κίνηση των ηλεκτρονίων που καταλαμβάνουν τις οπές αλλά την 

κίνηση των ίδιων των οπών (ως αποτέλεσμα της μετακίνησης ηλεκτρονίων). Οι οπές 

αλληλεπιδρούν με εξωτερικό πεδίο σαν να ήταν θετικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι στους ημιαγωγούς έχουμε δύο ειδών φορείς αγωγιμότητας: 

Ελεύθερα ηλεκτρόνια (στη ζώνη αγωγιμότητας) και οπές (στη ζώνη σθένους). Σε 

έναν ημιαγωγό χωρίς προσμίξεις ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ίσος 

με τον αριθμό των οπών [4].
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Εικόνα 1.3: Η ηλεκτρονική διάταξη ημιαγωγού σε Τ=0
ο
 Κ (αριστερά) και σε Τ>0

ο
 Κ (δεξιά).

Στον πίνακα 1 παρακάτω έχουμε τιμές για το ενεργειακό χάσμα μεταξύ 

ζώνης σθένους και ζώνης αγωγιμότητας για διάφορους ημιαγώγιμους κρυστάλλους, 

σε 0 και 300 βαθμούς Kelvin. 

Πίνακας 1.1: Ενεργειακό χάσμα διαφόρων ημιαγώγιμων κρυστάλλων [4].

Ημιαγώγιμες ιδιότητες σε ένα στερεό μπορούν να επιτευχθούν και μέσω της

παρουσίας προσμίξεων. Ανάλογα με το είδος των προσμίξεων, εάν ο ημιαγωγός έχει 

πλεονάζοντες φορείς αρνητικού φορτίου (e-) ονομάζεται n-τύπου, ενώ αν έχει 

πλεονάζοντες φορείς θετικού φορτίου είναι p-τύπου [4].

1.3.1 Μηχανισμός φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Όπως προαναφέρθηκε, αποτέλεσμα της διαφορετικής ηλεκτρονικής δομής 

των μετάλλων και των ημιαγωγών είναι και η διαφορετική ηλεκτροχημική και κατ' 

επέκταση φωτοηλεκτροχημική συμπεριφορά τους.

Εg (eV) Εg (eV)

Κρύσταλλος 0 Κelvin 300 Κ Κρύσταλλος 0 Kelvin 300 Κ

∆ιαµάντι 5,54 - PbS 0,286 0,34-0,37

Si 1,17 1,14 PbSe 0,165 0,27

Ge 0,744 0,67 PbTe 0,190 0,30

Α-Sn 0,00 0,00 CdS 2,582 2,42

InSn 0,24 0,18 CdSe 1,840 1,74

InAs 0,43 0,35 CdTe 1,607 1,45

InP 1,42 1,35 ZnO 3,436 3,20

GaP 2,32 2,26 ZnS 3,910 3,60

GaAs 1,52 1,43 SnTe 0,300 0,18

GaSb 0,81 0,78 AgCl - 3,20

AlSb 1,65 1,52 AgI - 2,80

SiC (hex) 3,00 - Cu2O 2,172 -

Te 0,33 - TiO2 3,030 -

ZnSb 0,56 0,56
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Η εμφάνιση του φωτοηλεκτροχημικού φαινομένου προϋποθέτει:

(α) την ύπαρξη φωτοευαίσθητων ημιαγώγιμων υλικών ικανών να απορροφήσουν 

τμήμα της φωτεινής ακτινοβολίας και να τη μετατρέψουν σε φορείς του ηλεκτρικού 

ρεύματος (e-/h+), καθώς και 

(β) την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ηλεκτρικού πεδίου, ικανού να διαχωρίσει τους 

φωτοδημιουργούμενους φορείς και να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Κατά το φωτισμό του συστήματος ημιαγωγός/ηλεκτρολύτης με ακτινοβολία 

κατάλληλου μήκους κύματος, τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους διεγείρονται 

απορροφώντας φωτόνια ενέργειας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτή που αντιστοιχεί 

στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού (hv ≥ Eg), και μεταπηδούν στην ζώνη 

αγωγιμότητας δημιουργώντας παράλληλα θετικά φορτισμένες οπές στην ταινία 

σθένους (Εικόνα 1.4.): 

h v → e - + h +

Εικόνα 1.4 : Αρχή λειτουργίας φωτοηλεκτροχημικού στοιχείου [4]

Το μήκος κύματος του φωτονίου που αντιστοιχεί στην ενέργεια ζώνης χάσματος, λg,

μπορεί να υπολογιστεί από την Eξίσωση 1.1:

)(

1240

)(
)(

evEevE

ch
nm

gg

g 


 Εξίσωση 1.1

Τα φωτοδημιουργούμενα ζεύγη οπών/ηλεκτρονίων διαχωρίζονται υπό την 

επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου της διαφασικής περιοχής και στην περίπτωση ενός 

n-τύπου ημιαγωγού, τα μεν ηλεκτρόνια κινούνται προς το εσωτερικό του 

κρυστάλλου, ενώ οι οπές ρέουν προς την επιφάνεια όπου και αντιδρούν με το 

υπάρχον οξειδοαναγωγικό σύστημα. Τα φωτοδημιουργούμενα αυτά σωματίδια 

δρούν ως ισχυρά αναγωγικά και οξειδωτικά αντίστοιχα και συνεισφέρουν, μέσω 
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οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων με τις κατάλληλες ουσίες που είναι διαλυμένες στο 

νερό, στη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική ή χημική ενέργεια (Εικόνα 1.4) [4].

1.3.2 Μηχανισμός ετερογενούς Φωτοκαταλυτικής Οξείδωσης

Κάθε κόκκος ημιαγώγιμης κόνεως που βρίσκεται σε επαφή με το κατάλληλο 

διάλυμα, λειτουργεί, υπό την επίδραση φωτός συγκεκριμένου μήκους κύματος, από 

μόνος του σαν μια μικροφωτοηλεκτροχημική κυψέλη, όπου συνυπάρχουν η άνοδος 

και η κάθοδος. Ο φωτισμός ενός τέτοιου συστήματος δημιουργεί στο εσωτερικό του 

κόκκου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ζεύγη ηλεκτρονίων (e-) και οπών (h+)

τα οποία διαχωρίζονται και οδεύουν προς την επιφάνεια του κόκκου (βλ. Εξίσωση 

1.1) (Εικόνα 1.5).

Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας και οι οπές της ζώνης 

σθένους μπορούν να επανασυνδυαστούν και να διαθέσουν την αποθηκευμένη 

ενέργεια σαν θερμότητα ή να αντιδράσουν με ηλεκτρονιοδότες ή ηλεκτρονιοδέκτες 

που είναι προσροφημένοι στην επιφάνεια του ημιαγωγού ή στην περιβάλλουσα 

ηλεκτρική διεπιφάνεια των φορτισμένων σωματιδίων.

Εικόνα 1.5: Aπεικόνιση φωτοδιέγερσης μέσα  σε κόκκο ημιαγώγιμης σκόνης ακολουθούμενη από 

φαινόμενα αποδιέγερσης (οξείδωση, αναγωγή, επανασύνδεση h
+
/e

-
)

(D: μόρια που οξειδώνονται, Α: μόρια που ανάγονται).

Απουσία των κατάλληλων ενώσεων που μπορούν να δράσουν σαν 

«παγίδες» των ηλεκτρονίων ή των οπών, η αποθηκευμένη ενέργεια χάνεται μέσα σε 

λίγα nanoseconds με τον επανασυνδυασμό. Αν υπάρχει η κατάλληλη ένωση ώστε 

να δεσμεύσει το ηλεκτρόνιο ή την οπή τότε ο επανασυνδυασμός παρεμποδίζεται 

και λαμβάνουν χώρα οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Οι οπές της ζώνης σθένους 

είναι ισχυρά οξειδωτικά, από +1.0 μέχρι +3.5 V vs NHE (κανονικό δυναμικό 

υδρογόνου: Normal Hydrogen Electrode, NHE) ανάλογα με τον ημιαγωγό και το pH, 
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ενώ τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας είναι ισχυρά αναγωγικά (από +0.5 μέχρι 

–1.5 V vs NHE). [6]

Πιο αναλυτικά, σε υδατικά διαλύματα οι φωτοδημιουργούμενες οπές 

αντιδρούν με τα ιόντα ΟΗ- ή με τα μόρια του Η2Ο που είναι προσροφημένα στην 

επιφάνεια του ημιαγωγού και τα οξειδώνουν προς τις αντίστοιχες ρίζες υδροξυλίου 

(ΗΟ•) (Εξισώσεις 1.2, 1.3) [4]. Επίσης οι φωτοδιεγερμένες οπές μπορούν να 

οξειδώσουν απευθείας τα προσροφημένα στην επιφάνεια του καταλύτη οργανικά 

μόρια σε διάφορα προϊόντα οξείδωσης (Εξίσωση 1.4) (Εικόνα 1.6).

Εικόνα 1.6: Προσομοίωση φωτοκαταλυτικής οξείδωσης σε κόκκο ημιαγώγιμης σκόνης TiO2.

Οι ρίζες υδροξυλίου (ΗΟ•) αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο μετά 

το φθόριο και επιπλέον δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα η ρίζα 

υδροξυλίου (ΗΟ•), έχει οξειδωτικό δυναμικό ίσο με +2,8 Volt ως προς το κανονικό 

ηλεκτρόδιο του υδρογόνου. Ως ισχυρά, μη επιλεκτικά οξειδωτικά σώματα 

αντιδρούν με τις οργανικές ενώσεις αποσπώντας άτομα υδρογόνου (Η) (κορεσμένοι 

υδρογονάνθρακες) (εξίσωση 1.6) ή προστίθενται στο μόριο (ακόρεστοι, αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες) ή δημιουργούν υπεροξειδικές ρίζες. Στη συνέχεια προκαλούν 

οξειδωτικές θερμικές αντιδράσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στην πλήρη μετατροπή 

των οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα (Εικόνα 1.2) [7].

Λόγω του υψηλού δυναμικού οξείδωσης των ριζών αυτών (2.8V), είναι 

δυνατή η προσβολή πρακτικά όλων των οργανικών μορίων-ρύπων (Ν=Ν, C=C, C-C,

C-N, C-S και C=N)  που συναντώνται στην υγρή και στην αέρια φάση [7, 8, 9].
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Οξειδωτικό (V) Οξειδωτικό (V)

F2 3.03 MnO4 1.68

ΗΟ• 2.80 ClO2 1.57

O 2.42 HClO 1.49

O3 2.07 Cl2 1.36

H2O2 1.78 Br2 1.09

Πίνακας 1.2: Δυναμικό οξείδωσης διαφόρων χημικών οξειδωτικών ουσιών

Η συνολική διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε πέντε  στάδια [10] :

1) Μεταφορά των αντιδρώντων της ρευστής φάσης (υγρή ή αέρια) στην 

επιφάνεια του καταλύτη,

2) Προσρόφηση τουλάχιστον μιας από τις αντιδρώντες ενώσεις στην επιφάνεια 

του καταλύτη

3) Αντίδραση στην προσροφημένη φάση 

4) Εκρόφηση των προϊόντων,

5) Απομάκρυνση των προϊόντων από τη διεπιφάνεια μεταξύ καταλύτη και 

ρευστής φάσης 

Σε πολλές περιπτώσεις παράλληλα με τη δημιουργία ριζών υδροξυλίου 

(ΗΟ•), λαμβάνει χώρα και αναγωγή του οξυγόνου, που είναι διαλυμένο στο νερό, 

στη περίπτωση υδατικού διαλύματος, από τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια eCb
-

προς παραγωγή ριζών ιόντων υπεροξειδίου (O2•-) (Εικόνα 1.6) (Εξίσωση 1.5). Οι  

ρίζες υδροξυλίου, αντιδρούν με τις οργανικές ενώσεις σχηματίζοντας ενδιάμεσα 

προϊόντα οξειδωτικών αντιδράσεων (R•) που αντιδρούν με Ο2 σχηματίζοντας 

οργανικές ρίζες υπεροξειδίου (ROO•) (Εξισώσεις 1.6-1.7), ενώ οι ανιονικές ρίζες 

υπεροξειδίου αντιδρούν με ιόντα υδρογόνου (Η+) προς σχηματισμό 

υδροξυπεροξυριζών (ΗΟ2•) (Εξίσωση 1.8) [11].

Όπως προαναφέρθηκε επίσης, παράλληλα με τη δημιουργία 

φωτοδημιουργούμενων θετικά φορτισμένων οπών hvb
+ και φωτοδημιουργούμενων 

ηλεκτρονίων eCb
- πραγματοποιείται και η επανασύνδεσή τους, με ταυτόχρονη 

παραγωγή θερμότητας (Εξίσωση 1.9). Τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια eCb
-

μπορούν επίσης να αντιδράσουν απευθείας με προσροφημένα στην επιφάνεια του 

καταλύτη οργανικά συστατικά, μέσω αναγωγικών αντιδράσεων (Εξίσωση 1.10) [12].

Έτσι, πιστεύεται ότι κάτω από συνθήκες στις οποίες οι θετικές οπές καταναλώνονται 

ικανοποιητικά, η διεργασία μεταφοράς των ηλεκτρονίων στα μόρια οξυγόνου 

καθορίζει την ταχύτητα της συνολικής φωτοκαταλυτικής δράσης [11].
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Οι διάφορες παραγόμενες ρίζες όπως ΗΟ•, ΗΟ2•, ROO• είναι επίσης 

υπεύθυνες, όπως έχει προαναφερθεί, για την αποδόμηση των οργανικών μορίων 

στο σώμα του διαλύματος (bulk solution) του αποβλήτου, παράλληλα με τις 

διεργασίες οξειδοαναγωγής που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του καταλύτη-

ημιαγωγού (Εξίσωση 1.11). 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές κύριες αντιδράσεις που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη φωτοκαταλυτική διαδικασία, με καταλύτη-ημιαγωγό το TiO2 [4, 15].

TiO2 + hv (UV) TiO2 (e Cb
- + h Vb

+ ) (εξισ. 1.1)

TiO2 (hVb
+) + H2O TiO2 + H+ + ΗΟ• (εξισ. 1.2)

TiO2 (hVb
+) + OH-. TiO2+ ΗO• (εξισ. 1.3)

Οργανικό μόριο + hVb
+ Προϊόντα οξείδωσης (εξισ. 1.4)

TiO2 (e Cb
-) + O2 TiO2 + O2•- (εξισ. 1.5)

R-H + HO• R• + H2O (εξισ. 1.6)

R• + O2 ROO• (εξισ. 1.7)

O2•- + H+ HO2• (εξισ. 1.8)

e Cb
- + h Vb

+ θερμότητα (εξισ. 1.9)

Οργανικό μόριο  +   e Cb
-                       Προϊόντα αναγωγής             (εξισ. 1.10)

Ρίζες (ΗΟ•, HO2 •, ROO• ) + Οργ. συστατικά           Προϊόντα αποδόμησης (εξισ. 1.11)
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1.4 Καταλύτες – Ημιαγωγοί

1.4.1 Απαιτούμενες ιδιότητες για αποτελεσματικούς ημιαγωγούς

Η ικανότητα ενός ημιαγωγού να συμμετέχει σε φωτο-επαγόμενη μεταφορά 

ηλεκτρονίου σε ροφημένα είδη πάνω στην επιφάνειά του, καθορίζεται από τις 

ενεργειακές θέσεις των ζωνών του ημιαγωγού και τα οξειδοαναγωγικά δυναμικά 

του ροφημένου είδους. Το σχετικό επίπεδο του δυναμικού του δέκτη απαιτείται 

θερμοδυναμικά να είναι πιο κάτω (περισσότερο θετικό) από το δυναμικό της ζώνης 

αγωγιμότητας του ημιαγωγού (ECB) και το δυναμικό επίπεδο του δότη χρειάζεται να 

είναι πιο πάνω (περισσότερο αρνητικό) από τη θέση της ζώνης σθένους του 

ημιαγωγού (EVB)(βλ. Εικόνες 1.7 και 1.8).

Εικόνα 1.7: Θέσεις ζώνης σθένους και αγωγιμότητας για διάφορους ημιαγωγούς, καθώς και 

χρήσιμα, συναφή ζεύγη οξειδαναγωγής σε pH 0. Προκειμένου να γίνει φωτο-αναγωγή  ενός 

χημικού είδους, η ζώνη  αγωγιμότητας των ημιαγωγών πρέπει να είναι πιο αρνητική από το 

δυναμικό αναγωγής των χημικών ειδών, ενώ αντίστοιχα για να φωτο-οξειδωθεί ένα χημικό είδος, 

το δυναμικό της ζώνης σθένους των ημιαγωγών πρέπει να είναι πιο θετικό από το δυναμικό

οξείδωσης των χημικών ειδών [13].
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Εικόνα 1.8: Θέση του ενεργειακού χάσματος διαφόρων καταλυτών και των ζευγών H2O/HO• και 

Ο2/ΗΟ2 [14].

Ένας ημιαγωγός για να είναι κατάλληλος για φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις

διάσπασης οργανικών ενώσεων θα πρέπει να διαθέτει τα εξής:

Κατάλληλο ενεργειακό χάσμα:

Είναι εύκολα κατανοητό ότι το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού (Eg) πρέπει 

να είναι κοντά στο ενεργειακό χάσμα που απαιτείται για άριστη χρησιμοποίηση της

ηλιακής ενέργειας.

Θέσεις των ζωνών:

Ένα άλλο κριτήριο για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ενώσεων 

είναι το οξειδοαναγωγικό δυναμικό του ζεύγους H2O/HO• (OH− → HO•+e−, E0=2.8 V)

να βρίσκεται μέσα στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού [15] και να είναι σταθερό 

σε παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Σταθερότητα κάτω από φωτισμό:

Οι ημιαγωγοί πρέπει να είναι σταθεροί όταν έρθουν σε επαφή με ένα 

διάλυμα ηλεκτρολύτη τόσο στο σκοτάδι όσο και κάτω από φωτισμό. Πρόβλημα 

εμφανίζεται στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται n-τύπου ημιαγωγοί ως 

φωτοκαταλύτες, όπου οι φωτοπαραγόμενες οπές της ζώνης σθένους που 
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μετακινούνται στη διεπιφάνεια, είναι ικανές να οξειδώσουν τον ημιαγωγό [16]. Για 

να εκλείψει ο κίνδυνος της φωτοδιάβρωσης, η κινητική του οξειδοαναγωγικού 

ζεύγους που εισάγεται στο διάλυμα θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη για να 

παγιδεύσει τους φορείς που φτάνουν στη διεπιφάνεια. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα 

στην παγίδευση του φορέα από ένα επιφανειακό άτομο του κρυστάλλου 

(διάβρωση) και την παγίδευση του φορέα από το οξειδοαναγωγικό είδος στο 

διάλυμα κατέχει ένα ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του φωτοκαταλυτικού 

συστήματος.

Πολλοί ημιαγωγοί απλών οξειδίων και θειούχων έχουν ενέργειες ζώνης 

χάσματος ικανές για την προώθηση ή την κατάλυση μιας μεγάλης σειράς χημικών 

αντιδράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Αυτοί περιλαμβάνουν το TiO2

(Eg=3.2), WO3 (Eg=2.8 eV), SrTiO3 (Eg =3.2 eV), α-Fe2O3 (Eg=3.1 eV), ZnO (Eg =3.2 eV)

και ZnS (Eg=3.6 eV).

Οι ημιαγωγοί θειούχων μετάλλων, όπως το CdS, CdSe ή PbS, δεν είναι 

κατάλληλοι για φωτοκατάλυση λόγω της μη σταθερότητας τους, τουλάχιστον σε 

υδατικά μέσα, καθώς υφίστανται φωτοανοδική διάβρωση. Επιπλέον, αυτά τα υλικά 

είναι γνωστό ότι είναι τοξικά. Τα πολυμορφικά οξείδια του σιδήρου (α-Fe2O3, α-

FeCOOH, β-FeCOOH, δ-FeCOOH και γ-FeCOOH) δεν είναι κατάλληλοι ημιαγωγοί (αν 

και είναι φθηνοί και δεν έχουν υψηλές ενέργειες ζώνης χάσματος), καθώς 

υφίστανται φωτοκαθοδική διάβρωση [16].  Οι  δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι 

καταλύτες-ημιαγωγοί σε περιβαλλοντικές εφαρμογές μέχρι σήμερα είναι το 

διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO).

1.4.2 Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2)

Μεταξύ των ημιαγωγών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα ως 

φωτοκαταλύτες για τη διάσπαση οργανικών ρύπων και για 43 εκτεταμένες 

περιβαλλοντικές εφαρμογές, το TiO2 (ή αλλιώς, τιτάνια) έχει αποδειχθεί ο 

περισσότερο υποσχόμενος για τη φωτοκαταλυτική καταστροφή των οργανικών 

ρύπων [15, 17], είτε στη μορφή αιωρήματος ή κολλοειδούς στα σωματιδιακά 

φωτοκαταλυτικά συστήματα, είτε ακινητοποιημένο πάνω σε κατάλληλα 

υποστρώματα. Το TiO2 χαρακτηρίζεται από τα εξής πλεονεκτήματα: είναι πολύ 

σταθερό στη φωτοδιάβρωση και τη χημική διάβρωση, είναι βιολογικά και χημικά 

αδρανές, μη τοξικό, ευρέως διαθέσιμο, φθηνό, μπορεί πολύ εύκολα να 

ακινητοποιηθεί σε κατάλληλα υποστρώματα και παρέχει τον καλύτερο συνδυασμό 

ανάμεσα στην καταλυτική δραστικότητα και τη σταθερότητα σε υδατικά μέσα.

To ημιαγώγιμο αυτό στερεό μπορεί να βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές 

κρυσταλλικές δομές:
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 Ρουτίλιο (routile): Η δομή αυτή είναι πιο σταθερή στις υψηλές 

θερμοκρασίες και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να βρεθεί ακόμα και σε πυριγενή 

πετρώματα,

 Ανατάσης (anatase): Αυτή η δομή είναι πιο σταθερή στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (αλλά και οι δύο δομές ανήκουν στο τετράγωνο κρυσταλλικό 

σύστημα) και

 Μπρουκίτης (brookite): Η δομή αυτή βρίσκεται σε διάφορα ορυκτά και 

ανήκει στο ορθορομβικό κρυσταλλικό σύστημα.

Μόνο οι δύο πρώτες δομές χρησιμοποιούνται ως φωτοκαταλύτες. Τόσο στο 

ανατάσιο όσο και στο ρουτίλιο, το ιόν του τιτανίου, βρίσκεται στο κέντρο ενός 

οκταέδρου που σχηματίζεται από άτομα οξυγόνου. Στο ρουτίλιο τα ιόντα οξυγόνου 

σχηματίζουν ένα συμπαγές στραμμένο οκταεδρικό πλέγμα, με δύο ακμές κοινές με 

διπλανά οκτάεδρα. Στο ανατάσιο τα γειτονικά οκτάεδρα έχουν τέσσερις ακμές 

κοινές. Και στις δύο δομές, κάθε οξυγόνο συνορεύει με τρία ομοεπίπεδα κατιόντα 

τιτανίου (Εικόνα 1.4). 

Η διαφορά των δύο κρυσταλλικών δομών είναι ότι στο ανατάσιο, η γωνία των 

Ti-O-Ti είναι περίπου 120ο η κάθε μία, ενώ στο ρουτίλιο, οι δύο γωνίες είναι 90ο και 

η τρίτη 180ο (Εικόνα 1.9). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στο εύρος των 

ζωνών αγωγιμότητας και σθένους.

Εικόνα 1.9: (Α) Ανατάσιο (Anatase), (B) Ρουτίλιο (rutile) [18].
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H δομή του ρουτιλίου έχει διαπιστωθεί από πολλούς ερευνητές ότι είναι 

φωτοκαταλυτικά ανενεργή ή τουλάχιστον, λιγότερο δραστική δομή. Η δομή του 

ανατάση αντιθέτως, θεωρείται η πιο δραστική και φωτοκαταλυτικά ενεργή δομή 

του διοξειδίου του τιτανίου. Λόγω του ότι μπορεί να παρασκευαστεί σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες (< 600οC), παρουσιάζει μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια 

και μεγαλύτερη πυκνότητα ενεργών κέντρων στην επιφάνεια, τα οποία είναι 

διαθέσιμα για προσρόφηση και κατάλυση [19].

Μια άλλη εξήγηση γιατί η δομή του ανατάση είναι πιο φωτοκαταλυτικά 

ενεργή απ’ ότι αυτή του ρουτιλίου, είναι η διαφορά που παρουσιάζουν στο 

ενεργειακό τους χάσμα (Εg). Για τον ανατάση είναι Εg= 3.2 eV το οποίο αντιστοιχεί 

σε υπεριώδη ακτινοβολία UV (388 nm), ενώ για το ρουτίλιο είναι Εg=3.0 eV το οποίο 

αντιστοιχεί σε ιώδη ακτινοβολία (413 nm). Η ζώνη σθένους και των δύο δομών έχει 

περίπου την ίδια ενέργεια σημαίνοντας ότι οι φωτοπαραγόμενες οπές έχουν 

περίπου την ίδια οξειδωτική ικανότητα. Η ζώνη αγωγιμότητας όμως του ρουτιλίου, 

είναι κοντά στο δυναμικό που απαιτείται για την ηλεκτρολυτική διάσπαση του 

νερού σε αέριο υδρογόνο, ενώ η ζώνη αγωγιμότητας του ανατάση είναι ψηλότερα 

στο ενεργειακό διάγραμμα που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη αναγωγική ικανότητα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να προωθήσει μία πολύ σημαντική αντίδραση 

η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρολυτική αναγωγή του μοριακού οξυγόνου (Ο2) σε

ρίζα του ανιόντος του υπεροξειδίου (Ο2•-). Η ικανότητα αυτών των παραγόμενων 

ριζών να καταστρέφουν τις οργανικές ενώσεις έχει βρεθεί ότι είναι εξίσου 

σημαντική με εκείνη των ριζών ΗO• [20].

Γενικά όμως πρέπει να πούμε ότι η χαμηλότερη φωτοκαταλυτική ικανότητα 

της δομής του ρουτιλίου σε σχέση με αυτή της δομής του ανατάση, οφείλεται στον 

ταχύτερο επανασυνδυασμό του ζεύγους οπής-ηλεκτρονίου στη δομή του ρουτιλίου, 

καθώς επίσης και στη σημαντικά μικρότερη ικανότητα προσρόφησης των 

αντιδρώντων στην επιφάνεια του συγκεκριμένου ημιαγώγιμου σωματιδίου [21].

Η μορφή του διοξειδίου του τιτανίου που χρησιμοποιείται πλέον πιο πολύ 

και έχει παρουσιάσει τις καλύτερες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες είναι η P25 της 

Degussa. Ο καταλύτης αυτός είναι ένα μη πορώδες μίγμα ανατάση : ρουτιλίου σε 

αναλογία 70:30% (99.5% καθαρό TiO2), σε κυβικά σωματίδια με στρογγυλεμένες 

άκρες. Η σκόνη του P25 έχει ενεργή επιφάνεια 55±15 m2g-1 και μέση διάμετρο 

σωματιδίων 21nm. Το 90% των σωματιδίων δεν βρίσκονται το ένα ανεξάρτητα από 

το άλλο αλλά είναι κυρίως σε συσσωματώματα με διάμετρο γύρω στα 0.1 μm [22].

Ο λόγος που ο P25 υπερέχει έναντι των άλλων μορφών διοξειδίου του τιτανίου 

είναι ότι ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη αγωγιμότητας του ανατάση μπορεί να 

μεταπηδήσει στο λιγότερο θετικό ρουτίλιο, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τον επανασυνδυασμό ηλεκτρονίων και οπών στον ανατάση [23].
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1.4.3 Οξείδιο του Ψευδαργύρου (ZnO)

Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), είναι ο επόμενος σημαντικός ημιαγωγός 

τύπου n, που χρησιμοποιείται στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες και ενεργοποιείται 

στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το 

οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) είναι δυαδικός ημιαγωγός, έχει κρυσταλλική δομή 

είτε κυβικού σφαλερίτη (zinc blende), είτε εξαγωνικού βουρτσίτη (wurtzite), όπου 

κάθε ανιόν περιβάλλεται από τέσσερα κατιόντα τοποθετημένα στις κορυφές ενός 

τετραέδρου και αντίστροφα. Αυτή η τετραεδρική δομή είναι χαρακτηριστική του 

ομοιοπολικού δεσμού (sp3 υβριδισμός) που αναπτύσσεται μεταξύ του μετάλλου και 

του οξυγόνου [24].

Η πολικότητα του ZnO το τοποθετεί στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

ομοιοπολικών και ιοντικών ημιαγωγών. Οι πιο κοινές κρυσταλλικές δομές του είναι 

του wurtzite (B4), του zinc blende (B3) και του rocksalt (B1), όπως παρουσιάζονται 

σχηματικά στην εικόνα 1.10. Σε συνθήκες περιβάλλοντος, η πιο θερμοδυναμικά 

σταθερή δομή είναι του wurtzite. Η δομή zinc blende του ZnO μπορεί να 

σταθεροποιηθεί μόνο κατά τη σύνθεσή του σε κυβικά υποστρώματα ενώ η δομή 

rocksalt (δομή NaCl) μπορεί να ληφθεί σε σχετικά υψηλές πιέσεις.  

Εικόνα 1.10: Παρουσίαση των κρυσταλλικών δομών του ZnO: (a) κυβικό rocksalt (B1), (b) κυβικός 

zinc blende (B3), και (c) εξαγωνικός wurtzite (B4). Οι σκιασμένες γκρι και οι μαύρες μπάλες 

υποδηλώνουν τα άτομα Zn και O αντίστοιχα [24].

 Το ενεργειακό χάσμα του ZnO (3.2 eV) είναι ισοδύναμο με αυτό της anatase

μορφής του TiO2. Φαίνεται να είναι κατάλληλο εναλλακτικό του TiO2, αν και είναι 

ασταθές όσον αφορά τη μορφή του, που μετατρέπεται σε Zn(OH)2 σε υψηλές τιμές 

pH και συνεπώς οδηγείται σε αδρανοποίηση με το χρόνο [6, 25].

Παρόλα τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

ημιαγωγών-καταλυτών στη φωτοκατάλυση οργανικών ενώσεων και την εξυγίανση 

νερού και αέρα, ένα κύριο μειονέκτημα τους είναι το μεγάλο ενεργειακό τους 

χάσμα (≈3,1-3,2 eV) το οποίο τους επιτρέπει να απορροφούν ακτινοβολία με μήκη 

κύματος  ≤387 nm. Έτσι, εκμεταλλεύονται μόνο ένα μικρό μέρος του φάσματος της 
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ηλιακής ακτινοβολίας (<5%) (εικόνα 1.11 και 1.12), καθιστώντας πολλές φορές την 

εφαρμογή τους μη συμφέρουσα οικονομικά και απαγορευτική για εσωτερικούς 

χώρους, χωρίς τη χρήση ειδικών πηγών κατάλληλης ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό, 

ο πρόσφατος στόχος των ερευνητών στον τομέα αυτό επικεντρώθηκε συν τοις 

άλλοις στην εύρεση υλικών με μικρότερο ενεργειακό χάσμα, που μπορούν να 

εκμεταλλευτούν μεγαλύτερο μέρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά 

και να παρουσιάζουν ταυτόχρονα καλή απόδοση στη φωτοκατάλυση οργανικών 

ουσιών συγκριτικά με τα TiO2 και ZnO. Δυστυχώς, φωτοκαταλύτες που απορροφούν 

στο ορατό φάσμα είναι συνήθως είτε ασταθείς σε επαφή με το νερό, είτε περιέχουν 

τοξικά συστατικά, είτε δεν έχουν τα κατάλληλα οξειδοαναγωγικά δυναμικά για την 

επιθυμητή ηλεκτροχημεία [21]. Μεγάλο  ενδιαφέρον όμως φαίνεται να παρουσιάζει 

το τριοξείδιο του Βολφραμίου (WO3).

Εικόνα 1.11: Φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας

Εικόνα 1.12:Φάσμα απορρόφησης του TiO2 σε σύγκριση με το φάσμα εκπομπής του ήλιου [26].
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1.5 Τριοξείδιο του Βολφραμίου - WO3

1.5.1 Γενικά-Ιδιότητες

Το  τριοξείδιο του βολφραμίου ή οξείδιο του βολφραμίου (VI) (Tungsten

oxide, WO3), έχει παρατηρηθεί πως έχει  μικρό ενεργειακό χάσμα 2,5-2,8 eV

(πίνακας Παράρτημα), το οποίο το καθιστά ικανό να απορροφά μήκη κύματος στην 

ορατή περιοχή του ηλιακού φάσματος (≈443-496 nm) [27], καθώς και ηλεκτρικό 

δυναμικό ζώνης σθένους (+ 3,1 eV) με οξειδωτική ικανότητα αντίστοιχη σχεδόν με 

του TiO2, (βλ. Σχήμα 1.6) [28]. Επίσης η μεγάλης διάρκειας σταθερότητά του κατά 

την ακτινοβόληση σε διάφορα είδη υδατικών ηλεκτρολυτών (μικρή 

φωτοδιάβρωση), το καθιστά ενδεχομένως ένα πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό 

φωτοκαταλυτικό υλικό, ακόμα και για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους. 

To τριοξείδιο του βολφραμίου παρουσιάζει κυβική δομή, που αποτελεί και 

τη βάση των περοβσκιτών (ψευδοκυβική) σύμφωνα με την κατανομή γωνιών των 

οκταέδρων WO6, με τα άτομα O (τα άτομα W) στη γωνία (κέντρο) του κάθε 

οκτάεδρου [29] (Εικόνα 1.13 (a)).

Το κρυσταλλικό δίκτυο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το αποτελέσματα της 

εναλλασσόμενης παράταξης επιπέδων Ο και WO2, τοποθετημένων κατά κανόνα σε 

κάθε κύρια κρυσταλλογραφική κατεύθυνση. Η δομή αυτή απαντάται επίσης στο 

τριοξείδιο του ρηνίου (ReO3) από το οποίο παίρνει την κοινή του ονομασία (ReO3-

δομή). Η δομή αυτή είναι από μόνη της σχετικά ασυνήθιστη, ωστόσο, αποτελεί τη  

βάση των περοβσκιτών.

Δομικές αναλύσεις του WO3 έχουν αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις από 

την ιδανική κυβική δομή των περοβσκιτών, με στρεβλώσεις που αντιστοιχούν σε 

αντιπαράλληλες μετατοπίσεις ατόμων W και σε κοινές περιστροφές οκταέδρων 

οξυγόνου. Όπως στις περισσότερες -παρόμοιες με περοβσκίτη- ουσίες, το μέγεθος 

της στρέβλωσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία [30].

Στην πραγματικότητα, η συμμετρία του οξειδίου του βολφραμίου διαφέρει 

από την ιδανική ReO3
- δομή κατά δύο στρεβλώσεις: 1) κλίση του WO6 οκταέδρου 

και 2) μετατόπιση του ατόμου του βολφραμίου από το κέντρο του οκτάεδρου του 

(εικόνα 1.13, (b)) [31]. Διακυμάνσεις στις λεπτομέρειες των εν λόγω στρεβλώσεων 

οδηγούν σε πολλές μεταβατικές φάσεις. Πράγματι, το τριοξείδιο του βολφραμίου 

υιοθετεί τουλάχιστον πέντε ξεχωριστές κρυσταλλογραφικές τροποποιήσεις μεταξύ 

του απόλυτου μηδέν και του σημείου τήξεώς του στους 1473 οC. Όταν η 

θερμοκρασία μειώνεται από το σημείο τήξης, η κρυσταλλογραφική συμμετρία του 

WO3 αλλάζει με την εξής σειρά: τετραγωνική-ορθορομβική-μονοκλινής-τρικλινής-

μονοκλινής (Εικόνα 1.14).
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(a) (b)

Εικόνα 1.13: (a) Σχηματικό μοντέλο κρυσταλλικού WO3 στην ιδανική μη παραμορφωμένη κυβική 
φάση. Το μοναδιαίο οκτάεδρο παρουσιάζει το άτομο του βολφραμίου στο κέντρο και 6 
ισοδύναμα άτομα οξυγόνου στις γωνίες. (b) Πραγματική κρυσταλλική συμμετρία του WO3 με
απόκλιση από την ιδανική ReO3 δομή.  

απλό μονοεδρικά 

κεντρωμένα

ενδοκεντρωμένο ολοεδρικά 

κεντρωμένο

Ορθορομβικό

απλό ενδοκεντρωμένο

Τετραγωνικό

απλό Κεντρωμένο

Μονοκλινές

Τρικλινές

Εικόνα 1.14: Σχηματική απεικόνιση κρυσταλλικών μορφών WO3 [32]

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Orthorhombic.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Orthorhombic-base-centered.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Orthorhombic-body-centered.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Orthorhombic-face-centered.svg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tetragonal.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tetragonal-body-centered.svg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Monoclinic.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Monoclinic-base-centered.svg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Triclinic.svg
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Οι περισσότερες από τις μεταπτώσεις φαίνεται να είναι πρώτης τάξης, και 

συχνά εμφανίζουν μεγάλη υστέρηση στις θερμοκρασίες μετάβασης [33]. Σε

θερμοκρασία δωματίου, συνήθως το μονοκλινές και ένα τρικλινές κρυσταλλικό 

σύστημα είναι σταθερά (ή μετασταθή). Μια σύνοψη όλων αυτών των μεταβάσεων 

δίνεται στον πίνακα 1.3. 

Φάση Συμμετρία Κρυσταλλογραφική

 Ομάδα

Θερμοκρασιακό Εύρος οC

α-WO3 Τετραγωνικό P4/nmm > 720

β-WO3 Ορθορομβικό Pmnb 320 - 720

γ-WO3 Μονοκλινές P21/n 17 - 320

δ-WO3 Τρικλινές P1 < 17

ε-WO3 Μονοκλινές Pc < -40

Πίνακας 1.3: Γνωστές κρυσταλλικές μορφές τριοξειδίου του βολφραμίου [29, 34]

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η δομή του τριοξείδιου 

του βολφραμίου είναι πιθανό να περιέχει διάφορα είδη ατελειών. Μία από τις πιο 

χαρακτηριστικές ατέλειες, όπως και στα περισσότερα οξείδια μετάλλων, είναι τα 

κενά οξυγόνου στο πλέγμα, όπου ένα άτομο οξυγόνου απουσιάζει από ένα 

κανονικό σημείο του κρυσταλλικού πλέγματος. Σε πολλά οξείδια όπως του Ti, V, Nb, 

Mo και W, αυτού του είδους οι ατέλειες ελαχιστοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από 

το σχηματισμό διατμημένων κρυσταλλογραφικών φάσεων. Στην περίπτωση του 

WO3, η αφαίρεση του οξυγόνου προκαλεί την εμφάνιση αυτών των διατμημένων 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων στο κρυσταλλικό πλέγμα, οδηγώντας στο 

σχηματισμό μιας οικογένειας WO3-x ενώσεων [35]. Από ηλεκτρονικής άποψης, μία 

κενή θέση οξυγόνου προκαλεί την αύξηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας  στα 

μεταλλικά (W) γειτονικά κατιόντα, οδηγώντας στο σχηματισμό μιας κατάστασης 

παρόμοιας με δότη (ηλεκτρονίων), ελαφρώς κάτω από το άκρο της ζώνης 

αγωγιμότητας του οξειδίου, το οποίο αποκτά ημιαγώγιμες ιδιότητες [36].

1.5.2 Χρήσεις WO3 – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Το WO3 είναι ένας n-τύπου ημιαγωγός, του οποίου η συγκέντρωση 

ηλεκτρονίων, όπως προαναφέρθηκε, καθορίζεται κυρίως από τη συγκέντρωση 

στοιχειομετρικών διαφορών, όπως τα κενά οξυγόνου στο κρυσταλλικό πλέγμα. Οι 

ημιαγώγιμες ιδιότητες που του προσδίνουν αυτές οι διαφορές, το έχουν καταστήσει 

ως ένα υποσχόμενο υλικό για καταλυτικές καθώς και άλλου είδους εφαρμογές.

Η φωτοχρωμική συμπεριφορά που έχει παρατηρηθεί σε σκόνες οξειδίου του 

βολφραμίου, έχει προσελκύσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον [37, 38]. Επίσης, 

μια άλλη εφαρμογή που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον είναι και η χρήση του 
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σε αισθητήρες αερίων.  Το WO3 ως αισθητήρας αερίου αναφέρθηκε για πρώτη 

φορά για την ανίχνευση H2 από τον Shaver [39], ο οποίος έδειξε πως η αγωγιμότητα  

υμενίων (φιλμ) WO3 άλλαζε σημαντικά κατά την έκθεσή τους σε περιβάλλον H2. Με 

βάση αυτή την πρωτοποριακή εργασία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές άλλες, για 

τις δομικές, ηλεκτρικές ιδιότητες και τα αισθητήρια χαρακτηριστικά των υμενίων 

WO3. Καταδεικνύεται από διαφορετικούς συγγραφείς πως λεπτά και παχιά υμένια 

με βάση το WO3 παρουσίασαν ευαισθησία σε αέριο NOx [40-46].  Έχει αναφερθεί 

επίσης πως υλικά με βάση το WO3 παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στην 

ανίχνευση χαμηλών συγκεντρώσεων αερίου ΝΟx [41]. Πιο πρόσφατα, οι Wang Yu-

De et. al, ερεύνησαν τις ηλεκτρικές και αέριο-αισθητήριες ικανότητες ημιαγώγιμου 

WO3 υλικού, για την ανίχνευση άλλων αερίων όπως αιθανόλης, petrol, βουτανίου 

και μεθανίου. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως ο αισθητήρας με βάση το 

WO3 παρουσίασε καλά χαρακτηριστικά απόκρισης σε αέρια αιθανόλη [47].

Στον τομέα της φωτοκατάλυσης και των ετερογενών φωτοκαταλυτικών 

διεργασιών, το WO3 καθώς και υλικά με βάση το οξείδιο του βολφραμίου έχουν 

παρουσιάσει και συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της 

ικανότητας του WO3 ως ημιαγωγός, να απορροφά μήκη κύματος στο ορατό φάσμα 

ακτινοβολίας καθώς και της μεγάλης οξειδωτικής του ικανότητας ως καταλύτης, 

εφάμιλλης του TiO2.  Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί μελετώντας τη σύζευξη TiO2

και WO3 ημιαγωγών-καταλυτών (coupling), προς σχηματισμό TiO2/WO3

νανοσωματιδίων, με στόχο την ενίσχυση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης του TiO2,

καθώς το WO3 μπορεί να λειτουργήσει ως δέκτης ηλεκτρονίων, εμποδίζοντας την 

επανασύνδεση των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών (βλ Κεφάλαιο 1.3) 

[48-53]. Πιο πρόσφατη δουλειά των Tianyou Peng et. al, έδειξε υψηλή 

φωτοκαταλυτική απόδοση νανοσωματιδίων WO3/TiO2 (μοριακή αναλογία 1:1), στη 

φωτοαποδόμηση της χρωστικής RhB (Ροδαμίνης Β) με χρήση UV ακτινοβολίας. Η 

υψηλή αυτή απόδοση σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους οφείλεται στην 

ενδοπορώδη δομή των σωματιδίων των νανοκρυστάλλων WO3/TiO2, στη 

μετατόπιση της απορρόφησης των σωματιδίων  WO3/TiO2 προς την κόκκινη περιοχή 

του φάσματος ακτινοβολίας, στον καλύτερο διαχωρισμό των φωτοπαραγόμενων 

ηλεκτρονίων και οπών καθώς και στην υψηλότερη οξύτητα της επιφάνειας των 

σωματιδίων WO3/TiO2 [54],  που οφείλεται στην κατά 15 φορές υψηλότερη οξύτητα 

κατά Lewis του WO3 [55, 56].

Λόγω του μικρού ενεργειακού του χάσματος (2,5-2,8 eV) [27], το WO3 έχει 

αποτελέσει καλό υποψήφιο για τη φωτοηλεκτρόλυση του νερού, προς σχηματισμό 

υδρογόνου και οξυγόνου, με τη χρήση ορατής ακτινοβολίας [57-61]. Σε όλες σχεδόν 

τις μελέτες έγινε παρασκευή και χρήση υμενίων WO3, προερχόμενων από 

πρόδρομες χημικές ενώσεις με βάση το βολφράμιο, σύμφωνα με την τεχνική 

σύνθεσης sol-gel (κολλοειδούς-γέλης) και με ανόπτηση της παχύρευστης γέλης (gel)

σε διάφορες θερμοκρασίες (βλ. Κεφάλαιο 2.1.3) . Τα αποτελέσματα των μελετών 

αυτών δείχνουν πως παράγοντες, όπως τα όρια απορρόφησης ακτινοβολίας, η 



μορφολογία των υλικών, η ειδική τους επιφάνεια και κυρίως ο βαθμός 

κρυσταλλικότητας, που εξαρτώνται με τη σειρά τους από τον τρόπο παρασκευής, 

την πρόδρομη χημική ένωση και τις θερμοκρασίες ανόπτησης των υλικών, παίζουν 

τον κυρίαρχο ρόλο για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε οξυγόνο και 

υδρογόνο, με χρήση ορατής ακτινοβολίας [62]. Πιο συγκεκριμένα, πολύ πρόσφατη 

έρευνα των Gang Xin et. al, η οποία εξέτασε την επιρροή της θερμοκρασίας

ανόπτησης σκόνης WO3 στην φωτοκαταλυτική παραγωγή O2, έδειξε πως η 

ανόπτηση στους 750οC για 4hr είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση της 

φωτοκαταλυτικής παραγωγής O2, κάτω από ορατή ακτινοβολία. Επίσης, τα 

δείγματα WO3 με μονοκλινή συμμετρία φάνηκε να δρουν καλύτερα 

φωτοκαταλυτικά σε σύγκριση με αυτά των άλλων φάσεων, αποδεικνύοντας πως η 

μορφολογία και η κρυσταλλική φάση είναι καθοριστικοί παράγοντες όσον αφορά τη 

φωτοκαταλυτική παραγωγή O2 [63].

Με βάση τα συμπεράσματα των παραπάνω εργασιών, το πρόσφατο 

ενδιαφέρον της επιστημονικής βιβλιογραφίας στράφηκε στην έρευνα της 

φωτοκαταλυτικής δράσης του WO3 για την αποδόμηση διαφόρων οργανικών 

ουσιών και τους παράγοντες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην φωτοκαταλυτική 

οξείδωση των ουσιών αυτών, υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας.

Οι Di Chen και Jinhua Ye, εξέτασαν την επίδραση της μορφολογίας και της 

ειδικής επιφάνειας των σωματιδίων WO3 στην απόδοση της φωτοκαταλυτικής 

διάσπασης της χρωστικής Ροδαμίνης Β (RhB) καθώς και της 2-προπανόλης. Στην 

εργασία τους κατάφεραν να συνθέσουν τρισδιάστατα ιεραρχικά κούφια κελύφη, 

αποτελούμενα από μονοκλινές WO3 διαφόρων μορφών: δενδροειδή, σφαιρικά, 

μορφή αλτήρα (βλ. εικόνα 1.15), τα οποία προέκυψαν από επεξεργασία με οξύ των 

πρόδρομων ενώσεων PbWO4 και SrWO4 και θερμική επεξεργασία στους 500οC για 

2h [64].
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Τα αποτελέσματά της εργασίας αυτής έδειξαν πως συγκριτικά με το 

εμπορικό WO3, τα συνθετικά δείγματα είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια σωματιδίων, 

καλύτερη απορρόφηση ακτινοβολίας και περισσότερα ενεργά κέντρα στην 

επιφάνεια, ιδιότητες οι οποίες εξασφάλισαν την καλύτερη φωτοκαταλυτική τους 

ικανότητα, υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας, για τη χρωστική RhB καθώς και 

την 2-προπανόλη, με τη μεγαλύτερη απόδοση να παρουσιάζουν τα σφαιρικά 

συνθετικά δείγματα, έναντι των άλλων μορφών.

Ως συνέχεια της παραπάνω εργασίας, ο Jinhua Ye και οι συνεργάτες του και 

πάλι, εξέτασαν την επίδραση της θερμοκρασίας της θερμικής επεξεργασίας στις 

μικροδομές και στη φωτοκαταλυτική ικανότητα των καλύτερων σε απόδοση 

σφαιρικών δειγμάτων, προερχόμενα από την πρόδρομη ένωση SrWO4. Η θερμική 

επεξεργασία των δειγμάτων έγινε για διάφορες θερμοκρασίες 300, 400, 500, 600

και 700οC για 2h [65].

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν:

1. Τα μη θερμικά επεξεργασμένα δείγματα φάνηκε να έχουν διπλή κατανομή 

πόρων και αποτελούνταν από μικρούς μεσοπόρους (3,7nm) και 

μεγαλύτερους μεσοπόρους (39,1nm). Σε θερμοκρασίες άνω των 500 οC, τα

δείγματα παρουσίασαν μονομερή κατανομή πόρων με μέγεθος από 15-16,8

nm.

2. Οι θερμοκρασίες ανόπτησης των δειγμάτων έδειξαν επίσης να επηρεάζουν 

τη μορφολογία της επιφάνειας και τις μικροδομές των κούφιων 

μικροσφαιριδίων WO3. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία, το μέσο μέγεθος των 

κρυστάλλων και το μέσο μέγεθος των πόρων των δειγμάτων αυξήθηκε, ενώ 

αντίθετα η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ (κατά Brunauer, Emmett, και Teller)

μειώθηκε σημαντικά. Επίσης, παρατηρήθηκε αλλαγή στη μορφολογία της 

επιφάνειας των δειγμάτων των μικροσφαιριδίων.

3. Τα μη θερμικά επεξεργασμένα και τα επεξεργασμένα στους 300οC δείγματα, 

έδειξαν καλύτερη φωτοκαταλυτική ικανότητα, στη φωτοκαταλυτική 

διάσπαση της χρωστικής Ροδαμίνης Β (RhB), κάτω από ορατή ακτινοβολία, 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δείγματα. Στους 400oC η φωτοκαταλυτική 

ικανότητα μειώθηκε λόγω της μείωσης της ειδικής επιφάνειας των 

δειγμάτων, ενώ στους 500οC η φωτοκαταλυτική ικανότητα των δειγμάτων 

αυξήθηκε ξανά, πιθανώς λόγω του φαινομένου της συνύπαρξης δύο φάσεων 

(WO3 και SrWO4)[65].

Οι Jiaguo Yu και Lifang Qi, κατάφεραν να κατασκευάσουν υπερδομές 

(συναρμολογήσεις) οξειδίου του βολφραμίου με ιεραρχημένη ανθοειδή μορφή 

(εικόνα 1.16) μέσω μιας απλής υδροθερμικής μεθόδου [66] (βλ. κεφάλαιο 2.1.1) . Οι 

δομές αυτές προσέδωσαν στο δείγμα ιεραρχημένη κατανομή πόρων αποτελούμενη 

από μακρο- και μεσο-πόρους και παρουσίασαν υψηλότερη φωτοκαταλυτική 

ικανότητα στο ορατό φως, σε σύγκριση με τα δείγματα με μη ιεραρχημένες πιο 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Brunauer&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_H._Emmett
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller
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απλές δομές. Τα πειράματα φωτοκατάλυσης στην εργασία αυτή διεξήχθησαν σε 

πιάτα-δίσκους διαμέτρου 7cm, επικαλυμένα με μια ποσότητα από το υλικό των 

δειγμάτων, το οποίο πρωτύτερα είχε ξηραθεί στους 80οC ώστε να εξατμιστεί το νερό 

και να στερεοποιηθεί το δείγμα στο δίσκο. Στην συνέχεια στους δίσκους που 

περιείχαν τον καταλύτη τοποθετήθηκαν 20 ml Ροδαμίνης Β (RhB) συγκέντρωσης 

1x10-5 Μ. Το σύστημα των δίσκων με τον καταλύτη και τη χρωστική, αφού αφέθηκε 

στο σκοτάδι για 40min έως ότου επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης-εκρόφησης 

μεταξύ του καταλύτη και της χρωστικής, ακτινοβολήθηκε στη συνέχεια από λάμπες 

ηλιακού φωτός 18W τοποθετημένες 3cm πάνω από τους δίσκους.

Εικόνα 1.16: Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης της ιεραρχημένης ανθοειδούς μορφής 

οξειδίου του βολφραμίου [66].

Τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής διαδικασίας έδειξαν πως οι 

ιεραρχημένες δομές οξειδίου του βολφραμίου είναι αποτελεσματικές για το 

φωτοκαταλυτικό αποχρωματισμό υδατικού διαλύματος Ροδαμίνης Β σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, εν μέρει  λόγω της συγκεκριμένης ιεραρχημένης 

κατανομής των πόρων των υλικών, που χρησιμεύουν ως μονοπάτια μεταφοράς 

φωτός και αντιδρώντων, επίσης λόγω της αύξησης της ειδικής επιφάνειας των 

σωματιδίων του καταλύτη, καθώς και της ύπαρξης δύο φάσεων στη δομή του 

καταλύτη (WO3 και WO3∙(1/3)H2O) οι οποίες συμβάλουν στην ενίσχυση της 

φωτοκαταλυτικής ικανότητας μειώνοντας τον ρυθμό επανασύνδεσης των 

φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών [66].

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Solid State Sciences, οι A.Martinez-

de la Cruz και οι συνεργάτες του, εξέτασαν τη φωτοκαταλυτική  απόδοση, υπό 

ακτινοβόληση ορατού φωτός, νανοσωματιδίων WO3 παρασκευασμένων με μια 

μέθοδο χημικής καθίζησης (Εναπόθεσης-Καταβύθισης) [67] (βλ. Κεφάλαιο 2.1.2)  

και ανόπτησης των ιζημάτων σε διάφορες θερμοκρασίες 400, 500 και 600οC και για 

διάφορους χρόνους θερμικής επεξεργασίας. Η φωτοκαταλυτική ικανότητα των 

συνθετικών νανοσωματιδίων WO3 εξετάστηκε μέσω της αποδόμησης-υποβάθμισης 

τριών οργανικών χρωστικών: Ροδαμίνης Β (Rhodamine B, RhB), Ινδικοκαρμίνη 

(Indigo Carmine, IC) και το αζώχρωμα ερυθρό του Κονγκό (Congo Red, CR). Τα 
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αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν πως για τον αποχρωματισμό κάθε 

χρωστικής, έπαιζαν ρόλο διαφορετικοί παράγοντες. Για τη χρωστική RhB, καλύτερη 

απόδοση παρουσίασαν τα δείγματα που είχαν υποβληθεί σε ανόπτηση στους 

600οC, αποδεικνύοντας πως τον κυρίαρχο ρόλο στην φωτοκαταλυτική διάσπαση 

αυτής της χρωστικής δεν έχει η ενεργή επιφάνεια αλλά το μέγεθος των 

συσσωματωμάτων του καταλύτη και η διασπορά του στο διάλυμα. Επίσης, για τη 

χρωστική IC, παρατηρήθηκε καλύτερη φωτοκαταλυτική διάσπαση από αυτή της 

χρωστικής RhB και πως η φωτοκαταλυτική απόδοση των συνθετικών δειγμάτων 

WO3 ήταν υψηλότερη από αυτή του εμπορικού υλικού. Τα αποτελέσματα και από 

αυτό το πείραμα έδειξαν ξανά, πως ο κυρίαρχος παράγοντας της φωτοκαταλυτικής 

διεργασίας δεν ήταν η ειδική επιφάνεια των σωματιδίων αλλά η μορφολογία των 

νανοσωματιδίων. Φάνηκε πως η παρουσία τετράγωνων νανοπλακιδίων στα 

δείγματα, βελτίωνε τη φωτοκαταλυτική διεργασία σε σύγκριση με αυτήν που 

παρουσίαζαν τα δείγματα με ορθογώνια νανοπλακίδια. Τέλος, για το αζώχρωμα CR,

η υψηλότερη φωτοκαταλυτική απόδοση παρατηρήθηκε από το δείγμα με την 

μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια. Παρόλα αυτά όμως δεν παρατηρήθηκε πλήρης 

αποχρωματισμός του διαλύματος, από κανένα από τα δείγματα καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκαν, εξαιτίας της δυσκολίας διάσπασης του διπλού αζωτούχου 

δεσμού (R-N=N-R’) του αζωχρώματος [67].

1.6 Σκοπός Μεταπτυχιακής Διατριβής

Όπως προαναφέρθηκε, στον τομέα της φωτοκατάλυσης και των ετερογενών 

φωτοκαταλυτικών διεργασιών, το WO3 καθώς και υλικά με βάση το οξείδιο του 

βολφραμίου έχουν παρουσιάσει και συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον, λόγω της ικανότητας του WO3 ως ημιαγωγός, να απορροφά μήκη 

κύματος στο ορατό φάσμα ακτινοβολίας καθώς και της μεγάλης οξειδωτικής του 

ικανότητας ως καταλύτης, εφάμιλλης του TiO2 και του ZnO, υλικά τα οποία έχουν 

μελετηθεί εκτενώς. Έτσι, το ενδιαφέρον της επιστημονικής βιβλιογραφίας έχει 

αρχίσει να στρέφεται και στην έρευνα της φωτοκαταλυτικής δράσης του WO3 για 

την αποδόμηση διαφόρων οργανικών ουσιών και τους παράγοντες που παίζουν 

κυρίαρχο ρόλο στην φωτοκαταλυτική οξείδωση των ουσιών αυτών, υπό την 

επίδραση ορατής ακτινοβολίας. Η μέχρι στιγμής επιστημονική έρευνα στο 

αντικείμενο της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης οργανικών ουσιών με χρήση WO3, έχει 

εξετάσει παράγοντες όπως η κρυσταλλικότητα, το μέγεθος της επιφάνειας και τη 

μορφολογία σωματιδίων καταλύτη WO3, που έχουν παρασκευαστεί από μη φιλικές 

προς το περιβάλλον σύνθετες πρόδρομες ενώσεις και με περίπλοκες διαδικασίες 

σύνθεσης σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, ενώ η φωτοκαταλυτική 

του δράση έχει εξεταστεί κυρίως υπό την μορφή λεπτών υμενίων επικαλυμμένων σε 

επιφάνειες.
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Κύριος σκοπός επομένως της εργασίας αυτής, είναι η παρασκευή 

καταλυτικών κόνεων τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3) από τις απλές πρόδρομες 

ενώσεις H2WO4 και Na2WO4, μέσω απλών - φιλικών προς το περιβάλλον - τεχνικών 

σύνθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες (95οC) και ο έλεγχος της προσροφητικής και 

φωτοκαταλυτικής τους δράσης, καθώς και του εμπορικού WO3 καταλύτη, στον 

αποχρωματισμό και υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων πρότυπων χρωστικών 

ουσιών, υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας.

Επίσης, αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι και η εξέταση των παραγόντων  

- όπως η κρυσταλλικότητα, το μέγεθος της επιφάνειας και η μορφολογία της 

επιφάνειας των καταλυτικών κόνεων WO3 - καθώς και των πειραματικών συνθηκών 

- όπως η ακτινοβολία, η ποσότητα καταλύτη και το pH - στο πώς επηρεάζουν την 

προσροφητική και φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων WO3 αυτής της 

εργασίας, στον αποχρωματισμό και υποβάθμιση των διαλυμάτων πρότυπων 

χρωστικών.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πειραματικό Μέρος

2 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι πειραματικές διαδικασίες και μέθοδοι

που έλαβαν χώρα σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία.

Σύμφωνα με το σκοπό αυτής της εργασίας, έγινε παρασκευή συνθετικών 

κόνεων καταλύτη οξειδίου του βολφραμίου, οι οποίες μαζί με την εμπορική σκόνη 

καταλύτη WO3, εξετάστηκαν ως προς τη φωτοκαταλυτική τους απόδοση. 

Οι συνθετικές σκόνες καταλύτη, παρασκευάστηκαν με γνώμονα κάποιες 

τεχνικές σύνθεσης που περιγράφονται στην ενότητα αυτή, ενώ έγινε και 

χαρακτηρισμός τους με βάση συγκεκριμένες τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών και 

ενώσεων, όπως η υπέρυθρη φασματοσκοπία (Infrared Spectroscopy, IR), η 

φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy), η  ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) και η μέτρηση ειδικής επιφάνειας 

σύμφωνα με τη μέθοδο ΒΕΤ (Brunauer-Emmet-Teller).

 Τέλος περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία της φωτοκατάλυσης 

και οι αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου της αποδοτικότητας των φωτοκαταλυτών στην 

υποβάθμιση-αποχρωματισμό πρότυπων υδατικών διαλυμάτων οργανικών

χρωστικών.

2.1 Τεχνικές Σύνθεσης Καταλυτών

Οι περισσότεροι από τους καταλύτες που χρησιμοποιούνται σήμερα

αποτελούνται από μία ή περισσότερες ενεργές φάσεις. Η διαδικασία σύνθεσης ενός 

καταλύτη αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών λόγω της 

σημαντικότητάς της στην όλη πορεία ανάπτυξης μιας καταλυτικής διεργασίας. Η

σημαντικότητά της έγκειται στο γεγονός ότι με τη σύνθεση μπορεί κανείς να 

ρυθμίσει την ενεργότητα, την εκλεκτικότητα, τη σταθερότητα με το χρόνο 

αντίδρασης και την αναγεννησιμότητα ενός καταλύτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

σχετίζονται άμεσα με τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες ενός καταλύτη [68].

Η σύνθεση ενός καταλύτη διακρίνεται γενικά από δύο στάδια:

1. τη δημιουργία μιας πρόδρομης ένωσης της ενεργού φάσης.

2. τη μετατροπή της πρόδρομης ένωσης στην επιθυμητή ενεργό φάση, η οποία 

μπορεί να είναι υπό τη μορφή οξειδίου, σουλφιδίου ή μετάλλου.

Οι περισσότερες μέθοδοι σύνθεσης περιλαμβάνουν την εναπόθεση από υδατικά
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διαλύματα, μέσω της διεπιφάνειας υγρού-στερεού. 

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι παρασκευής καταλυτών σήμερα είναι οι 

υδροθερμικές (hydrothermal) , οι τεχνικές εναπόθεσης-καταβύθισης (impregnation-

precipitation) και οι τεχνικές λύματος-πηκτώματος ή κολλοειδούς γέλης (Sol-Gel)

[69-71].

2.1.1 Υδροθερμική Σύνθεση

Ο όρος  «υδροθερμική» προέρχεται από τις γεωεπιστήμες, όπου υπονοεί 

ένα καθεστώς συνθηκών υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων ύδατος κατά την 

διαδικασία σύνθεσης ενός καταλύτη από μια πρόδρομη ένωση. Η διαδικασία 

παρασκευής λαμβάνει χώρα εντός μιας συσκευής, λεγόμενης και ως αεροστεγής 

λέβης βρασμού ή αυτόκλειστο, μέσα στην οποία τοποθετείται το υδατικό διάλυμα 

με τα αρχικά-πρόδρομα υλικά και δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες 

θερμοκρασίας και πίεσης ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες αντιδράσεις 

σύνθεσης του εκάστοτε καταλύτη. Το H2O στις υδροθερμικές τεχνικές σύνθεσης, 

μπορεί να έχει είτε το ρόλο του καταλύτη είτε πολλές φορές το ρόλο του συνθετικού 

συστατικού της στερεάς φάσης, σε αυξημένες τιμές θερμοκρασίας (>100οC) και 

πίεσης (>από μερικές ατμόσφαιρες) [70].

Οι απαιτήσεις των αρχικών υλικών στις τεχνικές υδροθερμικής σύνθεσης 

κόνεων καταλυτών είναι:

α) να είναι γνωστής αρχικής σύνθεσης,

β) όσο πιο ομοιογενή γίνεται και

γ) όσο πιο καθαρά και λεπτόκοκκα γίνεται 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, έναντι άλλων τεχνικών σύνθεσης καταλυτών 

είναι: 

1. Οι σκόνες δημιουργούνται κατευθείαν από το αρχικό διάλυμα

2. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνυδρες, κρυσταλλικές ή άμορφες, ανάλογα με 

τη θερμοκρασία της υδροθερμικής διαδικασίας παρασκευής

3. Είναι δυνατός ο έλεγχος του μεγέθους των σωματιδίων  μέσω της ρύθμισης 

της θερμοκρασίας της διαδικασίας σύνθεσης 

4. Είναι δυνατός ο έλεγχος του σχήματος των σωματιδίων μέσω της χρήσης 

κατάλληλων αρχικών υλικών

5. Είναι δυνατός ο έλεγχος της στοιχειομετρίας και της χημικής σύνθεσης των 

κόνεων

6. Οι σκόνες είναι αρκετά δραστικές στην ανόπτηση

7. Σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται ανόπτηση των παραγόμενων κόνεων 

και



30

8. Σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία με άλεσμα 

των παραγόμενων κόνεων

2.1.2 Εναπόθεση – Καταβύθιση (Deposition – Precipitation)

Η τεχνική της εναπόθεσης-καταβύθισης αναπτύχθηκε από τον Geus [70] με

σκοπό την αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της ανομοιόμορφης κατανομής των 

κρυσταλλιτών σε ότι αφορά το μέγεθος και το σχήμα τους κατά την εναπόθεση του 

αιωρήματός τους. Για την επίτευξη καταβύθισης, εισάγεται βραδέως στο 

αναδευόμενο αιώρημα μία ένωση που μπορεί να προκαλέσει καταβύθιση. Η 

βραδεία εισαγωγή της ένωσης που προκαλεί καταβύθιση και η ταυτόχρονη 

ανάδευση του αιωρήματος επιτρέπουν την αποφυγή του τοπικού υπερκορεσμού 

του διαλύματος, που θα οδηγούσε σε σχηματισμό κρυσταλλιτών σε ορισμένες μόνο 

περιοχές.

Ο Geus χρησιμοποίησε την ουρία ως «ένωση που προκαλεί καταβύθιση», η 

οποία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν προκαλεί καθίζηση. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στην ένωση αυτή να εισέλθει στους πόρους του 

φορέα και να αναμιχθεί πλήρως με την πρόδρομη ένωση. Στη συνέχεια, με αύξηση 

της θερμοκρασίας στους 70-90οC προκαλείται βραδεία υδρόλυση της ουρίας, με 

ομοιόμορφο τρόπο, παράγοντας ιόντα υδροξυλίου, σύμφωνα με την αντίδραση (2-

1)

CO(NH3 )2 + 2H2O → 2NH4
+ + CO + 2OH- (2-1)

Τα ιόντα υδροξυλίου μπορούν να προκαλέσουν την καταβύθιση πολλών καταλυτικά

δραστικών ιόντων (π.χ., Co2
+, Ni2

+) υπό μορφή υδροξειδίων.

Με τη ρύθμιση της συγκέντρωσης της ένωσης που μπορεί να προκαλέσει 

καταβύθιση μπορεί να επιτευχθεί εκλεκτική καθίζηση. Η καταβύθιση μπορεί να 

επιτευχθεί επίσης με ρύθμιση του pH, αλλά και με άλλους τρόπους. Για 

παράδειγμα, ανιονικά είδη του V(V) και του Μο(IV) εναποτίθενται στην επιφάνεια 

φορέων με ελάττωση του pH του διαλύματος εμποτισμού. Επιπλέον, ορισμένα 

ιόντα που είναι διαλυτά στη χαμηλή τους οξειδωτική βαθμίδα, σχηματίζουν ιζήματα 

όταν οξειδωθούν. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν ο Fe(II/III) και το Mn(III/IV). Η 

οξείδωση μπορεί να γίνει είτε με τη βοήθεια οξειδωτικού σώματος, είτε 

ηλεκτροχημικά. Ακόμη, η αναγωγή προς αδιάλυτες ιοντικές ενώσεις έχει επίσης 

εφαρμοστεί για τα μέταλλα Cr, Mo και Cu, ενώ η αναγωγή προς αδιάλυτα στοιχεία 

έχει εφαρμοστεί επιτυχώς για τα ευγενή μέταλλα. Τέλος, η συμπλοκοποίηση προς 

αδιάλυτα είδη συνιστά μία επιπλέον δυνατότητα [71].
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2.1.3 Μέθοδος Λύματος-Πηκτώματος ή Κολλοειδούς-Γέλης (Sol-

Gel)

Η μέθοδος λύματος-πηκτώματος είναι μία σχετικά σύγχρονη μέθοδος 

παρασκευής κόνεων υψηλής καθαρότητας και συνίσταται στην παρασκευή ενός 

λύματος (κολλοειδούς διαλύματος, solution), το οποίο με την πάροδο του χρόνου 

μετασχηματίζεται σε πήκτωμα (gel), όπως φαίνεται. Η μέθοδος βασίζεται στη 

διάλυση πρόδρομων οργανικών ή ανόργανων ενώσεων των επιθυμητών στοιχείων 

σε οργανικούς διαλύτες ή νερό. Οι πρόδρομες ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη

κλασική διαδικασία σύνθεσης sol-gel βρίσκονται συνήθως υπό τη μορφή 

αλκοολικών ενώσεων μετάλλων του τύπου (RO)xM (αλκοξείδια μετάλλων). 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια λόγω των 

πολλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι [71]:

1. Η ομοιόμορφη ανάμιξη των αντιδρώντων και η ικανότητα ελέγχου της δομής 

σε μοριακό επίπεδο.

2. Η καλύτερη διασπορά των ενισχυτικών ιόντων (dopants).

3. Ο εύκολος σχηματισμός υπερκαθαρών κόνεων.

4. Ο καλύτερος έλεγχος της στοιχειομετρίας του τελικού προϊόντος λόγω των 

χαμηλών θερμοκρασιών αντίδρασης που εφαρμόζονται.

5. Η δυνατότητα επίδρασης στην κινητική με σκοπό τη σταθεροποίηση μιας 

μετασταθούς φάσης.

Ο μηχανισμός των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

παρασκευής καταλυτών σύμφωνα με την κλασσική μέθοδο Sol-Gel, περιγράφεται 

από τα εξής βήματα:

1. Υδρόλυση του αλκοξειδίου του μετάλλου (όξινη, βασική ή ουδέτερη):

M(RO)x + x H2O → M(OH)x + x ROH (2-2)

2. Συμπύκνωση-Πολυμερισμός:

2M(OH)x → MOx + x H2O ή (2-3)

M(OH)x + M(RO)x → M2Ox + x ROH (2-4)

Η ταχύτητα της υδρόλυσης είναι σχεδόν πάντα πολύ μεγάλη και εξαρτάται 

από το μήκος και τη δομή του αλκυλίου R. Η συμπύκνωση μπορεί να συμβεί με την 

απομάκρυνση ενός μικρού μορίου, όπως είναι για παράδειγμα το H2O, το CO2 ή η 

ΝΗ3. Αρχικά, ο σχηματισμός του πηκτώματος λόγω συμπύκνωσης μερικώς 

υδρολυόμενων μορίων αλκοξειδίου οδηγεί στο σχηματισμό ενός τρισδιάστατου  

πολυμερικού δικτύου. Στη συνέχεια, μπορεί να επιτευχθεί μεταβολή των ιδιοτήτων 

του πηκτώματος υπό την επίδραση διαφόρων παραμέτρων, όπως είναι ο χημικός 

τύπος του αλκοξειδίου, η ποσότητα και το είδος του διαλύτη, η θερμοκρασία, ο 

χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε κάθε προσθήκη, η ποσότητα του πηκτώματος 
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που απαιτείται να παρασκευαστεί και η ποσότητα του οξέος ή της βάσεως που 

χρησιμοποιείται.

Για τον έλεγχο της δομής των πόρων του τελικού προϊόντος η συχνότερα 

ρυθμιζόμενη πειραματική παράμετρος είναι το pH. Σε όξινο περιβάλλον η υδρόλυση 

γίνεται με υψηλότερο ρυθμό απ’ ότι η συμπύκνωση και το τελικό πήκτωμα είναι 

ελαφρά διακλαδισμένο, ενώ σε βασικό pH το προϊόν που προκύπτει είναι ισχυρά 

διακλαδισμένο.

Λόγω της διαφοράς στο βαθμό διακλάδωσης, τα όξινα καταλυόμενα 

πηκτώματα αποτελούνται κυρίως από μικροπόρους, ενώ τα βασικά αποτελούνται 

συνήθως από μεσοπόρους [71].

Σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες του τελικού προϊόντος παίζει επίσης το είδος 

της πρόδρομης ένωσης, το οποίο καθορίζει τη μορφολογία και το μέγεθος των 

σωματιδίων που προκύπτουν. Όσο μεγαλύτερο είναι το αλκύλιο της πρόδρομης 

ένωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάττωση της επιφάνειας και του όγκου των 

πόρων και τόσο πιο «χονδροειδής» είναι η δομή του τελικού προϊόντος. 

Η ποσότητα του νερού και η συγκέντρωση του οξέος ή της βάσης που 

χρησιμοποιείται επιδρούν σημαντικά στη δομή των πόρων. Η μεταβολή τους έχει 

ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του χρόνου πήκτωσης, δηλ. του χρόνου που μεσολαβεί 

έως ότου αρχίσει να σχηματίζεται το τρισδιάστατο πολυμερικό δίκτυο.

Παρόλα αυτά, εκτός της κλασσικής μεθόδου σύνθεσης sol-gel με τη χρήση 

αλκοξειδίων των μετάλλων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που υπάγονται στην 

κατηγορία λύματος-πηκτώματος οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές πρόδρομες 

ενώσεις και ακολουθούν διαφορετικές αντιδράσεις παραγωγής, αλλά πάντα με 

τελικό προϊόν ένα πήκτωμα (gel) του επιθυμητού υλικού.   

Το πήκτωμα που σχηματίζεται με την τεχνική sol-gel περιέχει μεγάλες 

ποσότητες διαλύτη, ο οποίος απομακρύνεται με ξήρανση. Οι συνθήκες ξήρανσης 

του πηκτώματος επηρεάζουν σημαντικά το τελικό προϊόν. Για παράδειγμα, η 

ξήρανση σε υψηλές θερμοκρασίες θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

τριχοειδούς πίεσης στη διεπιφάνεια υγρού-αερίου μέσα στους σχηματιζόμενους 

πόρους. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η κατάρρευση του δικτύου των πόρων 

και ο σχηματισμός του ξηροπηκτώματος (xerogel), το οποίο παρουσιάζει αρκετά 

μικρή επιφάνεια και όγκο πόρων. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι επιθυμητό, 

εφαρμόζεται ξήρανση σε υπερκρίσιμες συνθήκες που οδηγεί στο σχηματισμό 

αεροπηκτωμάτων (aerogel). Τα αεροπηκτώματα παρουσιάζουν υψηλές επιφάνειες, 

υψηλά πορώδη και χαμηλές πυκνότητες, ιδιότητες επιθυμητές όσον αφορά τις 

εφαρμογές των υλικών αυτών στην κατάλυση [71].

Το πήκτωμα δεν είναι στατικό κατά τη διάρκεια της γήρανσής του, αφού οι 

αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης συνεχίζουν να πραγματοποιούνται. Κατά 

το στάδιο της συρρίκνωσης του πραγματοποιείται απομάκρυνση του διαλύτη και 

ωρίμανση του πηκτώματος, όπου αυξάνεται ο όγκος των πόρων και ελαττώνεται η 

επιφάνεια λόγω διάλυσης και επανακαταβύθισης των σωματιδίων που 
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σχηματίζονται με χαμηλό ρυθμό. Τέλος, λαμβάνει χώρα διαχωρισμός των φάσεων ή 

κρυστάλλωση του υλικού [69-71].

2.2 Σύνθεση WO3

Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε σύνθεση καταλύτη WO3 σύμφωνα με τις 

παραπάνω τεχνικές σύνθεσης. Παρασκευάστηκαν πέντε κύρια δείγματα καταλύτη 

με βάση το WO3. Τρία δείγματα παρασκευάστηκαν σύμφωνα με ένα συνδυασμό 

των τεχνικών λύματος-πηκτώματος και μιας χαμηλής θερμοκρασίας υδροθερμικής 

κατεργασίας, ξεκινώντας με Η2WO4 (Tungstic Acid) ως πρόδρομη ένωση και δύο με 

ένα συνδυασμό των τεχνικών εναπόθεσης-καταβύθισης και μιας χαμηλής 

θερμοκρασίας υδροθερμικής κατεργασίας, χρησιμοποιώντας ως πρόδρομη ένωση 

Na2WO4 (Sodium Tungstate). Και στα πέντε κύρια δείγματα καταλύτη που 

παρασκευάστηκαν έγινε ανόπτηση των παραγόμενων σκονών σε διάφορες 

θερμοκρασίες, με σκοπό να εξεταστεί και η θερμοκρασία ανόπτησης, ως 

παράγοντας ενεργοποίησης των καταλυτών.

Η αναλυτική διαδικασία σύνθεσης των  κόνεων καταλύτη με βάση το WO3

περιγράφεται παρακάτω:

2.2.1 Σύνθεση WO3 από H2WO4

Παρασκευάστηκαν τέσσερα δείγματα κόνεων καταλύτη οξειδίου του 

Βολφραμίου χρησιμοποιώντας ως πρόδρομη ένωση βολφραμικό οξύ (Tungstic acid,

Η2WO4, καθαρότητα 99%, Sigma Aldrich ), ένα με απευθείας ανόπτηση εμπορικού 

H2WO4 και τρία με βάση μια απλή sol-gel μέθοδο [72,73], ακολουθούμενη από μια 

υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας και ανόπτηση των παραγόμενων 

κόνεων σε διάφορες θερμοκρασίες.

H2WO4-500

Απευθείας ανόπτηση  επιθυμητής ποσότητας κόνεως βολφραμικού οξέος

στους 5000C για 5 hr. Η ανόπτηση της κόνεως Η2WO4, όπως και όλων των δειγμάτων

έγινε σε ειδικό σωληνοειδή κλίβανο με ρυθμό αύξησης 5οC/min και ρυθμό μείωσης 

της θερμοκρασίας 2οC/min.

Δείγμα 1

5gr H2WO4  προστίθενται σε 15,5 ml μεθανόλης σε μπουκαλάκι των 100ml με 

ειδικό αεροστεγές καπάκι και το διάλυμα αφήνεται για ανάδευση για 3hr σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια προστίθενται αργά 9ml H2O (1:25
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γραμμομοριακή αναλογία Η2WO4:Η2Ο) και το δείγμα αφήνεται για ανάδευση στους 

80οC για περίπου 20hr. Μετά το πέρας των 20hr το μπουκαλάκι τοποθετήθηκε σε 

φούρνο στους 95οC για 24hr περίπου.

Στη συνέχεια, το έντονο κίτρινο διάλυμα φυγοκεντρήθηκε, για να διαχωριστεί η 

στερεά από την υγρή φάση και το δείγμα υποβλήθηκε σε ξήρανση στους 110οC για 

24 ώρες. Σε ποσότητες της σκόνης που ανακτήθηκε από την ξήρανση του 

παραγόμενου από την παραπάνω διαδικασία gel (Δείγμα1_dried powder),  έγινε 

ανόπτηση σε κλίβανο, παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα, στους 500 και 700οC για 5hr

για τη δημιουργία κρυσταλλικού WO3.

Στην εικόνα 2.1 παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία παρασκευής της 

κρυσταλλικής σκόνης οξειδίου του βολφραμίου (WO3) από Η2WO4, του Δείγματος 1

που ακολουθήθηκε σε αυτή την εργασία.

Εικόνα 2.1: Διάγραμμα διαδικασίας παρασκευής κρυσταλλικής σκόνης WO3 (Δείγμα1), από Η2WO4

Δείγμα 2

Το Δείγμα 2 παρασκευάστηκε με μια απλή sol-gel μέθοδο παρόμοια με αυτή 

που ακολουθήθηκε στο Δείγμα1. Για τη σύνθεσή του,  δημιουργήθηκε διάλυμα 

15,5ml μεθανόλης και 1gr Η2WO4 (έντονο κίτρινο αιώρημα), το οποίο αφέθηκε σε

ανάδευση, μέσα σε ειδικό μπουκαλάκι των 100ml με αεροστεγές καπάκι, στους 

80οC περίπου σε ειδική θερμαινόμενη μαγνητική βάση για 24h.

H2WO4 + CH3OH + H2O

WO3: nH2O

WO3

Ανάδευση:
80οC για 20hr

Υδροθερμική επεξεργασία  

φούρνος : 95oC για 24hr

Ξήρανση στους 

110οC για 24hr

Ανόπτηση dried gel

500, 700oC για 5hr
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Στη συνέχεια το δείγμα αναδεύεται για 15min σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και προστίθενται σε αυτό αργά 9ml H2O. Το προκύπτον διάλυμα

Η2WO4, μεθανόλης και H2O, τοποθετείται ξανά για ανάδευση στους ≈80οC, στη

θερμαινόμενη βάση για περίπου 20hr.

Η παραγόμενη σκόνη (Δείγμα2_dried powder), προέκυψε με φυγοκέντρηση 

του διαλύματος και ξήρανση του gel που ανακτήθηκε στους 110οC για 24hr. Τέλος, 

έγινε ανόπτηση ποσοτήτων της σκόνης σε κλίβανο, παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα, 

στους 500 και 700οC για 5hr για τη δημιουργία κρυσταλλικού WO3.

Στην εικόνα 2.2 παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία παρασκευής της 

κρυσταλλικής σκόνης οξειδίου του βολφραμίου (WO3), του Δείγματος2, από Η2WO4.

Εικόνα 2.2: Διάγραμμα διαδικασίας παρασκευής κρυσταλλικής σκόνης WO3 (Δείγμα2), από Η2WO4

Δείγμα 3

Το Δείγμα 3 παρασκευάστηκε με μια απλή sol-gel μέθοδο παρόμοια με αυτή 

που ακολουθήθηκε στο Δείγμα1 ακολουθούμενη από υδροθερμική επεξεργασία  σε 

χαμηλή θερμοκρασία. Για τη σύνθεσή του, 5gr H2WO4  προστέθηκαν σε 15,5 ml

μεθανόλης σε μπουκαλάκι των 100ml με ειδικό αεροστεγές καπάκι και το διάλυμα 

αφέθηκε σε ανάδευση, σε ειδικό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη βάση 

(hot plate),  για 2,5hr σε θερμοκρασία 90οC. Στη συνέχεια προστέθηκαν με αργό 

ρυθμό 9ml H2O (1:25 γραμμομοριακή αναλογία Η2WO4:Η2Ο) και το νέο δ/μα

αφέθηκε ξανά σε ανάδευση για 15min σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έπειτα το 

H2WO4 + CH3OH

WO3: nH2O

WO3

Ανάδευση:
80οC για 24hr

Προσθήκη H2O σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και ανάδευση 
στους80οC για 20hr

Ξήρανση στους 

110οC για 24hr

Ανόπτηση dried gel

500, 700oC για 5hr

Προσθήκη H2O σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και ανάδευση 
στους 80οC για 20hr

Ξήρανση στους 

110οC για 24hr
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μπουκαλάκι τοποθετήθηκε σε φούρνο όπου παρέμεινε, χωρίς ανάδευση, στους 

95οC για 24hr (υδροθερμική επεξεργασία).

Η παραγόμενη σκόνη (Δείγμα3_dried powder),  προέκυψε με φυγοκέντρηση 

του διαλύματος και ξήρανση του gel που ανακτήθηκε στους 110οC για 24hr. Τέλος, 

έγινε ανόπτηση ποσοτήτων της σκόνης σε κλίβανο, παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα, 

στους 300, 500 και 700οC για 5hr για τη δημιουργία κρυσταλλικού WO3.

Στην εικόνα 2.3 παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία παρασκευής της 

κρυσταλλικής σκόνης οξειδίου του βολφραμίου (WO3), του Δείγματος3, από Η2WO4.

Εικόνα2.3 : Διάγραμμα διαδικασίας παρασκευής κρυσταλλικής σκόνης WO3 (Δείγμα3), από Η2WO4

2.2.2 Σύνθεση WO3 από Na2WO4

Παρασκευάστηκαν δύο δείγματα κόνεων καταλύτη οξειδίου του 

Βολφραμίου χρησιμοποιώντας ως πρόδρομη ένωση διένυδρο άλας βολφραμικού 

νατρίου (Sodium Tungstate Dehydrate, Na2WO4∙2H2O, καθαρότητα 99%, Sigma

Aldrich), με βάση μια μέθοδο όξινης εναπόθεσης-καταβύθισης με χρήση οξέων HCl

και ΗΝΟ3 [66,74], ακολουθούμενη από μια υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής 

θερμοκρασίας.

H2WO4 + CH3OH

 Προσθήκη H2O και ανάδευση για 15min σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος

 Υδροθερμική επεξεργασία  (φούρνος : 

95oC για 24hr)

Ξήρανση στους 

110οC για 24hr

Ανάδευση:
90οC για 2,5hr

WO3: nH2O

Ανόπτηση dried gel

300, 500, 700oC για 5hr

WO3
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Δείγμα 4:  (προσθήκη HCl)

5gr άλατος Na2WO4∙2H2O προστίθενται σε 150 ml απιονισμένου νερού σε 

μπουκαλάκι των 250ml με ειδικό αεροστεγές καπάκι και το διάλυμα αφήνεται για 

ανάδευση σε ειδικό μαγνητικό αναδευτήρα έως ότου να σχηματιστεί διαυγές δ/μα.

Στη συνέχεια, προστίθενται αργά 6,2ml ΗCl 37%, συγκέντρωσης 12,07 Μ (1:5, 

γραμμομοριακή αναλογία Na2WO4∙2H2O : HCl) καθώς το δ/μα αναδεύεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, έως ότου να παρατηρηθεί πλήρης καθίζηση κίτρινου 

ιζήματος. Το προκύπτον δ/μα τοποθετείται σε φούρνο στους 95οC περίπου για 24 

hr.

Η παραγόμενη σκόνη προέκυψε με φυγοκέντρηση του διαλύματος και 

ξήρανση του ιζήματος που ανακτήθηκε στους 110οC για 24hr. 

Στη συνέχεια έγινε ανόπτηση ποσότητας της παραγόμενης σκόνης στους 

500οC σε κλίβανο για 5hr.

Η διαδικασία παραγωγής κρυσταλλικού WO3 του Δείγματος 4 περιγράφεται 

με τις παρακάτω αντιδράσεις:

ClNaWOHHClWONa 22 4242  (2-5)

OHnWOWOH Cύ
23

)95(
42 :   (2-6)

 όWOOHnWO Co

3
500

23 :   (2-7)

Δείγμα 5:  (προσθήκη HNO3)

Ομοίως με το Δείγμα 4, 5gr άλατος Na2WO4∙2H2O προστίθενται σε 150 ml

απιονισμένου νερού σε μπουκαλάκι των 250ml με ειδικό αεροστεγές καπάκι και το 

διάλυμα αφήνεται για ανάδευση σε ειδικό μαγνητικό αναδευτήρα έως ότου να 

σχηματιστεί διαυγές δ/μα. Στη συνέχεια, προστίθενται αργά περίπου 5,2ml HNO3

65%, συγκέντρωσης 14,545 Μ (1:5, γραμμομοριακή αναλογία Na2WO4∙2H2O : HΝΟ3)

καθώς το δ/μα αναδεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, έως ότου να 

παρατηρηθεί πλήρης καθίζηση κίτρινου ιζήματος. Το προκύπτον δ/μα τοποθετείται 

σε φούρνο στους 95οC για περίπου 24 hr.

Η παραγόμενη σκόνη προέκυψε με φυγοκέντρηση του διαλύματος και 

ξήρανση του ιζήματος που ανακτήθηκε στους 110οC για 24hr. 

Στη συνέχεια έγινε ανόπτηση ποσότητας της παραγόμενης σκόνης στους 

500οC σε κλίβανο για 5hr.

Η διαδικασία παραγωγής κρυσταλλικού WO3 του Δείγματος 5 περιγράφεται 

με τις παρακάτω αντιδράσεις:
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342342 22 NaNOWOHHNOWONa  (2-8)

OHnWOWOH Cύ
23

)95(
42 :   (2-9)

 όWOOHnWO Co

3
500

23 :   (2-10)

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συνολικά τα συνθετικά δείγματα οξειδίου 

του Βολφραμίου, οι πρόδρομες ενώσεις και οι θερμοκρασίες ανόπτησης και 

επεξεργασίας των παραγόμενων καταλυτικών σκονών.

Πρόδρομη 

ένωση

Αρχικά Δείγματα Θερμοκρασίες 

επεξεργασίας

Συνολικά παραγόμενα 

Δείγματα

- H2WO4

H2WO4

500oC H2WO4_500

ξήρανση στους 110οC Δείγμα1_dried powder

500oC Δείγμα1_500Δείγμα1

700oC Δείγμα1_700

ξήρανση στους 110οC Δείγμα2_dried powder

500oC Δείγμα2_500Δείγμα2

700oC Δείγμα2_700

ξήρανση στους 110οC Δείγμα3_dried powder

300oC Δείγμα3_300

500oC Δείγμα3_500

H2WO4

Δείγμα3

700oC Δείγμα3_700

ξήρανση στους 110οC WO3_HCl_dried powder

Δείγμα4(HCl)

500oC WO3_HCl_500

ξήρανση στους 110οC WO3_ΗΝΟ3_dried powder

Na2WO4

Δείγμα5(HNO3)

500oC WO3_ΗΝΟ3_500

Πίνακας 2.1: Συνθετικά δείγματα οξειδίων του Βολφραμίου, πρόδρομη ένωση και θερμοκρασίες 

ανόπτησης.



39

2.3 Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών

2.3.1 Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (Infrared spectroscopy, IR)

Η Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR spectroscopy) στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση της ύλης με το υπέρυθρο φως. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί 

αλλαγές στη διπολική ροπή του μορίου, που μελετάται δημιουργώντας δονήσεις. Οι 

δονήσεις αυτές, που εμφανίζονται σε ένα φάσμα υπερύθρου μπορούν να μας 

δώσουν την ταυτότητα των χημικών ειδών, που υπάρχουν στο δείγμα. 

Όταν προσπίπτει υπέρυθρη 

ακτινοβολία σε ένα δείγμα ένα μέρος 

της απορροφάται και ένα άλλο 

διαπερνά το δείγμα (Transmittance). 

Το φάσμα που προκύπτει απεικονίζει 

τη μοριακή απορρόφηση και 

διαπερατότητα δίνοντας έτσι μια 

μοναδική μοριακή ταυτότητα όπως 

ακριβώς το δακτυλικό αποτύπωμα. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η μέθοδος 

της υπέρυθρης φασματοσκοπίας 

είναι πολύ σημαντική στο 

χαρακτηρισμό των υλικών (εικόνα 

2.4).

Εικόνα2.4:Αρχή λειτουργίας της 

φασματοσκοπίας υπερύθρου [75].

Η περιοχή υπερύθρoυ (IR) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος βρίσκεται 

μεταξύ της περιοχής ορατού (λ = 750 nm) και εκείνης των μικροκυμάτων (1 μm).

Κατά σύμβαση, η περιοχή του υπερύθρου συχνά διαιρείται σε τρία τμήματα: 

 Εγγύς Υπέρυθρο (Near-Infrared) (13300 - 4000 cm-1 )

 Μέσο Υπέρυθρο (Mid-Infrared) (4000 - 400 cm-1)

 Άπω Υπέρυθρο (Far-Infrared) (400 - 10 cm-1).

Στην περιοχή μέχρι 400 cm-1 εμφανίζονται απορροφήσεις που οφείλονται σε 

διεγέρσεις δόνησης και παραμόρφωσης των δεσμών (και περιστροφής) ενός 

μορίου. Αυτές συνεισφέρουν στα φάσματα IR και Raman. Στην περιοχή του άπω 

υπερύθρου και την περιοχή των μικροκυμάτων εμφανίζονται αμιγείς διεγέρσεις 

περιστροφής. Οι μοριακές διεγέρσεις περιγράφονται με βάση τη φυσική θεωρία του 

αρμονικού ταλαντωτή. Το σύστημα θεωρείται ότι αποτελείται από το σωμάτιο m 

συνδεδεμένο με δύο ελατήρια πακτωμένα στα δύο άκρα. Έτσι, όταν το σωμάτιο 

μετατοπισθεί από τη θέση ισορροπίας κατά x εκτελεί αρμονική ταλάντωση.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
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Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως στη φασματοσκοπία υπερύθρου 

φασματοφωτόμετρα τύπου μετασχηματισμού Fourier (FT-spectrometers) τα οποία 

στηρίζονται στην αρχή του συμβολόμετρου του Michelson. Τα φασματόμετρα αυτά 

έχουν καλύτερα πλεονεκτήματα από τα παλαιότερα, καθώς παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ακρίβεια, η συλλογή των φασμάτων είναι ταχύτερη, ο λόγος σήματος 

προς θόρυβο είναι μεγαλύτερος κ.α.

2.3.1.1 Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (Fourier

Transform – Infrared spectroscopy, FT-IR)

Τα φασµατοφωτόµετρα υπερύθρου FT-IR ανήκουν στην κατηγορία των 

φασματοφωτομέτρων, που δεν έχουν επιλογέα μήκους κύματος (μονοχρωμάτορα) 

και χρησιμοποιούν το μετασχηματισμό Fourier για τη δημιουργία του φάσματος. 

Στο όργανο αυτό αντί του μονοχρωμάτορα, χρησιμοποιείται το σαρωτικό 

συμβολόμετρο του Michelson µε το οποίο αναλύεται η υπέρυθρη ακτινοβολία. Η 

ανάλυση κατά Fourier ή αλλιώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι η ανάλυση μιας 

μαθηματικής συνάρτησης ή μιας πειραματικής καμπύλης µε τη μορφή μιας 

τριγωνομετρικής σειράς. Χρησιμοποιείται ως μέθοδος προσδιορισμού των 

αρμονικών συστατικών ενός πολύπλοκου περιοδικού κύματος, όπως αυτό που 

προέρχεται από τα φασµατοφωτόµετρα FT-IR. [75] Η φασματοσκοπία FT-IR

βασίζεται στην καταγραφή του φάσματος µε συμβολομετρικές μετρήσεις 

(interferometric measurements), που υπερτερούν των κοινών μηχανισμών σάρωσης 

τους φάσματος. Η διάταξη του μηχανισμού του συμβολόμετρου στο 

φασματοφωτόμετρο FT-IR παρουσιάζεται στην εικόνα 2.5.

Ανιχνευτής

Πηγή δέσμης IR

Σταθερό 
κάτοπτρο

Κινούμενο 
κάτοπτρο

Διαχωριστής 
δέσμης

M2

M1 B

Θέση 
δείγματος

Εικόνα 2.5 : Σχηματικό διάγραμμα συμβολόμετρου στο φασματοφωτόμετρο FT-IR [76].

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Το συμβολόμετρο Michelson (Michelson Interferometer) είναι μια πλάκα (Β) 

κατασκευασμένη από ημιδιαφανές υλικό, συνήθως KBr, που δεν απορροφά την IR 

ακτινοβολία, και κατεργασμένη έτσι ώστε να ανακλά το 50% της ακτινοβολίας που 

προσπίπτει πάνω της. Η πλάκα διαιρεί την ακτινοβολία σε δύο ίσα μέρη 

αποστέλλοντας το πρώτο μισό στο κάτοπτρο Μ1 και το άλλο μισό στο Μ2. Οι δύο 

δέσμες ανακλώνται στα Μ1 και Μ2 και γυρνούν στην πλάκα του διαχωριστή (plate 

beam splitter) της δέσμης φωτός, όπου και συνενώνονται πάλι σε μια δέσμη φωτός, 

η οποία διαπερνά το δείγμα της ουσίας και οδηγείται στον ανιχνευτή.

Στην περίπτωση μονοχρωματικής δέσμης φωτός μήκους κύματος λ (αν και 

στην περίπτωση της φασματοφωτομετρίας FT-IR δεν χρησιμοποιείται 

μονοχρωματική ακτινοβολία) που εκπέμπεται από την πηγή και συνενώνεται στην 

πλάκα Β, υπόκειται σε θετική η αρνητική συμβολή ανάλογα με τις αποστάσεις της 

πλάκας Β από τα κάτοπτρα Μ1 και Μ2. Εάν οι αποστάσεις αυτές είναι ίσες ή 

διαφέρουν κατά ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της 

μονοχρωματικής δέσμης, τότε δημιουργείται θετική συμβολή που δίνει μια δέσμη 

φωτός μεγάλης έντασης. Εάν, όμως οι αποστάσεις της Β από τα Μ1 και Μ2 δεν είναι 

ακέραια πολλαπλάσια του μήκους κύματος, τότε οι δέσμες φωτός ανακλώνται στα 

κάτοπτρα και επανέρχονται στην Β, όπου και εξουδετερώνονται.

Στη μονάδα του συμβολόμετρου, το κάτοπτρο Μ2 κινείται αργά προς την 

πλάκα Β ή απομακρύνεται από αυτή. Με τον τρόπο αυτό ο ανιχνευτής δέχεται 

ακτινοβολία εναλλασσόμενης έντασης λόγω του φαινομένου της συμβολής. Η πηγή 

μπορεί να εκπέμπει μια σειρά από μονοχρωματικές ακτινοβολίες (ν1, ν2 κλπ), που 

δημιουργούν στον ανιχνευτή ένα περίπλοκο «μίγμα» ακτινοβολιών με 

εναλλασσόμενες εντάσεις. Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier και με ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι συχνότητες και οι 

εντάσεις των ακτινοβολιών και τελικά να δημιουργηθεί το υπέρυθρο φάσμα (εικόνα 

2.6).

Όταν η συνενωμένη δέσμη ακτινοβολίας από την πλάκα B του 

συμβολόμετρου κατευθύνεται στο δείγμα, πριν φθάσει στον ανιχνευτή (εικόνα 2.7),

οι απορροφήσεις του δείγματος θα εμφανιστούν ως κενά στην κατανομή των 

συχνοτήτων. Με το μετασχηματισμό Fourier τα κενά αυτά μετατρέπονται στο 

κανονικό φάσμα IR. Συνήθως η καταγραφή των σημάτων που δέχεται ο ανιχνευτής 

γίνεται κάθε 1/1000 του δευτερολέπτου και κάθε πληροφορία συσσωρεύεται σε 

ένα από τα 1000 σημεία του προγραμματισμένου φάσματος. Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής επεξεργάζεται τις πληροφορίες (εντάσεις απορροφήσεων σε διάφορες 

συχνότητες), εκτελεί τους μετασχηματισμούς Fourier σε λίγα δευτερόλεπτα και 

παρουσιάζει ένα κανονικό φάσμα υπερύθρου. Η παραπάνω διαδικασία 

ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα (10-20 sec) και μετά από έναν αριθμό 

σαρώσεων (20-100 σαρώσεις) του φάσματος ο «θόρυβος» μειώνεται σημαντικά, 

ενώ οι εντάσεις των απορροφήσεων βελτιώνονται σε σημαντικό βαθμό.
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Εικόνα 2.6 : Διαδικασία εξαγωγής φάσματος IR με μετασχηματισμό Fourier [76].

Εικόνα 2.7 : Σχηματικό διάγραμμα υπέρυθρου φασματοφωτομέτρου FT-IR [76].

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Η τεχνική αυτή του FT-IR έχει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες 

τεχνικές φασματοσκοπίας.

 Η χρήση των υπολογιστών στη φασματοσκοπία FT-IR προσφέρει τη 

δυνατότητα ταχείας λήψης πολλαπλών φασμάτων, υπολογισμού του μέσου 

όρου τους, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων. Τούτο συνεπώς 

οδηγεί στην καταγραφή φασμάτων υψηλής ποιότητας. Είναι δυνατή επίσης 

η αφαίρεση φασμάτων (difference spectroscopy) και επομένως η ακριβής 

ανίχνευση πολύ μικρών μεταβολών που οφείλονται τόσο σε μεταβαλλόμενη 

σύσταση, όσο και στη φυσική κατάσταση του δείγματος.

 Η ύπαρξη «βιβλιοθήκης» φασμάτων υπερύθρου παρέχει τη δυνατότητα 

ανάλυσης του φάσματος ενός μείγματος συστατικών στα επί μέρους 

συστατικά του και επομένως τη δυνατότητα ποιοτικής/ποσοτικής ανάλυσης 

του μείγματος. Επιπλέον, είναι δυνατή η μελέτη μοριακών αλλαγών και 

αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, δεσμοί υδρογόνου και ενδομοριακές 

αλληλεπιδράσεις προκαλούν συνήθως είτε μετατοπίσεις στη συχνότητα 

απορρόφησης, είτε αλλαγή στο συντελεστή μοριακής απορρόφησης. Και οι 

δύο αυτές φασματικές διαφορές μπορούν να μελετηθούν λεπτομερώς με 

την τεχνική των φασμάτων διαφοράς.

Επιπλέον, υπάρχει ένα κινητό κομμάτι του εξοπλισμού, το κινητό κάτοπτρο 

(Μ2), η δυνατότητα του οποίου να μεταβάλλει την απόσταση του από την πλάκα 

του συμβολομέτρου, δίνει την ευκαιρία στο φασματοφωτόμετρο αφενός να 

μεταβάλλει τη διαχωριστική του ικανότητα και αφετέρου να ελαχιστοποιεί τις 

επιδράσεις της υγρασίας και του CO2 του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης, επειδή δεν 

γίνεται σκέδαση ή φιλτράρισμα της ακτινοβολίας, το FT-IR έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί και στο άπω υπέρυθρο, όπου η ενέργεια των φωτονίων είναι πολύ 

μικρή.

Η μεγάλη ευαισθησία που χαρακτηρίζει τη φασματοσκοπία FT-IR

μετατρέπεται σε μειονέκτημα στην περίπτωση που η ατμόσφαιρα του φωτομέτρου 

δεν έχει πλήρως εκκενωθεί, ή αντικατασταθεί με άζωτο. Τότε, το φάσμα υπερύθρου 

παρουσιάζει έντονες απορροφήσεις που οφείλονται στο Η2Ο και το CO2 του χώρου 

του φωτομέτρου. Το σοβαρότερο όμως μειονέκτημα της φασματοσκοπίας FT-IR

είναι η απαιτούμενη ακριβής ρύθμιση των οπτικών του οργάνου, κυρίως του 

συμβολομέτρου Michelson. Σε αντίθεση με τα συμβατικά φασματοφωτόμετρα, που 

δίνουν χαμηλής ποιότητας αλλά χρησιμοποιήσιμα φάσματα όταν δεν είναι καλώς 

ρυθμισμένα, τα φωτόμετρα FT-IR δεν παρέχουν καμία πληροφορία όταν δεν έχουν 

καλή ρύθμιση.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα φασματοφωτόμετρο 

υπερύθρου Bruker (IFS 66v/S) που παρουσιάζεται στην εικόνα 2.8.



Εικόνα 2.8 : Φωτογραφία φασματοφωτομέτρου υπερύθρου Bruker (IFS 66v/S).

Η μέτρηση φασμάτων υπέρυθρου των δειγμάτων στην παρούσα εργασία, 

έγινε με τη τεχνική διασποράς - του προς μέτρηση δείγματος - σε βρωμιούχο κάλιο 

(KBr), το οποίο είναι ένα αλογονούχο άλας αλκαλίου που δεν απορροφά στην 

περιοχή του μέσου υπέρυθρου (400 cm-1 έως 5,000 cm-1), είναι σχετικά αδρανές και 

παρουσιάζει μικρή υγροσκοπικότητα. Πρακτικά, παρασκευάστηκαν λεπτά φιλμ από 

100mg KBr και 3mg από την σκόνη του δείγματος που επιθυμούμε να αναλύσουμε, 

με τη βοήθεια μιας ειδικής μήτρας παρασκευής υμενίων-φιλμ και μιας πνευματικής 

πρέσας. Η μήτρα παρασκευής φιλμ (εικόνα 2.9) αποτελείται από:

1. Έμβολο

2. Σφραγίδα Εμβόλου

3. Εσωτερικός κύλινδρος μήτρας

4. Εξωτερικός κύλινδρος μήτρας

5. Μεταλλικά δισκία (pellets)

6. Βάση μήτρας

7. Σφραγίδα βάσης

8. Σωλήνας εκκένωσης

9. Δακτύλιος εξαγωγής

Διαχωρ.

Θάλαμος δειγμάτων

Διαμέρισμα 

πηγής IR

Ανιχνευτής

Ε μ
ικόνα 2.9: Μήτρα παρασκευής φιλ
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Το μείγμα του KBr και προς μέτρηση δείγματος, τοποθετείται ανάμεσα στα 

δύο μεταλλικά δισκία (pellets) και στην συνέχεια εφαρμόζεται το έμβολο της 

μήτρας, πάνω στο οποίο ασκείται πίεση περίπου 3 τόνων για 10 min, με τη βοήθεια 

της πνευματικής πρέσας (εικόνα 2.10). Η πρέσα λειτουργεί με βάση την πίεση του 

αέρα που δημιουργείται σε ένα αεροστεγή θάλαμο, χρησιμοποιώντας ένα 

χειροκίνητο πιστόνι. Η πίεση του αέρα σπρώχνει την κάτω βάση της πρέσας προς 

πάνω, ενώ η πάνω βάση παραμένει σταθερή. Έτσι, τοποθετώντας την μήτρα 

ανάμεσα στις δύο βάσεις της πρέσας, εφαρμόζεται η επιθυμητή πίεση στο έμβολο 

της μήτρας και μέσω αυτού στα μεταλλικά δισκία (pellets), δημιουργώντας με αυτό 

τον τρόπο τα λεπτά φιλμ. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, εκκενώνουμε τον 

αεροστεγή θάλαμο της πρέσας μέσω μιας ειδικής βαλβίδας, με αργό ρυθμό μέχρι η 

πίεση να μηδενιστεί, ώστε να αποφύγουμε την διάτμηση του φιλμ από την απότομη 

εκτόνωση της πίεσης.

Τέλος, για την λήψη του παραγόμενου με την παραπάνω διαδικασία φιλμ, 

τοποθετούμε ανάποδα την μήτρα στην πρέσα, έχοντας αφαιρέσει την βάση της 

μήτρας και τοποθετήσει αντί αυτής τον ειδικό δακτύλιο εξαγωγής. Στη συνέχεια,

ασκώντας πολύ μικρή πίεση στον δακτύλιο από τη μια πλευρά και στο έμβολο της 

μήτρας από την άλλη, ωθούμε τα μεταλλικά δισκία (pellets) εκτός του κυλίνδρου 

της μήτρας και συλλέγουμε το φιλμ που βρίσκεται ανάμεσα.

Εικόνα 2.10: πνευματική πρέσα και ειδική μήτρα παραγωγής φιλμ
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2.3.2 Φασματοσκοπία Raman

Η Φασματοσκοπία Raman (Raman spectroscopy), είναι ειδική 

φασματοσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται για την έρευνα και μελέτη στοιχείων και 

πληροφοριών που αφορούν τη δομή των μορίων, των ιόντων, καθώς και των 

κρυστάλλων. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο γνωστό αποκαλούμενο οπτικό 

φαινόμενο Ράμαν, που οφείλεται στον Ινδό φυσικό Ράμαν ο οποίος και το 

ανακάλυψε το 1928.  Κατά το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται μερική μεταβολή 

συχνότητας και φάσης της διερχόμενης, μέσω ενός υλικού, ακτινοβολίας 

(ανελαστική σκέδαση). Η σκέδαση αυτή είναι εντελώς διαφορετική από τη συνήθη 

ελαστική σκέδαση (Rayleigh & Mie), περί τις χίλιες φορές ασθενέστερη και συνήθως 

παρατηρείται σε διευθύνσεις κάθετες προς την προσπίπτουσα δέσμη φωτός. Το 

φαινόμενο οφείλεται στο ότι ορισμένα από τα μόρια του υλικού απορροφούν ή 

προσφέρουν ενέργεια στα προσπίπτοντα φωτόνια, με αποτέλεσμα μετά από τη 

σκέδασή τους να εμφανίζονται αντίστοιχα με μικρότερη ή μεγαλύτερη συχνότητα. 

Με τη τεχνική αυτή είναι δυνατός ο προσδιορισμός των μορίων των διαφόρων 

χαρακτηριστικών ομάδων των οργανικών χημικών ουσιών.

Είναι ένας τύπος φασματοσκοπίας δόνησης, παρόμοια με τη 

φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Εντούτοις, ενώ οι ζώνες IR προκύπτουν από 

μεταβολές στη διπολική ροπή ενός μορίου, οι ζώνες Raman προκύπτουν από 

μεταβολές στην πόλωσή του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεταβάσεις που 

επιτρέπονται στη φασματοσκοπία Raman είναι απαγορευμένες στο IR, έτσι αυτές οι 

τεχνικές είναι συχνά συμπληρωματικές.

Όπως προαναφέρθηκε, η φασματοσκοπία Raman διερευνά τα ενεργειακά 

επίπεδα εξετάζοντας τις συχνότητες που υπάρχουν στη σκεδαζόμενη από τα μόρια 

ή πολυατομικά ιόντα ακτινοβολία. Μια μονοχρωματική δέσμη ακτινοβολίας 

συνίσταται από μια πλημμύρα φωτονίων ίδιας ενέργειας. Έτσι, αν μια τέτοια δέσμη 

ακτινοβολίας συχνότητας νi προσπέσει σε ένα δείγμα, το 10-1 % των φωτονίων 

σκεδάζονται κατά τη σύγκρουσή τους με τα μόρια του δείγματος. Τα περισσότερα 

των σκεδαζόμενων φωτονίων μένουν ενεργειακά αμετάβλητα (νi, ακτινοβολία 

Rayleigh), ενώ μόλις το 10-2 % των σκεδαζομένων ή το 10-3 % των προσπιπτόντων 

φωτονίων σκεδάζονται με ταυτόχρονη μεταβολή της ενέργειάς τους. Μερικά από 

αυτά χάνουν λίγη από την ενέργειά τους και σκεδάζονται με μικρότερη ενέργεια και 

επομένως με μικρότερη συχνότητα (νi-νf, Stokes ακτινοβολία). Ακόμη λιγότερα είναι 

δυνατό να πάρουν κάποιο ποσό ενέργειας από τα μόρια του δείγματος, αν τα 

τελευταία ήταν ήδη διεγερμένα, και να εξέλθουν με μεγαλύτερη συχνότητα (νi+νf

anti-Stokes ακτινοβολία).

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%A1%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Εικόνα 2.11 : Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων σκέδασης Rayleigh καθώς και σκέδασης Stokes 

και anti-Stokes [77].

Αυτές οι μετατοπίσεις νf της συχνότητας από την προσπίπτουσα ακτινοβολία 

νi, που αντιπροσωπεύουν την ενεργειακή διαφορά μεταξύ  προσπίπτοντος και 

σκεδαζόμενου φωτονίου, ισοδυναμούν με τη διαφορά μεταξύ δυο ενεργειακών 

επιπέδων δόνησης του μορίου. Η φασματοσκοπία Raman μετράει αυτές ακριβώς τις 

ενεργειακές διαφορές κάθε μια απ’ τις οποίες αντιπροσωπεύει τη διέγερση μιας 

ορισμένης κανονικής μορφής δόνησης του εν’ λόγω μορίου. Μια κορυφή σκέδασης 

Raman αντιστοιχεί σε μια κανονική μορφή δόνησης ενός διακεκριμένου χημικού 

είδους. Οι κανονικές μορφές δόνησης προκαλούν μεταβολή στην πόλωση του 

θεωρούμενου χημικού είδους, ονομάζονται Raman ενεργές και είναι αυτές που 

δίνουν σκέδαση Raman. Το σύνολο λοιπόν των ενεργών σε Raman κανονικών 

μορφών δόνησης ενός διακεκριμένου χημικού είδους αναγεννά ένα μοναδικό 

φάσμα Raman.

Οι συχνότητες δόνησης νf παρατηρούνται ως μετατοπίσεις νi ± νf (Raman

shifts) από την προσπίπτουσα ακτινοβολία νi στην περιοχή του ορατού ή του 

υπεριώδους.

Η ανελαστική σκέδαση Raman (νi + νf) είναι 103 με 104 φορές ασθενέστερη 

της ελαστικής Rayleigh (νi), ενώ οι συχνότητες δόνησης των ανιχνευόμενων χημικών 

ειδών στα Μ-ΜΧn συστήματα είναι στην περιοχή μεταξύ 30-600 cm-1. Η 

απαιτούμενη λοιπόν ισχύς και μονοχρωματικότητα της διεγείρουσας ακτινοβολίας 

εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση ισχυρών γραμμών εκπομπής lasers.

Ένα φασματοφωτόμετρο Raman αποτελείται από τρία βασικά μέρη: το 

λέιζερ, τη συσκευή συλλογής και το φασματογράφο (Εικόνα 2.12).

Το λέιζερ χρησιμοποιείται για να διεγείρει τα φάσματα Raman επειδή 

αφενός δίνει μονοχρωματική δέσμη φωτός και αφετέρου ικανοποιητική ένταση για 

να παραχθεί καθαρό φάσμα, χωρίς ξένες ζώνες. Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται 

για τη φασματοσκοπία Raman πρέπει να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα μήκους 

κύματος και χαμηλή εκπομπή υποβάθρου.

Το σύστημα συλλογής αποτελείται από οπτική ίνα που δέχεται τα 

σκεδαζόμενα φωτόνια, τα φιλτράρει από διάφορες ακτινοβολίες υποβάθρου και τα 

οδηγεί στο φασματογράφο.
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Όταν τα μετατοπισμένα κατά Raman φωτόνια εισέλθουν στο 

φασματογράφο, διέρχονται αρχικά μέσω ενός φράγματος περίθλασης που τα 

διαχωρίζει ανάλογα με το μήκος κύματός τους και μετά προωθούνται στον 

ανιχνευτή ο οποίος καταγράφει την ένταση του σήματος Raman σε κάθε μήκος 

κύματος.

Εικόνα 2.12 : Σχηματικό διάγραμμα φασματοφωτομέτρου Raman [77].

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα φασματόμετρο Raman Nicolet

Almega XR (εικόνα 2.13) με lazer μήκους κύματος 473 nm σε ισχύ 100%. Το εύρος 

σάρωσης των δειγμάτων κυμαινόταν από 80 έως 1200 κυματαριθμούς

(wavenumbers, cm-1) και ο χρόνος σάρωσης 3 sec.

Εικόνα 2.13 :  Φωτογραφία φασματομέτρου Raman, Nicolet Almega XR.
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2.3.3 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

Η  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM)

χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος και τη

μορφολογία των κρυστάλλων. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, μια πολύ λεπτή δέσμη 

ηλεκτρονίων επιταχύνεται με την επίδραση υψηλής τάσεως σε θάλαμο υψηλού 

κενού. Η δέσμη των ηλεκτρονίων περνά από ένα θάλαμο ηλεκτρομαγνητικών 

συγκεντρωτικών φακών και σαρώνεται κατά μήκος του δείγματος σε συγχρονισμό 

με τη δέσμη ενός καθοδικού σωλήνα. Καθώς η δέσμη των ηλεκτρονίων προσκρούει 

πάνω στο δείγμα, ανάλογα με την ενέργειά της, τα ηλεκτρόνια υπόκεινται σε 

ελαστικές και ανελαστικές συγκρούσεις με τον πυρήνα και τα ηλεκτρονιακά 

τροχιακά των ατόμων του δείγματος (Εικόνα 2.14). Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης εκμεταλλευόμαστε και τα δύο είδη σύγκρουσης συλλέγοντας τα 

παρακάτω εκπεμπόμενα σήματα: 

 Οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια: είναι τα πρωτογενή ηλεκτρόνια της δέσμης 

που μετά από πολλαπλές ελαστικές συγκρούσεις μέσα στο δείγμα 

καταφέρνουν να ανακλαστούν από την επιφάνεια του δείγματος προς τα 

πίσω.

 Δευτερογενή ηλεκτρόνια: είναι τροχιακά ηλεκτρόνια των ατόμων του 

δείγματος τα οποία εκπέμπονται μετά από ανελαστική σύγκρουση με τα 

ηλεκτρόνια της δέσμης. Λόγω της ισχυρής εξάρτησης από την τοπογραφία 

του δείγματος και του μικρού βάθους από το οποίο εκπέμπονται, τα 

δευτερογενή ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μορφολογίας 

των επιφανειών. 

Η φύση της δέσμης σάρωσης είναι τέτοια που να παρέχεται η δυνατότητα 

εξέτασης σε μεγάλο βάθος πεδίου και τα είδωλα παρουσιάζουν μια πολύ φυσική 

τρισδιάστατη απεικόνιση. Έτσι, είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών της επιφάνειας 

των δειγμάτων με διάφορες μεγεθύνσεις και παρατηρείται το μέγεθος των 

κρυστάλλων ή των συσσωματωμάτων τους, καθώς και η μορφολογία τους. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα μικροανάλυσης στην φωτογραφία του δείγματος με τη 

βοήθεια ειδικού λογισμικού.

Για τη μέτρηση του μεγέθους και του σχήματος των κρυσταλλιτών καθώς και 

το μορφολογικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων στην παρούσα εργασία

χρησιμοποιήθηκε ένα Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης SEM JEOL (JSM-840),

που επιτρέπει την παρατήρηση και το χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών και 

επιφανειών σε λεπτομέρειες που βρίσκονται στην περιοχή των μερικών νανομέτρων 

(>20nm) (Εικόνα 2.15).

Η βασική διάταξη του οργάνου αποτελείται από μια μεταλλική στήλη που 

περιλαμβάνει μια πηγή εκπομπής ηλεκτρονίων (συνήθως νήμα βολφραμίου) και μια 
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σειρά ηλεκτρομαγνητικών φακών και διαφραγμάτων για τη συμπύκνωση και 

εστίαση της ηλεκτρονικής δέσμης. Ένα σύστημα άντλησης δημιουργεί κενό της 

τάξης των 10-7 mbar μέσα στη στήλη ώστε να μειώνονται οι συγκρούσεις των 

ηλεκτρονίων της δέσμης με τα μόρια του αέρα και να αυξάνεται ο χρόνος ζωής του 

νήματος. Για την παρατήρηση του ειδώλου χρησιμοποιείται ένας καθοδικός 

σωλήνας σε συνδυασμό με ανιχνευτή και ενισχυτή ή μια απλή φθορίζουσα πλάκα.

Για τη μελέτη ενός δείγματος με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο απαιτείται 

κατάλληλη προετοιμασία. Τα μη αγώγιμα δείγματα που εξετάζονται στο SEM

χρειάζεται να επικαλυφθούν με ένα λεπτό στρώμα αγώγιμου ή ημιαγώγιμου υλικού 

(συνήθως Χρυσού, Au, Παλλάδιου, Pd, Άνθρακα, C κ.α.). Αυτή η επικάλυψη είναι 

αναγκαία για να εξαλειφθεί η συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών φορτίων από την 

ενεργειακή δέσμη ηλεκτρονίων που σαρώνει το μη αγώγιμο δείγμα. Τυχόν απουσία 

τέτοιας επικάλυψης προκαλεί φαινόμενα που έχουν ως αποτέλεσμα την 

αλλοιωμένη απεικόνιση του ειδώλου του δείγματος. Τα λεπτά αυτά υμένια  

μπορούν να σχηματιστούν με ιοντική εξάχνωση ή με DC magnetron sputtering

κατάλληλου υλικού ενώ πρέπει να είναι ομοιογενούς πάχους και να μην αντιδρούν 

με το δείγμα. Για την ανάλυση των κόνεων WO3 της παρούσης εργασίας, στα 

δείγματα έγινε επικάλυψη με άνθρακα, με τη βοήθεια εξαχνωτή.   

Εικόνα 2.14: Αρχή λειτουργίας του SEM [78] Εικόνα 2.15: Φωτογραφία SEM JEOL (JSM-840).

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2.3.4 Μέθοδος Β.Ε.Τ.

Ο όρος ειδική επιφάνεια υλικού, προσδιορίζει την ελεύθερη επιφάνεια ενός 

υλικού, η οποία είναι δυνατόν να έλθει σε επαφή με αέριο ή υγρό στοιχείο. 

Μετράται δε, συνήθως σε m2/g υλικού.

Η μέτρηση της ειδικής επιφάνειας γίνεται συνήθως με τη μέθοδο ΒΕΤ

(Brunauer-Emmet-Teller). Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στη φυσική 

προσρόφηση ενός αερίου στην επιφάνεια του στερεού. Συνήθως γίνεται μέτρηση 

του ποσού του αζώτου το οποίο σε κατάσταση ισορροπίας είναι προσροφημένο 

στην στερεή επιφάνεια. Οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα στο κανονικό σημείο 

βρασμού του αζώτου (-195,8oC) και σε μια περιοχή πιέσεων κοντά στην 

ατμοσφαιρική, ενώ απαιτείται η εκ των προτέρων απαερίωση του δείγματος στους 

300ο C σε κενό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να προσροφηθούν 

αρκετά στρώματα μορίων τα οποία επικάθονται το ένα πάνω στο άλλο. 

Προκειμένου να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας πρέπει να μετρηθεί το  

ποσό του αερίου που πρέπει να προσροφηθεί, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

μονομοριακό στρώμα πάνω στη στερεή επιφάνεια (Vm). Αυτό μπορεί να 

υπολογιστεί μέσω της γραφικής απεικόνισης της γραμμικής μορφής της εξίσωσης 

ΒΕΤ:

  ommon P

P

cV

c

cVPPV

P 11 


 εξ.(2-1)

Όπου

Vn: είναι ο όγκος του αζώτου που προσροφάται σε πίεση P,

Po: είναι η πίεση κορεσμού των ατμών στην θερμοκρασία που γίνεται το   

πείραμα (Po= 753,80 mmHg),

Vm: είναι ο όγκος του προσροφημένου αζώτου σε ένα μονομοριακό 

στρώμα στην επιφάνεια και 

c: είναι η σταθερά ΒΕΤ που σχετίζεται με την ενέργεια προσρόφησης  

για το πρώτο μονομοριακό στρώμα. 

Το Vm υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας και την τεταγμένη επί την 

αρχή του διαγράμματος P/Vn(Po-P) vs. P/Po. Στη συνέχεια η ειδική επιφάνεια, SBET,

υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση:

LmamBET mVanVS / εξ.(2-2)
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όπου 

na: είναι ο αριθμός Avogadro (6.023 x 1023  μόρια/mol), αm είναι περιοχή 

που καταλαμβάνει ένα μόριο αζώτου (0,162 nm2),

m: είναι το βάρος του δείγματος και 

VL: είναι ο γραμμομοριακός όγκος του αερίου αζώτου (22,414 cm3).

Η ειδική επιφάνεια που υπολογίζεται με τη μέθοδο ΒΕΤ, ενδέχεται να μην 

είναι η αποτελεσματική ειδική επιφάνεια στην περίπτωση χημειορόφησης και σε 

περιπτώσεις ηλεκτροστατικής έλξης, καθότι το άζωτο είναι δυνατό να προσροφάται 

φυσικά σε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του στερεού, ενώ σε 

ορισμένες μόνο περιοχές της να ενεργοποιούνται τα ενεργά κέντρα για τη 

χημειορόφηση ή ιονταλλαγή του αντιδρώντος (προσροφηθείσας ουσίας) [79].

2.4 Πειραματική Διαδικασία  Φωτοκατάλυσης

Γενικά

Όπως έχει προαναφερθεί, η ετερογενής φωτοκατάλυση είναι μια 

ελπιδοφόρος τεχνική για την αποδόμηση περιβαλλοντικών ρύπων. Παράγοντες 

όπως η αρχική θερμοκρασία, το pH, το είδος και η συγκέντρωση ρύπου, η 

συγκέντρωση καταλύτη καθώς επίσης και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας 

θεωρούνται από τις σημαντικότερες παραμέτρους ελέγχου και έχουν σημαντική 

επίδραση στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας.

Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη μελέτη της 

προσροφητικής και της φωτοκαταλυτικής δράσης εμπορικών μικρο & νανοδομών 

τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3) καθώς και των συνθετικών νανοσωματιδίων 

οξειδίου του βολφραμίου, στον αποχρωματισμό-υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων

προτύπων χρωστικών – ρύπων καθορισμένης συγκέντρωσης [κυρίως μπλε του 

μεθυλενίου (Methylene Blue, MB)], σε ειδικά διαμορφωμένο φωτοαντιδραστήρα.

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στα συγκεκριμένα πειράματα είναι:

1. Συγκέντρωση καταλύτη

2. Συγκέντρωση χρωστικής-ρύπου

3. Είδος χρωστικής

4. Δομή, μέγεθος, κρυσταλλικότητα σωματιδίων καταλύτη

5. pH

6. Μήκος κύματος της ακτινοβολίας (ηλιακό φάσμα & φάσμα ορατής 

ακτινοβολίας)

Ο έλεγχος της προσροφητικής και της φωτοκαταλυτικής δράσης των 

δειγμάτων για τη μελέτη του ρυθμού αποχρωματισμού της χρωστικής λόγω 

προσρόφησης ή και υπό την επίδραση ακτινοβολίας (φωτοκατάλυση), παρουσία 
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του ημιαγώγιμου καταλύτη, έγινε με φασματοφωτομετρία ορατού/υπεριώδους 

(UV/VIS Spectrοphotometry), ενώ ο έλεγχος της υποβάθμισης της συγκέντρωσης της 

χρωστικής, λόγω φωτοκαταλυτικής οξείδωσης, έγινε με μετρήσεις του ολικού 

οργανικού άνθρακα (Total Organic Carbon, TOC).

2.4.1 Υλικά 

Αφορά τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας. Όλα τα υλικά, εμπορικά και εργαστηριακά, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς 
περαιτέρω καθαρισμό. 

2.4.1.1 Ημιαγώγιμοι Φωτοκαταλύτες

Εκτός των συνθετικών δειγμάτων οξειδίου του βολφραμίου που 

παρασκευάστηκαν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2, ως κύριος εμπορικός 

φωτοκαταλύτης στα πειράματα φωτοκατάλυσης, χρησιμοποιήθηκε το ημιαγώγιμο 

μεταλλικό τριοξείδιο του βολβραμίου (Tungsten(VI) oxide nanopowder, <100nm

(BET), Aldrich ) .

2.4.1.2 Οργανικές Χρωστικές Ουσίες

Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εμπορικές χρωστικές Μethylene 

blue, Methyl Orange, Rhodamine 6G που φαίνονται στην εικόνα 2.16. Οι χρωστικές 

Μethylene Βlue και Rhodamine 6G  είναι κατιονικές, σε αντίθεση με την  χρωστική 

αζώχρωμα Methyl Orange που είναι ανιονική, ενώ οι σουλφοομάδες που υπάρχουν 

στο μόριό της, της προσδίδουν υψηλή διαλυτότητα  στο νερό . 

Εικόνα 2.16 : Χρωστικές methylene blue, Methyl Orange, Rhodamine 6G (Sigma Aldrich).

2.4.1.2.1 Μπλέ του μεθυλενίου (Methylene Blue, MB)
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Το μπλε του μεθυλενίου (methylene blue) έχει μοριακό τύπο C16H18N3SCl

(Εικόνα 2.17) ενώ ο μοριακός τύπος του εμπορικού ΜΒ είναι: C16H18ClN3S3H2O

(Sigma-Aldrich, χώρα προέλευσης Κίνα). Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε 

στερεή μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης, με πολύ σκούρα πράσινη 

απόχρωση και καθαρότητα τουλάχιστον 82%, η οποία δημιουργεί μπλέ διάλυμα 

όταν διαλυθεί στο νερό. Το εμπορικό methylene blue, έχει μοριακό βάρος 

373,90 gr/mole και έχει υψηλή διαλυτότητα στο νερό [32].

Εικόνα 2.17: Χημική δομή μπλε του μεθυλενίου (C16H18N3SCl) [32]

Το ΜΒ χρησιμοποιήθηκε ως κύριος ρύπος δοκιμής δεδομένου ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην έρευνα ως δείκτης για τις φωτοκαταλυτικές 

διεργασίες. Χαρακτηριστικό του είναι οι κορυφές απορρόφησης που παρουσιάζει το 

φάσμα του στην ορατή περιοχή (664nm). Κατά συνέπεια η αποδόμησή του μπορεί 

να ελέγχεται εύκολα από την οπτική φασματοσκοπία απορρόφησης. Επιπλέον, μια 

μεγάλη μερίδα των πραγματικών ρύπων είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει και αυτή τη 

συνθετική χρωστική ουσία με κύρια εφαρμογή στις βιομηχανικές βαφές. Αυτός 

είναι και ο σημαντικότερος λόγος που χρησιμοποιήθηκε το μπλε του μεθυλενίου 

στα περισσότερα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν. 

2.4.1.2.2 Ροδαμίνη 6G (Rhodamine 6G, Rh6G)

Η ροδαμίνη (Rh6G) έχει διαφορετική  μοριακή δομή από τo MB και το 

επιστημονικό ενδιαφέρον για την αποδόμηση υδατικών διαλυμάτων της οφείλεται 

στη χρήση της για να επιτευχθούν φθορίζουσες αποχρώσεις εμπορικών προϊόντων. 

Έχει μοριακό τύπο C28H31N2O3Cl (Εικόνα 2.18). Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται 

σε στερεή μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης, με καφέ–κόκκινη απόχρωση 

και καθαρότητα τουλάχιστον 95,0% (Sigma Aldrich, UK), σχηματίζοντας διάλυμα 

επίσης με καφέ–κόκκινη απόχρωση, όταν διαλυθεί στο νερό. Η Rhodamine 6G, έχει 

μοριακό βάρος 479,01 gr/mole και διαλυτότητα περίπου 20 gr/L στους 25οC. Οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης για τα μονομερή, εντοπίζονται στα 523 nm 

στην ορατή περιοχή και 276 nm και 343 nm στη UV περιοχή [32, 80].

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
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Εικόνα 2.18 : Χημική τύπος Ροδαμίνης 6G (Rh6G, C28H31N2O3Cl) [32]

2.4.1.2.3 Πορτοκαλί του Μεθυλίου (Methyl Orange, MO)

Το πορτοκαλί του μεθυλίου (ΜO) έχει διαφορετική μοριακή δομή και 

διαφορετικές λειτουργικές ομάδες από ότι το methylene blue και η Ροδαμίνη 6G. Το 

MO είναι μια ανιονική αζωτούχα χρωστική ουσία και συγκαταλέγεται στην 

κατηγορία των αζωχρωμάτων λόγω του δεσμού (–N=N-). Στο μόριο του, με μοριακό 

τύπο C14H14N3NaO3S, εκτός από τις αζωτούχες ομάδες, περιλαμβάνει και μια 

σουλφομάδα (SO3
-) (Εικόνα 2.19). Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή 

μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης με πορτοκαλί απόχρωση, 

είναι ιδιαίτερα τοξική σύμφωνα με την ένδειξη στη συσκευασία της και έχει 

καθαρότητα 95,0% (Sigma-Aldrich, USA). Τα υδατικά της διαλύματα έχουν επίσης 

πορτοκαλί απόχρωση. Το Methyl Orange, έχει μοριακό βάρος 327,33 gr/mole και 

παρουσιάζει υψηλή διαλυτότητα σε ζεστό νερό [32]. Οι χαρακτηριστικές κορυφές 

απορρόφησης για τα μονομερή, εντοπίζονται στα 462 nm και 272 nm [80].

Εικόνα 2.19: Χημική δομή Πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl Orange, MO, C14H14N3NaO3S [32]

2.4.1.3 Παρασκευή Διαλυμάτων-Αιωρημάτων και Αναλυτική 

Διαδικασία Πειραμάτων

Για κάθε πείραμα παρασκευάζονταν υδατικά διαλύματα χρωστικής, στην 

επιθυμητή κάθε φορά συγκέντρωση, συνολικού όγκου 500 ml.

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ως κύριος ρύπος αναφοράς στα 

περισσότερα πειράματα αυτής της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το μπλε του 

μεθυλενίου (Methylene Blue, MB) σε συγκέντρωση χρωστικής 20 mg/L. Για την 

παρασκευή του υδατικού διαλύματος χρωστικής ζυγίζονται αρχικά σε ειδικό



56

εργαστηριακό ζυγό 0,01 gr της χρωστικής που βρίσκεται σε μορφή σκόνης και στη 

συνέχεια αναμιγνύονται με 500 ml απιονισμένου νερού. Το διάλυμα αφήνεται σε 

ανάδευση, με τη χρήση ειδικού μαγνητικού αναδευτήρα και μαγνητικού στοιχείου,

για 30 περίπου λεπτά,  ώστε να διαλυθεί πλήρως η χρωστική στο νερό και να 

δημιουργηθεί ομογενές υδατικό διάλυμα (για την παρασκευή υδατικών 

διαλυμάτων διαφορετικών χρωστικών και συγκεντρώσεων, ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία, με τη διαφορά ότι σε κάθε περίπτωση έγινε ζύγιση κατάλληλης 

ποσότητας από την εκάστοτε χρωστική ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή 

συγκέντρωση). Μετά το πέρας των 30 min συλλέγεται μικρή ποσότητα του υδατικού 

διαλύματος χρωστικής και μετράται η συγκέντρωση με χρήση του φασματο-

φωτομέτρου ορατού-υπεριώδους (UV-VIS), ώστε να καθοριστεί κάθε φορά η 

ακριβής αρχική συγκέντρωση του ρύπου για το εκάστοτε πείραμα (C0).

Αφού καθοριστεί η αρχική συγκέντρωση (C0), στο υδατικό διάλυμα της 

χρωστικής όγκου 500 ml, προστίθεται καθορισμένη ποσότητα του καταλύτη-

ημιαγωγού WO3 [συνήθως 1gr (συγκέντρωση 2gr/L)], με ζύγιση της επιθυμητής 

κάθε φορά ποσότητας σκόνης καταλύτη στον ειδικό εργαστηριακό ζυγό ακριβείας 

(εικόνα 2.20).

Στα πειράματα με ρύθμιση του pΗ, η διαδικασία παρασκευής των 

διαλυμάτων παραμένει σχεδόν ίδια, με τη διαφορά ότι παρασκευάζονται δύο 

διαφορετικά διαλύματα των 250 ml, ένα με τη χρωστική και ένα υδατικό αιώρημα

με τον ημιαγωγό καταλύτη, όπου το pH ρυθμίζεται σε κάθε διάλυμα ξεχωριστά και 

στη συνέχεια αναμιγνύονται για να ακολουθήσει η διαδικασία της προσρόφησης. 

Εικόνα 2.20: Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας (ελάχιστο βάρος ζύγισης 0,0001 gr)
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2.4.1.3.1 Διαδικασία Προσρόφησης

Μετά την προσθήκη της ποσότητας του καταλύτη-ημιαγωγού, οξειδίου του 

βολφραμίου, στο υδατικό διάλυμα της χρωστικής (ή την ανάμιξη των διαλυμάτων 

στα πειράματα ρύθμισης pH, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ακολουθεί η 

διαδικασία της προσρόφησης. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα προκύπτοντα 

αιωρήματα χρωστικής/καταλύτη αφήνονται σε ανάδευση στο σκοτάδι, με χρήση 

μαγνητικού στοιχείου σε ειδικό μαγνητικό αναδευτήρα, για 40 περίπου λεπτά ώστε 

να επέλθει ισορροπία προσρόφησης-εκρόφησης της χρωστικής στην επιφάνεια του 

στερεού καταλύτη-ημιαγωγού. Δείγματα συλλέγονται κατά καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα σε δειγματολήπτες τύπου eppendorf χωρητικότητας 1,5 ml και 

φυγοκεντρούνται σε κατάλληλη συσκευή φυγοκέντρησης (εικόνα 2.21) ώστε να 

επιτευχθεί διαχωρισμός της υγρής (διάλυμα χρωστικής) από τη στερεή φάση 

(καταλύτης). Το υπερκείμενο διάλυμα της φυγοκέντρησης μετράται στη συνέχεια σε 

φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους (UV-VIS Spectrophotometer), για να

εκτιμηθεί η μεταβολή της συγκέντρωσης της χρωστικής σε συνάρτηση με το χρόνο 

λόγω προσρόφησης στην επιφάνεια του καταλύτη.  

Εικόνα 2.21 : Δειγματολήπτης eppendorf και συσκευή φυγοκέντρησης

2.4.1.3.2 Διαδικασία Φωτοκατάλυσης-Φωτόλυσης

Μετά το πέρας των 40 min και αφού επέλθει η ισορροπία προσρόφησης-

εκρόφησης της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη, το αιώρημα 

χρωστικής/καταλύτη μεταγγίζεται (τροφοδοτείται) στην ειδική συσκευή

φωτοκατάλυσης (φωτο-αντιδραστήρα) μέχρι την πλήρωσή της (περίπου 400ml) στο 

ύψος του σημείου επανακυκλοφορίας του διαλύματος (περίπου 225-235mm από 

τον πυθμένα του αντιδραστήρα, βλ. εικόνα 2.22), όπου και αναδεύεται συνεχώς σε

όλη τη διάρκεια του πειράματος, με χρήση ειδικού κυλινδρικού μαγνητικού 
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στοιχείου και μαγνητικού αναδευτήρα τύπου yellow line, στις 600 rpm. Η ανάδευση 

εξυπηρετεί στο να υπάρχει ικανοποιητική αιώρηση του καταλύτη, ώστε να είναι 

μεγαλύτερη η διαθέσιμη επιφάνεια, να προάγεται η κίνηση μάζας και να μειώνεται 

το πάχος του οριακού στρώματος (διεπιφάνεια) που δημιουργείται στην επιφάνεια

των σωματιδίων του καταλύτη. 

Το pH του κάθε διαλύματος-αιωρήματος είναι το φυσικό του (5-5,8) εκτός 

από τη σειρά πειραμάτων ρύθμισης pH, στα οποία το pH των 

διαλυμάτων/αιωρημάτων  ρυθμίζεται στο  7, 9 και 12  με χρήση διαλύματος NaOH

1Μ.

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων φωτοκατάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως  

πηγή φωτός δύο διαφορετικές λυχνίες κατάλληλης ακτινοβολίας, οι οποίες

τοποθετούνται μέσα σε ειδικές κυλινδρικές υποδοχές (3,9 x 39,5 cm) που 

εφαρμόζονται στο κέντρο του φωτοαντιδραστήρα με το υδατικό διάλυμα/αιώρημα.

Η διάταξη του φωτοαντιδραστήρα και τα χαρακτηριστικά των λυχνιών και των 

ειδικών υποδοχών περιγράφονται πιο αναλυτικά παρακάτω.   

Αντιδραστήρας Φωτοκατάλυσης (Φωτο-αντιδραστήρας)

Ο αντιδραστήρας φωτοκατάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία είναι του οίκου Heraeus Noblelight GmbH (Hanau - Germany, εικόνα 2.22)

και αποτελείται από ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό τμήμα.

Το εξωτερικό τμήμα του αντιδραστήρα είναι κατασκευασμένο από γυαλί, 

σωληνοειδούς σχήματος, το οποίο στη βάση του φέρει μικρό άξονα για την 

εφαρμογή του ειδικού κυλινδρικού μαγνητικού στοιχείου με την βοήθεια του 

οποίου γίνεται η ανάδευση και η επανακυκλοφορία του διαλύματος/αιωρήματος

χρωστικής/καταλύτη μέσα στον αντιδραστήρα. Σε αυτό εισάγεται το προς 

επεξεργασία υγρό και περιλαμβάνει: υποδοχή για θερμόμετρο, υποδοχή για

σωλήνα παροχής αέρα (ή άλλου αερίου) και υποδοχή για δειγματοληψία. Το 

εξωτερικό τμήμα της συσκευής επικαλύπτεται σε όλη τη διάρκεια κάθε πειράματος

με αλουμινόχαρτο έτσι ώστε μοναδική πηγή ακτινοβολίας να είναι εκείνη της 

ηλεκτρικής λυχνίας, επίσης για να προκαλεί αντανάκλαση της εκπεμπόμενης από τη

λυχνία ακτινοβολίας αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διάταξης, καθώς και για 

την προστασία των ματιών του χρήστη από την ακτινοβολία.
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Εικόνα 2.22: Σχηματική απεικόνιση φωτο-αντιδραστήρα

(2) Κώνος Teflon, (3) Κοχλίας σύνδεσης-σύσφιξης, (4) κυλινδρικό μαγνητικό στοιχείο ανάδευσης

Το εσωτερικό τμήμα του αντιδραστήρα είναι ένα σωληνοειδές γυάλινο

κέλυφος με διπλά τοιχώματα (περίβλημα λυχνίας), ανάμεσα στα οποία επιτρέπεται 

η κυκλοφορία νερού και με μια εσωτερική κοιλότητα όπου τοποθετείται η λυχνία

(εικόνα 2.23). Η συνεχής ροή νερού ανάμεσα στα τοιχώματα του περιβλήματος, που 

γίνεται μέσω ειδικής συνδεσμολογίας τροφοδοσίας νερού βρύσης από εύκαμπτους 

παροχετευτικούς σωλήνες, έχει ως σκοπό τη ρύθμιση της θερμοκρασίας αφενός της 

λυχνίας και αφετέρου τη θερμοστάτηση του διαλύματος που βρίσκεται στο 

εξωτερικό μέρος του αντιδραστήρα, ώστε να παραμένει διαρκώς σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά  

ήδη περιβλήματος: DURAN 50 και Μ380. Η διαφορετικότητά τους έγκειται στο υλικό 

κατασκευής τους και στην ικανότητά τους να αποκόπτουν την ακτινοβολία 

συγκεκριμένου εύρους μηκών κύματος, κυρίως στην περιοχή της UV ακτινοβολίας.

Οι πηγές φωτός (λυχνίες) που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα 

φωτοκατάλυσης είναι λαμπτήρες εκκενώσεως μέσης πίεσης υδραργύρου: TQ και TQ

Z1, ισχύος 150W ο κάθε ένας και εύρους μηκών κύματος 200-600 nm (Εικόνα 2.24),

οι οποίοι συνδέονται σε ειδικό σύστημα ηλεκτρικής ισχύος. Η επίδραση της έντασης 

της ακτινοβολίας καθώς και του μήκους κύματος είναι σημαντική για την 
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αποδόμηση των ρύπων και την φωτο-ενεργοποίηση των ημιαγωγών-καταλυτών  και 

υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για λυχνίες από 3 W έως 400 W, με τη λυχνία

των 150W να θεωρείται σημαντικής έως μεγάλης ισχύος. Οι λυχνίες, σύμφωνα με 

τον κατασκευαστή απαιτούν συγκεκριμένο  χρόνο για να αναπτύξουν σταθερή ισχύ

και για το λόγο αυτό απαιτείται η προ-ηλεκτροδότησή τους για τρία λεπτά πριν την 

έναρξη κάθε πειράματος, ώστε να αποκτήσουν την μέγιστή τους ισχύ. 

Στους πίνακες 2.2 και 2.3 παρουσιάζονται τα μήκη κύματος και η ροή της 

ακτινοβολίας των δύο λαμπτήρων TQ, TQ-Z1 σε συνδυασμό και με τα δύο 

περιβλήματα DURAN 50 και Μ380, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

Εικόνα 2.23: Ψυχόμενο περίβλημα λυχνίας με διπλά 

τοιχώματα

Εικόνα 2.24: Λαμπτήρας βύθισης TQ.

Κατά τη διαδικασία των πειραμάτων φωτοκατάλυσης, ο λαμπτήρας βύθισης 

TQ 150 (ή TQ 150 Z1) εισάγεται αρχικά στην ειδική υποδοχή του περιβλήματος του 

εσωτερικού τμήματος του αντιδραστήρα (Duran 50 ή M380) και χρειάζεται από τη 

στιγμή που θα συνδεθεί με το ρεύμα, όπως ήδη αναφέρθηκε, χρόνο τριών λεπτών 

για να έλθει στην περιοχή λειτουργίας του. Τότε γίνεται και η έναρξη της 

χρονομέτρησης του κάθε πειράματος φωτοκατάλυσης. Δείγματα λαμβάνονται από 

την ειδική είσοδο (υποδοχή δειγματοληψίας) του αντιδραστήρα σε καθορισμένα 

για κάθε πείραμα χρονικά διαστήματα, με τη βοήθεια πιπέτας. Τα δείγματα 

συλλέγονται σε ειδικούς δειγματολήπτες τύπου eppendorf, όπως και κατά τη 

διαδικασία της προσρόφησης, υποβάλλονται σε φυγοκέντρηση στην ειδική 

συσκευή (Εικόνα 2.21)  και στη συνέχεια το υπερκείμενο υγρό κάθε δείγματος 

μετράται στο φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους (UV-VIS Spectro-

photometer), ώστε να εκτιμηθεί η μεταβολή της συγκέντρωσης της χρωστικής σε 

συνάρτηση με το χρόνο, εξαιτίας της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. Η πειραματική 

διάταξη για τη φωτοκαταλυτική επεξεργασία όλων των πειραμάτων που 

διεξήχθησαν φαίνεται στην εικόνα 2.25.
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λ (nm) Λυχνία TQ150 περίβλημα DURAN 50 περίβλημα Μ380
Ροή ακτινοβολίας Φ (W) Ροή ακτινοβολίας Φ (W) Ροή ακτινοβολίας 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 -
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

Πίνακας 2.2: Λυχνία TQ 150 και ροή ακτινοβολίας φ (Watt) σε συνδυασμό με τα περιβλήματα
DURAN 50 και M380

Πίνακας 2.3: Λυχνία TQ 150 Z1 και ροή ακτινοβολίας φ (Watt) σε συνδυασμό με τα περιβλήματα 
DURAN 50 και M380

λ (nm) Λυχνία TQ150 Z1 περίβλημα DURAN 50 περίβλημα Μ380
Ροή ακτινοβολίας Φ(W) Ροή ακτινοβολίας Φ (W) Ροή ακτινοβολίας Φ (W)

238/40 0,6 - -
248 0,7 - -
254 2,6 - -
265 0,5 - -

270 0,8 - -
275 1,9 - -
280 0,7 - -
289 1,6 - -

297 2,6 0,4 -
302 2,1 0,5 -
313 3,2 1,9 -
334 0,4 0,3 -

352 0,4 0,4 -
366 5,5 5,0 -
378 0,6 0,6 -
390 0,5 0,5 0,5

405/08 4,6 4,1 4,1
417 4,4 3,9 3,9
436 4,3 3,9 3,9
492 0,3 0,3 0,3

535 0,3 0,3 0,3
546 4,7 4,2 4,2

577/79 4,7 4,2 4,2
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Εικόνα 2.25: Πειραματική διάταξη φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα σε λειτουργία.

Τέλος, παράλληλα με τα πειράματα φωτοκατάλυσης, διεξήχθησαν και 

πειράματα αναφοράς για κάθε διαφορετική πειραματική συνθήκη, απουσία όμως 

καταλύτη (φωτόλυση), ώστε να εκτιμηθεί η συμβολή της ακτινοβολίας και μόνο,

στον αποχρωματισμό και υποβάθμιση της εκάστοτε χρωστικής σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

2.4.1.4 Μέτρηση Ακτινοβολίας

Το ποσό της ενέργειας της UV-A ακτινοβολίας (300-400 nm) κάθε λαμπτήρα 

ατμού υδραργύρου που διέρχεται μέσα από κάθε περίβλημα ανά μονάδα 

επιφάνειας,  μετρήθηκε με το ραδιόμετρο UV-meter UVM CP- Germany max. 200

mW/cm2 (εικόνα 2.26).
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Εικόνα 2.26: Ραδιόμετρο UV-meter UVM CP.

Τα αποτελέσματα της ενέργειας της διερχόμενης ακτινοβολίας σε μετρήσεις που 

έγιναν για διάφορους συνδυασμούς λαμπτήρα-περιβλήματος και για αποστάσεις 0 

και 1-1,5 cm από την εξωτερική επιφάνεια κάθε περιβλήματος, παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2.4

Συνδυασμός

 λαμπτήρα/περιβλήματος

Ποσό ενέργειας (mW/cm
2
)

σε απόσταση 0cm

Ποσό ενέργειας (mW/cm
2
)

σε απόσταση 1-1,5cm

TQ150 89-95 58-60

TQ150/DURAN50 55-58 43,6-45

TQ150/M380 38-40 31

TQ150-Z1 84-86 45-48

TQ150-Z1/DURAN50 51-54 38-43

TQ150-Z1/M380 48-50 28,4

Πίνακας 2.4: Μετρήσεις ραδιομέτρου για διάφορους συνδυασμούς λαμπτήρα/περιβλήματος σε 

αποστάσεις 0 και 1-1,5cm.

Αντίστοιχες μετρήσεις ενέργειας ορατής ακτινοβολίας ανά μονάδα 

επιφάνειας για τους ίδιους συνδυασμούς λαμπτήρα/περιβλήματος και 

αποστάσεων, έδειξαν πως η διερχόμενη ακτινοβολία πάντα ξεπερνούσε τα 200 

mW/cm2, ενώ μικρότερες τιμές ενέργειας μετρήθηκαν σε αποστάσεις >3cm, δηλαδή 

πρακτικά εκτός της πειραματικής διάταξης του φωτο-αντιδραστήρα. 
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2.4.1.5 Φασματοφωτομετρία Ορατού – Υπεριώδους (UV-VIS

Spectrophotometry)

Αρκετά υλικά και ουσίες απορροφούν στην περιοχή του ορατού και του 

υπεριώδους με αποτέλεσμα να υφίστανται διέγερση των ηλεκτρονίων της 

εξωτερικής στοιβάδας των ατόμων τους. Η απορρόφηση εκφράζεται από το νόμο 

του Lambert-Beer (εξ. (2-3)), μια εμπειρική σχέση της οπτικής, που σχετίζει  την 

απορρόφηση του φωτός με τις ιδιότητες του μέσου το οποίο διασχίζει. Στην ουσία η 

εξίσωση αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχει μια λογαριθμική σχέση ανάμεσα  στη

διάσχιση του μέσου από το φώς και την συγκέντρωση της ουσίας αυτής. Συνήθως η 

εξίσωση συναντάται στη μορφή:

lecA  εξ. (2-3)

Όπου Α= απορρόφηση σε κάποιο μήκος κύματος

C= συγκέντρωση της ουσίας (mol/L)

ε= συντελεστής μοριακής απορρόφησης (L·mol-1·cm-1)

l= μήκος διαδρομής ακτίνας φωτός (cm)

Διαφορετικά υλικά απορροφούν σε διαφορετικά μήκη κύματος. Ένα φάσμα 

απορρόφησης δείχνει ένα αριθμό ζωνών απορρόφησης, σε αντιστοιχία με τις 

δομικές ομάδες του μορίου [81].

Εικόνα 2.27: Διέλευση παραγόμενης δέσμης ακτινοβολίας σε ένα φασματοσκόπιο 

ορατού/υπεριώδους.

Σε ένα φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους, η παραγόμενη ακτινο-

βολία (φάσμα ακτινοβολίας) παράγεται από μια λάμπα. Η παραγόμενη δέσμη (βλ. 

εικόνα 2.27), περνάει διαμέσου μιας κυψελίδας που περιέχει το δείγμα και η οποία

τοποθετείται στο θάλαμο δειγμάτων. Ένα μέρος της ακτινοβολίας αυτής,

απορροφάται από την εκάστοτε ουσία προκαλώντας ηλεκτρονιακή διέγερση και στη 
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συνέχεια διέρχεται από μια σχισμή και διαχέεται σε μια δίοδο, όπου ανιχνεύεται η

ένταση της ακτινοβολίας για τα διαφορετικά μήκη κύματος του φάσματος. Η ένταση 

της ακτινοβολίας αυτής, συγκρίνεται με την ένταση μιας αρχικής δέσμης 

ακτινοβολίας που το όργανο έχει εκπέμψει και συλλέξει χωρίς να υφίσταται δείγμα 

προς μέτρηση στο θάλαμο δειγμάτων (τυφλό δείγμα). Ο σκοπός της σύγκρισης 

αυτής αφορά στον καθορισμό των μηκών κύματος για τις οποίες το δείγμα 

υφίσταται την ηλεκτρονιακή διέγερση και η οποία είναι χαρακτηριστική για την 

εκάστοτε ουσία (ποιοτική ανάλυση) [82]. Εκτός της ποιοτικής ανάλυσης δειγμάτων, 

η φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

ποσοτική ανάλυση κάνοντας χρήση της σχέσης του Lambert-Beer για τον

υπολογισμό της συγκέντρωσης.

Η φασματοφωτομετρία ορατού–υπεριώδους χρησιμοποιείται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση με σκοπό τη μελέτη του αποχρωματισμού του υδατικού 

διαλύματος της εκάστοτε χρωστικής, λόγω προσρόφησης στην επιφάνεια του 

καταλύτη και λόγω φωτοκαταλυτικής οξείδωσης, μετρώντας την απορρόφηση της 

ακτινοβολίας από την υγρή φάση των δειγμάτων (χωρίς παρουσία καταλύτη) που 

λαμβάνονται ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Το εύρος των μηκών κύματος του φάσματος κυμαίνεται από 800 έως και 300nm,

δίνοντας κάθε φορά ένα γράφημα (εικόνα 2.28) με κορυφές χαρακτηριστικές για 

κάθε είδους χρωστικής: το methylene blue, παρουσιάζει χαρακτηριστική κορυφή

στα 664 nm [83], η Rhodamine 6G στα 526 nm [80], του Methyl Orange στα 465 nm

[80].

Οι μετρήσεις αφορούν στην εκτίμηση του ποσοστού αποχρωματισμού του 

κάθε δείγματος σε σχέση με το αρχικό δείγμα. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε 

μέτρηση που λαμβάνεται, πραγματοποιείται ολοκλήρωση της καμπύλης που 

υποδηλώνει τη χαρακτηριστική κορυφή της χρωστικής και υπολογισμός του 

εμβαδού της περιοχής που σχηματίζεται κάτω από αυτήν. Τα όρια ολοκλήρωσης 

κυμαίνονται από 540 έως και 700nm για το methylene blue (εικόνα 2.28), 430 έως 

και 600nm για τη Rhodamine 6G και 340 έως και 570nm για το Methyl Orange 

(πίνακας 2.5).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΡΑΤΟΥ - ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ

Εύρος μηκών κύματος 800 έως και 300nm

Όρια ολοκλήρωσης 540 έως και 700nm για το MB

Όρια ολοκλήρωσης 430 έως και 600nm για τη Rh 6G

Όρια ολοκλήρωσης 340 έως και 570nm για το ΜΟ

Πίνακας 2.5: Παράμετροι φασματοφωτομετρίας ορατού-υπεριώδους για τις χρωστικές MB, Rh6G

και MO.
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Εικόνα 2.28: Φασματογράφημα ορατού-υπεριώδους και χαρακτηριστική κορυφή απορρόφησης

υδατικού διαλύματος Methylene Blue.

Μετά τον υπολογισμό του εμβαδού κάθε χαρακτηριστικής καμπύλης των 

δειγμάτων γίνεται κανονικοποίηση των δεδομένων με βάση τη σχέση Αt/Α0, όπου:

Αt= εμβαδόν του δείγματος σε χρόνο t και Α0= εμβαδόν του αρχικού δείγματος πριν 

την έναρξη κάθε πειράματος και προβολή αυτών σε γραφήματα συναρτήσει του 

χρόνου. Η κανονικοποίηση των δεδομένων εξυπηρετεί αφενός στη μη αναγκαιότητα 

υπολογισμού της συγκέντρωσης κάθε δείγματος, λόγω της γραμμικής συσχέτισης 

της απορρόφησης με την συγκέντρωση της ουσίας μέσω της εξίσωσης του Lambert-

Beer και αφετέρου στην ελαχιστοποίηση των τυχαίων (απροσδιόριστων) 

σφαλμάτων μέσω της στατιστικής επεξεργασίας. Έτσι με τον τρόπο αυτό γίνεται 

δυνατή η σύγκριση αποτελεσμάτων από διαφορετικά πειράματα.

 Οι μετρήσεις απορρόφησης ορατού-υπεριώδους πραγματοποιήθηκαν στη 

φασματοφωτομετρική συσκευή διπλής δέσμης UV_2401 PC UV_VIS Recording 

Spectrophotometer του οίκου Shimadzu, Kyoto Japan (εικόνα 2.29 και 2.30) και σε 

κάθε πείραμα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

 Βαθμονόμηση του οργάνου με απιονισμένο νερό (τυφλό δείγμα) και 

καθορισμός της βάσης αναφοράς (Baseline)

 Μέτρηση απορρόφησης αρχικoύ δείγματος (πριν την έναρξη κάθε 

διεργασίας προσρόφησης ή φωτοκατάλυσης)

 Μέτρηση της απορρόφησης των δειγμάτων που συλλέγονται (φάση 

προσρόφησης & φάση φωτοκατάλυσης) σε διάφορους χρόνους t.
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Εικόνα 2.29: Φασματοφωτομετρική συσκευή διπλής δέσμης UV_2401 της Shimadzu.

Η επεξεργασία των φασμάτων απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με χρήση 

λογισμικού επεξεργασίας και απεικόνιση των δεδομένων σε γραφήματα.  

Εικόνα 2.30: Φασματοφωτομετρική συσκευή διπλής δέσμης και λογισμικό επεξεργασίας 

εγκατεστημένο στον Η/Υ.  

2.4.1.6 Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (Total Organic

Carbon, TOC)

Μέσα στα υδατικά διαλύματα ο άνθρακας βρίσκεται υπό δύο διαλυτές 

μορφές: τον οργανικό άνθρακα και τον ανόργανο άνθρακα. Ο οργανικός άνθρακας 

δημιουργεί δεσμούς με υδρογόνο ή οξυγόνο και σχηματίζει οργανικές ενώσεις. Ο 

ανόργανος άνθρακας είναι η δομική βάση για ανόργανες ενώσεις όπως το διοξείδιο 

του άνθρακα και τα ανθρακικά ιόντα. Η σχέση που συνδέει όλες αυτές τις μορφές 

του άνθρακα είναι TOC=TC-IC, όπου TOC=ολικός οργανικός άνθρακας, TC=ολικός 

άνθρακας και IC=ανόργανος άνθρακας.
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Εικόνα 2.31: Αναλυτής  Shimadzu TOC-VSCH

Για τον προσδιορισμό του κλάσματος του οργανικού άνθρακα 

χρησιμοποιήθηκε ο αναλυτής TOC-VSCH της εταιρίας Shimadzu (εικόνα 2.31). Το 

διάγραμμα ροής του αναλυτή φαίνεται στην εικόνα 2.32. Μέσα στον αναλυτή 

οργανικού άνθρακα, το φέρον αέριο, με ροή 150ml/min εισέρχεται στο σωλήνα 

καύσης ο οποίος είναι γεμάτος μ’ ένα καταλύτη οξείδωσης (Pt) και θερμαίνεται σε 

θερμοκρασία 680οC. Ο ολικός άνθρακας του δείγματος καίγεται μέσα στο σωλήνα 

καύσης και σχηματίζει διοξείδιο του άνθρακα. Το φέρον αέριο παρασύρει το 

διοξείδιο του άνθρακα που σχηματίστηκε αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα καύσης 

και τα μεταφέρει στον αφυγραντή (Dehumidifier), όπου ψύχεται και απομακρύνεται 

η υγρασία. Στη συνέχεια περνάει από ένα σωλήνα συγκράτησης αλογόνου (Halogen

Scrubber) πριν καταλήξει στην κυψελίδα ενός μη σκεδαστικού αέριου αναλυτή 

υπερύθρου (NDIR), όπου ανιχνεύεται το διοξείδιο του άνθρακα. Το αναλογικό σήμα 

ανίχνευσης του NDIR σχηματίζει μια κορυφή, η επιφάνεια της οποίας μετριέται από 

έναν επεξεργαστή δεδομένων. Η επιφάνεια αυτή είναι ανάλογη της συγκέντρωσης 

ολικού άνθρακα του δείγματος. Επομένως, όταν ένα πρότυπο διάλυμα ολικού 

άνθρακα έχει αναλυθεί για τη δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης, εκφράζοντας

τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του ολικού άνθρακα και της επιφάνειας της 

κορυφής, είναι δυνατός ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης ολικού άνθρακα (TC)

ενός άγνωστου δείγματος [84].

Το δεύτερο βήμα της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός του ανόργανου 

άνθρακα (IC), ο οποίος περιλαμβάνει τον άνθρακα στα ανθρακικά και όξινα 

ανθρακικά ιόντα, καθώς και το διαλυτό διοξείδιο του άνθρακα. Με την οξίνηση του 

δείγματος με μια μικρή ποσότητα υδροχλωρικού οξέος ώστε να προκύψει pH

μικρότερο του 3, όλα τα ανθρακικά ιόντα σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, 

σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις:

OHMeClCOHClMeHCO

OHMeClCOHClCOMe

223

2232 2
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Με τον τρόπο αυτό ο ανόργανος άνθρακας του δείγματος, που βρίσκεται 

στην περίπτωση αυτή μέσα στο δοχείο αντίδρασης IC (IC Reagent Vessel),

μετατρέπεται εξολοκλήρου σε διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απομακρύνεται με 

τη διοχέτευση φυσαλίδων καθαρού αέρα. Το CO2 και σε αυτή την περίπτωση 

μετριέται στον αέριο αναλυτή υπερύθρου (NDIR). Ο τελικός ολικός οργανικός 

άνθρακας προκύπτει από τη διαφορά του ολικού μείον τον ανόργανο άνθρακα 

όπως περιγράφηκε και προηγουμένως. Το όριο ανίχνευσης του μηχανήματος για 

τον οργανικό άνθρακα προκύπτει από τη μέτρηση του υπερκάθαρου νερού και έχει 

προσδιοριστεί κατά μέσο όρο στα 81±17 μg/l [84].

Εικόνα 2.32: Διάγραμμα ροής του αναλυτή οργανικού άνθρακα [85]

Στα πειράματα της συγκεκριμένης εργασίας, τα προς ανάλυση δείγματα από 

τη φάση προσρόφησης και φωτοκατάλυσης συλλέχθηκαν σε γυάλινα κυλινδρικά 

φιαλίδια των 20 ml με ειδικά teflon καπάκια. Πριν την ανάλυση για την εκτίμηση της 

ποσότητας του οργανικού άνθρακα, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε φυγοκέντρηση 

στις 1500 rpm για 10 min ώστε να γίνει διαχωρισμός της στερεής (καταλύτης) από 

την υγρή φάση (διάλυμα ρύπου). Στη συνέχεια, η ανάλυση ολικού οργανικού 

άνθρακα κάθε δείγματος, έγινε στη υπερκείμενη υγρή φάση των φυγοκεντρημένων 

δειγμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα πειραματικά αποτελέσματα 

αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής.

Αρχικά, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα 

από τις τεχνικές χαρακτηρισμού των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία και που αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιο αναλυτικά 

παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας υπερύθρου 

με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) και της φασματοσκοπίας Raman για τη μελέτη 

της δομής και την ταυτοποίηση των χημικών δεσμών των δειγμάτων. Επίσης, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης (SEM) από την οποία εξάγονται συμπεράσματα όσον αφορά τη 

μορφολογία των δειγμάτων ανάλογα με τη μέθοδο σύνθεσης καθώς και κάποια 

συμπεράσματα για την κρυσταλλικότητα των δειγμάτων και την επίδραση της 

θερμικής επεξεργασίας.

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

μελέτης της προσροφητικής και φωτοκαταλυτικής δράσης των δειγμάτων στον 

αποχρωματισμό-υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων πρότυπων χρωστικών και 

γίνεται συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους όπως 

είναι η κρυσταλλικότητα, η μορφολογία, η ποσότητα καταλύτη ή η συγκέντρωση της 

χρωστικής, το pH κ.α.

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων οργανικού άνθρακα 

(TOC) από τη μελέτη της αποδόμησης των χρωστικών και εξάγονται συμπεράσματα 

για την ικανότητα των φωτοκαταλυτικών δειγμάτων να οξειδώνουν φωτοχημικά τα 

οργανικά μόρια των χρωστικών. 
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3.1 Αποτελέσματα Χαρακτηρισμών

3.1.1 Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier

(Fourier Transform – Infrared spectroscopy, FT-IR)

Η εικόνα 3.1 παρουσιάζει τα φάσματα FT-IR του εμπορικού οξειδίου του 

βολφραμίου και του εμπορικού βολφραμικού οξέος (H2WO4). Τα φασματοσκοπικά 

δεδομένα αναλύθηκαν για κάθε κορυφή ταυτοποιώντας την, βάση της 

βιβλιογραφίας.
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Εικόνα 3.1: Φάσματα FT-IR για WO3_commercial και H2WO4

Παρατηρώντας το φάσμα του H2WO4, βλέπουμε δύο μικρές κορυφές στους

3390 και 3170 cm-1 καθώς και μία μεγαλύτερη στους 1620 cm-1, οι οποίες με βάση 

τη βιβλιογραφία [86], αφορούν την συχνότητα ταλάντωσης μορίων νερού ν(ΟΗ) και 

δ(ΟΗ) και αποδεικνύουν την ένυδρη φύση του βολφραμικού οξέος (WO3,H2O). Η 

κορυφή στους 1383 cm-1 φαίνεται να είναι η χαρακτηριστική του ένυδρου WO3 ή 

H2WO4, ενώ παρατηρείται και μια διαπλάτυνση και μετατόπιση της κορυφής μεταξύ 

1100 και 435 cm-1, σε σύγκριση με την αντίστοιχη κορυφή στο φάσμα του 

εμπορικού WO3. Τέλος, οι κορυφές στους 420, 370 και 330 cm-1 αντιστοιχούν σε 

περιστροφικές κινήσεις μορίων νερού (water librations)

Στο φάσμα του εμπορικού οξειδίου του Βολφραμίου, παρατηρούμε δύο 

κορυφές στους 815 και 755 cm-1 οι οποίες αφορούν τις συχνότητες ταλάντωσης των 

δεσμών ν(W=O) και ν(O-W-O) και είναι χαρακτηριστικές κορυφές του μονοκλινούς 

WO3 (monoclinic WO3, m-WO3). Επίσης παρατηρούμε μια αύξηση στην 

απορρόφηση στα σημεία 870 [ν(W=O)], 380 [ν(W-OH2)], 280 [δ(O-W-O)] και 225 

[ν(W-O-W)] cm-1, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη μονοκλινούς τριοξειδίου του 

βολφραμίου. 
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Στην εικόνα 3.2 παρουσιάζονται τα φάσματα FT-IR του εμπορικού 

βολφραμικού οξέος και οξειδίου του βολφραμίου σε σύγκριση με το συνθετικό 

δείγμα 3 μετά το στάδιο της ξήρανσης της σκόνης στους 110οC (Δείγμα3_dried

powder).
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Εικόνα 3.2: Φάσματα FT-IR για εμπορικό WO3 (WO3_comm), εμπορικό Η2WO4 και συνθετικό 

δείγμα 3 (Δείγμα3_dried powder)

Όπως φαίνεται και από το φάσμα του δείγματος 3, το συνθετικό δείγμα 

παρουσιάζει μια σχετικά διαφορετική κατάσταση σε σύγκριση με το εμπορικό 

μονοκλινές WO3 και το εμπορικό βολφραμικό οξύ (WO3,H2O). Παρατηρείται μια  

κορυφή στους 3390 cm-1, οποία με βάση τη βιβλιογραφία αντιστοιχεί στη

συχνότητα ταλάντωσης μορίων νερού ν(OH) του ένυδρου τριοξειδίου του 

βολφραμίου (WO3,H2O), αρκετά μεγαλύτερη όμως από την αντίστοιχη του 

εμπορικού WO3,H2O. Η κορυφή στους 1620 cm-1 που χαρακτηρίζει τη συχνότητα 

ταλάντωσης δ(ΟΗ) παραμένει, ενώ η κορυφή στους 1383 cm-1 φαίνεται να έχει 

μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το εμπορικό H2WO4. Επίσης, παρατηρείται ο 

σχηματισμός μιας κορυφής στους 948cm-1 που αντιστοιχεί στην συχνότητα 

ταλάντωσης του δεσμού ν(W=O) για το ένυδρο WO3, πιο έντονης σε σύγκριση με το 

εμπορικό WO3,H2O. Οι κορυφές στους 380, 280 και 225 cm-1 φαίνεται να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη απορρόφηση και να συγκλίνουν περισσότερο με αυτές 

του εμπορικού WO3, ενώ η συμπεριφορά της καμπύλης του φάσματος του 

δείγματος 3 μεταξύ 1100 και 435 cm-1 φαίνεται να είναι ενδιάμεση μεταξύ του 

μονοκλινούς εμπορικού WO3 και του εμπορικού H2WO4. Έτσι μπορούμε να πούμε 

πως η διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 3, με την sol-gel επεξεργασία του 

πρόδρομου H2WO4, ακολουθούμενη από υδροθερμική επεξεργασία του 

διαλύματος και ξήρανση της παραγόμενης σκόνης, μας δίνει ένα υλικό, κατά κύριο 

λόγο ένυδρο τριοξείδιο του βολφραμίου με πιο χαρακτηριστικούς δεσμούς W=O, Ο-

W-O, W-O-W, που προσεγγίζουν περισσότερο το μονοκλινές WO3.
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Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης FT-IR του 

δείγματος 3 μετά το στάδιο ξήρανσης της σκόνης στους 110οC καθώς και τα θερμικά 

επεξεργασμένα δείγματα, με ανόπτησή τους στους 300, 500 και 700οC.

Όπως παρατηρούμε από τα φάσματα, η θερμική επεξεργασία φαίνεται να 

έχει επίδραση στα χαρακτηριστικά των δεσμών των δειγμάτων. Η ανόπτηση του 

δείγματος 3 στους 300οC όπως φαίνεται στην εικόνα 3.3,(b), δείχνει μια μείωση στις

κορυφές στους 3390 και 1620cm-1 που αντιστοιχεί στις συχνότητες ταλάντωσης 

μορίων νερού ν(ΟΗ) και δ(ΟΗ), αντιστοίχως. Επίσης, μείωση παρατηρείται και στην 

κορυφή στους 948cm-1 (ταλάντωση δεσμού ν(W=O) για το ένυδρο WO3), σε

σύγκριση με το φάσμα του δείγματος 3 που έχει υποστεί απλά ξήρανση στους 110οC

(εικόνα 3.3 (a)), ενώ παρατηρείται και η τάση δημιουργίας μιας κορυφής στους

815cm-1, όπου σύμφωνα τη βιβλιογραφία [86] αντιστοιχεί στη συχνότητα 

ταλάντωσης του δεσμού ν(W=O) για το μονοκλινές WO3.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στο φάσμα απορρόφησης του δείγματος 3 

που έχει υποστεί ανόπτηση στους 500οC (εικόνα 3.3,(c)). Οι κορυφές στους 3390 και 

1620cm-1 έχουν μειωθεί σημαντικά ενώ παρατηρείται πιο ξεκάθαρα η κορυφή του 

δεσμού ν(W=O) στους 815cm-1. Επίσης οι κορυφές στους 280 και 225 cm-1, δείχνουν 

την ύπαρξη πιο ξεκάθαρων δεσμών δ(O-W-O) και ν(W-O-W) αντίστοιχα, που 

παρατηρούνται στο μονοκλινές WO3.

Στο φάσμα FT-IR του δείγματος 3 που έχει υποστεί ανόπτηση στους 700οC

(εικόνα 3.3, (d)), παρατηρείται η ξεκάθαρη ύπαρξη των χαρακτηριστικών κορυφών 

στους 815 και 755cm-1 που αντιστοιχούν στη συχνότητα ταλάντωσης των δεσμών 

ν(W=O) και ν(Ο-W-O) αντίστοιχα, για το μονοκλινές WO3. Ακόμη, παρατηρείται η 

εξαφάνιση των κορυφών στους 3390 και 1620cm-1 που αντιστοιχούν στη συχνότητα 

ταλάντωσης μορίων νερού του ένυδρου WO3, ενώ η γενικότερη συμπεριφορά της 

καμπύλης του φάσματος απορρόφησης προσεγγίζει αυτή του φάσματος 

απορρόφησης του εμπορικού μονοκλινούς τριοξειδίου του βολφραμίου (m-WO3)

(εικόνα 3.1).

Τέλος, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η θερμική επεξεργασία 

των δειγμάτων συμβάλει στην απομάκρυνση μορίων νερού από τη δομή, όπως 

παρατηρείται από τη μείωση των κορυφών στους 3390 και 1620cm-1 με την άνοδο 

της θερμοκρασίας ανόπτησης, γεγονός που οδηγεί πιθανόν στην ανακατανομή των 

δεσμών W-O και κυρίως στο σχηματισμό διπλών δεσμών W=O (κορυφές στους

815cm-1), χαρακτηριστικών του μονοκλινούς WO3. Έτσι, η ένυδρη μορφή του 

τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3,H2O) μετατρέπεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας ανόπτησης στην πιο ιεραρχημένη και σταθερή δομή του μονοκλινούς 

τριοξειδίου του βολφραμίου (m-WO3).
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Εικόνα 3.3: Φάσματα απορρόφησης FT-IR (a)για το συνθετικό δείγμα 3 (Δείγμα3_dried powder) και για διάφορες θερμοκρασίες ανόπτησης αυτού στους (b) 300
ο
C, (c)

500
o
C και (d) 700

o
C
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Στην εικόνα 3.4 παρουσιάζεται το φάσμα απορρόφησης FT-IR του 

συνθετικού δείγματος 4, από την πρόδρομη ένωση Na2WO4, με χρήση HCl

(αναλογία 1:5) και ξήρανση της παραγόμενης σκόνης στους 110οC (WO3_HCl_dried

powder), σε σύγκριση με τα φάσματα απορρόφησης του εμπορικού WO3

(WO3_comm) και H2WO4.
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Εικόνα 3.4: Φάσμα απορρόφησης FT-IR συνθετικού δείγματος 4 από Na2WO4 και HCl και ξήρανση 

στους 110
ο
C (WO3_HCl_dried powder),  σε σύγκριση με το εμπορικό WO3 και H2WO4.

Όπως παρατηρείται, το φάσμα απορρόφησης του WO3_HCl_dried powder,

παρουσιάζει μια ενδιάμεση συμπεριφορά σε σχέση με τα φάσματα του εμπορικού 

WO3 και H2WO4, συγκλίνοντας όμως περισσότερο προς το φάσμα του βολφραμικού 

οξέος ή ένυδρου τριοξειδίου του βολφραμίου. Οι κορυφές στους 3390 και 1620cm-

1, μαρτυρούν την ύπαρξη μορίων νερού στη δομή του συνθετικού δείγματος, ενώ η 

μη καλοσχηματισμένες κορυφές στους 815 και 755cm-1 δεν μπορούν να αποδείξουν 

με ακρίβεια το σχηματισμό των χαρακτηριστικών δεσμών ν(W=O) και ν(Ο-W-O) του 

μονοκλινούς WO3. Παρόλα αυτά, παρατηρείται όμως μια σημαντική μείωση της 

κορυφής στους 1383cm-1 σε σχέση με το εμπορικό H2WO4, γεγονός που δείχνει ότι

προσεγγίσει περισσότερο το φάσμα του εμπορικού WO3.

Ομοίως, στην εικόνα 3.5 παρουσιάζεται το φάσμα απορρόφησης FT-IR του 

συνθετικού δείγματος 5, από την πρόδρομη ένωση Na2WO4, με χρήση οξέος HΝΟ3

(αναλογία 1:5) και ξήρανση της παραγόμενης σκόνης στους 110οC

(WO3_HNO3_dried powder), σε σύγκριση με τα φάσματα απορρόφησης του 

εμπορικού WO3 (WO3_comm) και H2WO4.
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Εικόνα 3.5: Φάσμα απορρόφησης FT-IR συνθετικού δείγματος 4 από Na2WO4 και HΝΟ3 και 

ξήρανση στους 110
ο
C (WO3_HCl_dried powder),  σε σύγκριση με το εμπορικό WO3 και H2WO4.

Το φάσμα απορρόφησης του WO3_HNO3_dried powder στην περίπτωση 

αυτή, φαίνεται να προσεγγίζει περισσότερο το φάσμα του ένυδρου τριοξειδίου του 

βολφραμίου (H2WO4). Οι κορυφές στους 3390 και 1620cm-1, όπως και στην 

περίπτωση του δείγματος 4 που περιγράφεται παραπάνω, μαρτυρούν την ύπαρξη 

μορίων νερού στη δομή του συνθετικού δείγματος, ενώ σε αντίθεση με το δείγμα 4 

η κορυφή στους 1383cm-1, χαρακτηριστική του φάσματος του H2WO4, παραμένει. 

Επίσης η συμπεριφορά της καμπύλης 1100-430cm-1 συγκλίνει περισσότερο με 

αυτήν του H2WO4, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως το συνθετικό δείγμα 5 

προσεγγίζει περισσότερο τη δομή του ένυδρου τριοξειδίου του βολφραμίου. 

Στην εικόνα 3.6 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης των συνθετικών 

δειγμάτων 4 και 5, που προκύπτουν από την όξινη καθίζηση της πρόδρομης ένωσης 

Na2WO4 με τη χρήση οξέων HCl και HNO3 ακολουθούμενη από υδροθερμική 

επεξεργασία των διαλυμάτων στους 95οC και ξήρανση της παραγόμενης σκόνης 

στους 110οC (εικόνα 3.6, (a) και (c) αντιστοίχως), καθώς και των θερμικά 

επεξεργασμένων σκονών που προκύπτουν, με ανόπτησή τους στους 500οC (εικόνα 

3.6, (b) και (d)).

Οι διαφορές των δειγμάτων WO3_HCl_dried powder και WO3_HNO3_dried

powder περιγράφηκαν προηγουμένως, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η 

συγκεκριμένη διαδικασία σύνθεσης παράγει σκόνες που προσεγγίζουν περισσότερο 

τη δομή του ένυδρου τριοξειδίου του βολφραμίου. Με τη θερμική επεξεργασία 

όμως των δειγμάτων στους 500oC, φαίνεται πως τα  φάσματα απορρόφησής τους  

(εικόνα 3.6 (b) και (d)) προσεγγίζουν περισσότερο τα φάσματα του μονοκλινούς 

WO3 (βλ. εικόνα 3.1). 
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Εικόνα 3.6: Φάσματα απορρόφησης FT-IR: (a) δείγματος 4 (WO3_HCl_dried powder), (b) δείγματος 4 με ανόπτηση στους 500

ο
C (WO3_HCl_500) , (c) Δείγματος 5 

(WO3_HΝΟ3_dried powder) και (d) δείγματος 5 με ανόπτηση στους 500
ο
C (WO3_HNO3_500)
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Οι κορυφές στους 3390 και 1620cm-1 που μαρτυρούν την ύπαρξη μορίων 

νερού στη δομή του υλικού δεν υπάρχουν στα φάσματα απορρόφησης των θερμικά 

επεξεργασμένων δειγμάτων WO3_HCl_500 και WO3_HNO3_500. Επίσης η κορυφή 

1383cm-1, χαρακτηριστική του ένυδρου τριοξειδίου του βολφραμίου, φαίνεται να 

ελαχιστοποιείται με την ανόπτηση των σκονών στους 500οC, ενώ παρατηρείται η 

εμφάνιση των κορυφών στους 815cm-1 και 755cm-1 που είναι χαρακτηριστικές των 

δεσμών ν(W=O) και ν(O-W-O) αντιστοίχως, στο μονοκλινές WO3.

Μπορούμε να καταλήξουμε επομένως στο συμπέρασμα πως η θερμική 

επεξεργασία των δειγμάτων, όπως και στην περίπτωση του δείγματος 3, 

απομακρύνει τα μόρια νερού από τη δομή, οδηγώντας πιθανόν στην ανακατανομή 

των δεσμών W-O και κυρίως στο σχηματισμό διπλών δεσμών W=O (κορυφές στα 

815cm-1), χαρακτηριστικών του μονοκλινούς WO3. Έτσι, η ένυδρη αρχική μορφή των 

συνθετικών δειγμάτων μετατρέπεται με τη θερμική επεξεργασία, προσεγγίζοντας 

περισσότερο την πιο ιεραρχημένη και σταθερή δομή του μονοκλινούς τριοξειδίου 

του βολφραμίου (m-WO3).

Στην εικόνα 3.7, παρουσιάζονται συνολικά τα φάσματα απορρόφησης FT-IR

των συνθετικών δειγμάτων, προερχόμενων από τις πρόδρομες ενώσεις H2WO4 και 

Na2WO4 που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 500οC. Όπως φαίνεται από τα 

φάσματα απορρόφησης, όλα τα δείγματα προσεγγίζουν περισσότερο το φάσμα του 

εμπορικού μονοκλινούς WO3. Δεν παρατηρούνται κορυφές στους 3390 και 1620cm-

1 που αποδεικνύουν την ύπαρξη μορίων νερού στη δομή των υλικών, όπως 

συμβαίνει στην ένυδρη μορφή τριοξειδίου του βολφραμίου, ενώ επίσης δεν 

παρατηρείται και η κορυφή στους 1383cm-1 που είναι χαρακτηριστική για το 

H2WO4. Παρόλα αυτά, μεταξύ των συνθετικών υλικών παρατηρούνται μικρές 

διαφορές στα φάσματα στις περιοχές μεταξύ  1100 και 430cm-1 καθώς και 380-

180cm-1.

Στα δείγματα WO3_HCl_500, WO3_HNO3_500 καθώς και στο Δείγμα3_500 

(Εικόνα 3.7, (a),(c)και(d)), παρατηρούνται οι κορυφές στους 815 και 755cm-1,

χαρακτηριστικές των δεσμών ν(W=O) και ν(O-W-O) του μονοκλινούς WO3, κάτι το 

οποίο δεν παρατηρείται ξεκάθαρα στο δείγμα H2WO4_500 που προέρχεται από 

απευθείας ανόπτηση εμπορικού βολφραμικού οξέος (H2WO4) στους 500οC όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3.7, (b). Επίσης, διαφορές παρατηρούνται στα δείγματα που 

προέρχονται από την πρόδρομη ένωση Na2WO4 (WO3_HCl_500 και 

WO3_HNO3_500), καθώς στην περιοχή μεταξύ 1100-430cm-1 παρατηρείται μια 

επιπλέον κορυφή μεταξύ 680 και 610cm-1, η οποία με βάση τη βιβλιογραφία [86]

αναφέρεται στη συχνότητα ταλάντωσης του δεσμού ν(O-W-O), και στις ένυδρες 

μορφές αλλά και στο μονοκλινές WO3, χωρίς να παρατηρείται όμως στο φάσμα 

απορρόφησης του εμπορικού WO3, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ακριβής 

ταυτοποίηση της κορυφής. Τέλος, στην εικόνα 3.7 (d) φαίνεται η πολύ καλή

σύγκλιση του φάσματος του Δείγματος3_500 με το φάσμα απορρόφησης του 

εμπορικού τριοξειδίου του βολφραμίου.  
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Εικόνα 3.7: Φάσματα απορρόφησης FT-IR για συνθετικά δείγματα που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 500
ο
C: (a) WO3_HCl_500, (b) H2WO4_500, (c) WO3_HNO3_500,

(d) Δείγμα3_500 & εμπορικό WO3 (WO3_comm).
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3.1.2 Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Raman (Raman 

spectroscopy)

Η εικόνα 3.8 παρουσιάζει τα φάσματα Raman του εμπορικού οξειδίου του 

βολφραμίου και του εμπορικού βολφραμικού οξέος (H2WO4). Τα φασματοσκοπικά 

δεδομένα αναλύθηκαν για κάθε κορυφή ταυτοποιώντας την, βάση της 

βιβλιογραφίας.
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Εικόνα 3.8: Φάσματα Raman για το εμπορικό WO3 (WO3_comm) και το εμπορικό H2WO4.

Στο φάσμα του εμπορικού WO3 φαίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές, οι 

οποίες με βάση τη βιβλιογραφία [86], ταυτοποιούνται με τις αντίστοιχες κορυφές 

για το μονοκλινές τριοξείδιο του βολφραμίου (m-WO3). Πιο συγκεκριμένα, η 

κορυφή στους 807cm-1 αντιστοιχεί στην συχνότητα ταλάντωσης του δεσμού ν(W=O)

για το m-WO3, η κορυφή στους 715cm-1 αντιστοιχεί στη συχνότητα δόνησης του 

δεσμού ν(O-W-O) και η κορυφή στους 327cm-1 αναφέρεται στην συχνότητα 

δόνησης του δεσμού ν(W-OH2) για το m-WO3. Επίσης, η κορυφή στους 273cm-1

είναι χαρακτηριστική του δεσμού δ(O-W-O), ενώ οι κορυφές στους 187, 134 και 

93cm-1 αντιστοιχούν στις συχνότητες ταλάντωσης του δεσμού ν(W-O-W) για το m-

WO3.

Στο φάσμα του εμπορικού H2WO4, παρατηρείται η κορυφή στους 948cm-1

που αντιστοιχεί στη συχνότητα δόνησης του δεσμού ν(W=O) για το ένυδρο 

τριοξείδιο του βολφραμίου (WO3,H2O). Ακόμη, οι χαρακτηριστικές κορυφές στους

807 και 715cm-1, φαίνονται ελαφρώς μετατοπισμένες κατά 21-22cm-1 στο φάσμα 

του H2WO4 (κορυφές στους 786 και 693cm-1, αντιστοίχως) και αρκετά πιο πλατιές σε 

σύγκριση με αυτές του κρυσταλλικού μονοκλινούς εμπορικού WO3. Η μορφή της 

καμπύλης του φάσματος του H2WO4 στους 645cm-1 είναι χαρακτηριστική της

συχνότητας δόνησης του δεσμού  ν(O-W-O) για το WO3,H2O, ενώ οι κορυφές στους

253 και 192cm-1 αντιστοιχούν στις συχνότητες ταλάντωσης του δεσμού ν(W-O-W)
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για το WO3,H2O. Τέλος, η κορυφή γύρω στους 110cm-1, αντιστοιχεί σε συχνότητες 

δόνησης του πλέγματος, χαρακτηριστική για την ένυδρη και διένυδρη μορφή 

τριοξειδίων του Βολφραμίου (WO3,H2O & WO3,2H2O) [86].

Στην εικόνα 3.9, (a) παρουσιάζονται τα φάσματα Raman για τα συνθετικά 

δείγματα 1 και 2, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία παρασκευής τους σύμφωνα 

με μια sol-gel διαδικασία, με πρόδρομη ένωση H2WO4, ακολουθούμενη από 

υδροθερμική επεξεργασία του δείγματος σε χαμηλή θερμοκρασία και ξήρανση της 

σκόνης στους 110οC (βλ. κεφάλαιο 2.2.1). Στο φάσμα των δειγμάτων 1 και 2 

παρατηρείται  η κορυφή στους 807cm-1 χαρακτηριστική του δεσμού ν(W=O) για το 

μονοκλινές WO3, σε αντίθεση με το εμπορικό H2WO4, στο φάσμα του οποίου η 

κορυφή είναι μετατοπισμένη και πιο πλατιά όπως περιγράφηκε παραπάνω. Επίσης, 

παρατηρείται μια κορυφή ανάμεσα στους 715 και 693cm-1 που αντιστοιχεί στην 

συχνότητα δόνησης του δεσμού ν(O-W-O) για το m-WO3 και για το εμπορικό H2WO4

αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.8. Στους 273cm-1 φαίνεται η κορυφή που 

αντιστοιχεί στη συχνότητα ταλάντωσης του δεσμού δ(O-W-O) για το m-WO3, ενώ οι 

κορυφές στους 327 και 134cm-1, χαρακτηριστικές των δεσμών ν(W-OH2) και ν(W-O-

W), παρουσιάζονται πολύ μικρές. Τέλος, παρατηρείται και η κορυφή στα 109cm-1,

που αντιστοιχεί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στην συχνότητα ταλάντωσης του 

πλέγματος στις ένυδρες μορφές τριοξειδίου του βολφραμίου. Με βάση λοιπόν τα 

παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η διαδικασία 

παρασκευής των συνθετικών δειγμάτων 1 και 2 από την πρόδρομη ένωση H2WO4

οδηγεί στο σχηματισμό ενός ενδιάμεσου υλικού με πιο χαρακτηριστικούς δεσμούς 

που προσεγγίζουν τη μορφή του μονοκλινούς WO3 αλλά διατηρούν ακόμα 

χαρακτηριστικά ένυδρου τριοξειδίου του βολφραμίου.  

Στην εικόνα 3.9, (b) παρουσιάζονται συγκριτικά τα φάσματα Raman για τα 

συνθετικά δείγματα 1 και 2 μετά την ξήρανση της σκόνης στους 110oC, καθώς και 

μετά τη θερμική επεξεργασία με ανόπτηση στους 5000C. Όπως παρατηρείται, τα 

δείγματα που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 500οC παρουσιάζουν πιο ξεκάθαρες 

και μεγαλύτερης έντασης χαρακτηριστικές κορυφές στους 807 και 715cm-1, γεγονός 

που υποδεικνύει την ύπαρξη περισσότερων δεσμών ν(W=O) και ν(O-W-O)

χαρακτηριστικών του κρυσταλλικού m-WO3. Το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί 

και για τον χαρακτηριστικό δεσμό δ(O-W-O), από τη μεγαλύτερης έντασης κορυφή 

στους 273cm-1, ενώ παρατηρείται και ο σχηματισμός της κορυφής στους 93cm-1 που 

αντιστοιχεί στη συχνότητα δόνησης του πλέγματος του μονοκλινούς κρυσταλλικού 

WO3. Οι αντίστοιχες κορυφές, φαίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρες και μεγάλες για τα 

συνθετικά υλικά 1 και 2 που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 700οC όπως 

παρουσιάζονται στην εικόνα 3.9, (c), σε σύγκριση με τα δείγματα στους 500οC, ενώ 

στην εικόνα 3.9 (d), φαίνεται πως τα συνθετικά δείγματα 1 και 2 με ανόπτηση στους 

700οC, προσεγγίζουν αρκετά καλά το φάσμα του εμπορικού κρυσταλλικού WO3.

Έτσι, η θερμική επεξεργασία οδηγεί στη δημιουργία πιο κρυσταλλικών υλικών που 

προσεγγίζουν τη μονοκλινή δομή τριοξειδίου του βολφραμίου (m-WO3).
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Εικόνα 3.9: Φάσματα Raman (a) για συνθετικά δείγματα 1 και 2 που έχουν υποστεί  ξήρανση στους 110
ο
C, (b) συγκριτικό με συνθετικά δείγματα 1 και 2 που έχουν 

υποστεί ανόπτηση στους 500
ο
C, (c) συγκριτικό με συνθετικά δείγματα 1 και 2 που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 500 και 700

ο
C  και (d) συγκριτικό με συνθετικά 

δείγματα 1 και 2 στους 700
o
C με το εμπορικό WO3.
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Στην εικόνα 3.10 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman για το συνθετικό 

δείγμα 3 καθώς και των δειγμάτων που προκύπτουν με ανόπτηση του δείγματος 3

στους 300, 500 και 700οC. Η διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 3, όπως 

περιγράφηκε και στο κεφάλαιο 2.2.1, είναι παρόμοια με αυτή του δείγματος 1 και 

για το λόγο αυτό στην εικόνα 3.10, (a) παρουσιάζονται συγκριτικά τα φάσματα 

Raman των δειγμάτων 1 και 3, μετά το στάδιο της ξήρανσης των παραγόμενων 

σκονών στους 110οC. Όπως παρατηρείται και στην εικόνα, το φάσμα του δείγματος 

3 φαίνεται να παρουσιάζει πιο ξεκάθαρες κορυφές στους 807, 715 και 273cm-1, λίγο 

μεγαλύτερης έντασης και με μικρότερο εύρος κορυφής σε σύγκριση με αυτές του 

δείγματος 1. Επίσης παρατηρούνται πιο ξεκάθαρα οι κορυφές στους 327 και 134

cm-1 που αντιστοιχούν στις συχνότητες ταλάντωσης των δεσμών ν(W-OH2) και ν(W-

O-W)  για το m-WO3, ενώ παρατηρείται ακόμη και η κορυφή στους 93cm-1 που 

αποτελεί μία εκ’ των χαρακτηριστικών κορυφών που αντιστοιχούν στη συχνότητα 

δόνησης του πλέγματος για το m-WO3. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε πως με τη 

διαδικασία παρασκευής του δείγματος 3 παίρνουμε ένα σχετικά πιο καθαρό υλικό, 

καλύτερης κρυσταλλικής δομής σε σύγκριση με το δείγμα 1 αλλά με κορυφές 

σχετικά χαμηλής παρόλα αυτά έντασης.

Στις εικόνες 3.10 (b), (c) και (d) παρουσιάζονται τα φάσματα Raman του 

δείγματος 3 που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 300, 500 και 700οC αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται από τα φάσματα, με την άνοδο της θερμοκρασίας ανόπτησης των 

δειγμάτων, παρατηρείται αύξηση στην ένταση των χαρακτηριστικών κορυφών και 

μείωση τους εύρους τους, με τα δείγματα που έχουν ανοπτηθεί στους 500 και 700οC

να προσεγγίζουν αρκετά το φάσμα του εμπορικού κρυσταλλικού WO3. Έτσι 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η θερμική επεξεργασία έχει 

σημαντική επίδραση στη συνθετική διαδικασία κόνεων τριοξειδίου του 

βολφραμίου. Η αύξηση της έντασης των χαρακτηριστικών κορυφών και η μείωση 

τους εύρους τους, με την άνοδο της θερμοκρασίας ανόπτησης από τους 300 στους 

700οC, δείχνει την δημιουργία πιο καθαρού υλικού, απαλλαγμένου από προσμίξεις 

όπως μόρια νερού στο πλέγμα του οξειδίου, με περισσότερους χαρακτηριστικούς 

δεσμούς και καλύτερη κρυσταλλικότητα, που προσεγγίζει τη μονοκλινή δομή του

τριοξειδίου του βολφραμίου. Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται πως η ανόπτηση σε 

θερμοκρασίες άνω των 500οC δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή και την 

κρυσταλλικότητα του υλικού, επομένως οι 500οC μπορούν να θεωρηθούν ως η 

βέλτιστη θερμοκρασία για τη θερμική επεξεργασία των συνθετικών δειγμάτων.
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ο
C, (b) Δείγμα 3 με ανόπτηση στους 

300
ο
C, (c) Δείγμα 3 με ανόπτηση στους 500

ο
C και (d) Δείγμα 3 με ανόπτηση στους 700

ο
C.
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Στην εικόνα 3.11 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman για τα συνθετικά 

δείγματα 4 και 5, που παρασκευάστηκαν από την πρόδρομη ένωση Na2WO4 με

χρήση οξέων HCl και HNO3 αντίστοιχα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.1.

Πιο αναλυτικά, στην εικόνα 3.11 (a) φαίνονται τα φάσματα για το συνθετικό 

δείγμα 4, με χρήση οξέος HCl και ξήρανση στους 110οC (WO3_HCl_dried powder) και 

για το συνθετικό δείγμα 5 με χρήση οξέος HNO3 και ξήρανση στους 110οC

(WO3_HNO3_dried powder). Και στα δύο φάσματα παρατηρείται μια κορυφή στους 

948cm-1 που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [86] αντιστοιχεί στη συχνότητα 

ταλάντωσης του δεσμού ν(W=O) για την ένυδρη μορφή τριοξειδίου του 

βολφραμίου (WO3,H2O) καθώς και για τη μορφή WO3,(1/3)H2O. Η κορυφή στους 

817 cm-1 αντιστοιχεί στο δεσμό ν(W=O) της εξαγωνικής μορφής του WO3 (h-WO3),

ενώ οι κορυφές στους 662 και 235 cm-1 αντιστοιχούν στην συχνότητα ταλάντωσης 

των δεσμών ν(O-W-O) και ν(W-O-W) αντιστοίχως, της διένυδρης μορφής του WO3

(WO3,2H2O). Επίσης, η κορυφή στους 90 cm-1 είναι χαρακτηριστική της δόνησης του 

πλέγματος της ένυδρης μορφής WO3. Η ποικιλία αυτή των κορυφών των φασμάτων 

των υλικών αυτών καθιστά δύσκολο τον ακριβή χαρακτηρισμό τους, όμως 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως τα συνθετικά αυτά υλικά είναι 

κυρίως ένυδρης μορφής WO3, με κύριες κορυφές που αντιστοιχούν στην εξαγωνική 

h-WO3 και στη διένυδρη μορφή WO3,2H2O και επομένως αρκετά άμορφα με μικρή 

κρυσταλλικότητα.

Στις εικόνες 3.11 (b) και (c), παρουσιάζονται τα φάσματα των δειγμάτων 4 

και 5 που έχουν υποστεί ανόπτηση στους 500οC. Και εδώ παρατηρείται πως η 

θερμική επεξεργασία δημιουργεί υλικά μεγαλύτερης καθαρότητας και πιο 

κρυσταλλικά καθώς οι χαρακτηριστικές κορυφές είναι μεγαλύτερης έντασης και με 

μικρότερο εύρος κορυφής σε σύγκριση με τα δείγματα που έχουν υποστεί απλά 

ξήρανση στους 110οC (dried powders). Ακόμη, η κορυφή στους 948cm-1 που 

παρατηρήθηκε στα φάσματα των dried powders και αποτελούσε ένδειξη ένυδρης 

μορφής WO3, φαίνεται να υπάρχει και στα φάσματα των δειγμάτων που έχουν 

υποστεί ανόπτηση στους 500οC, αλλά να είναι πολύ μικρότερης έντασης, κάτι το 

οποίο είναι λογικό καθώς η θερμική επεξεργασία στην θερμοκρασία αυτή οδηγεί 

στην απομάκρυνση μορίων νερού από το πλέγμα, δημιουργώντας πιο κρυσταλλικές 

δομές οξειδίου. Παρόλα αυτά όμως, η ύπαρξη αυτής της κορυφής μαζί με την 

κορυφή στους 255cm-1, αποτελεί μια ένδειξη της μορφής WO3,(1/3)H2O, ενώ οι 

υπόλοιπες κορυφές που παρατηρούνται στους 807, 715, 327, 134 και 93cm-1 είναι 

οι χαρακτηριστικές κορυφές για το m-WO3,. Το γεγονός αυτό ίσως να αποτελεί 

ένδειξη συνύπαρξης δύο φάσεων οξειδίων του βολφραμίου στα συγκεκριμένα 

συνθετικά υλικά, της μονοκλινούς m-WO3 και της ένυδρης μορφής WO3,(1/3)H2O,

ενώ στην εικόνα 3.11 (d), το δείγμα WO3_HCl_500 φαίνεται να παρουσιάζει 

καλύτερη κρυσταλλικότητα και να προσεγγίζει περισσότερο το φάσμα του 

κρυσταλλικού μονοκλινούς WO3.
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Εικόνα 3.11: Φάσματα Raman για συνθετικά δείγματα 4 και 5 από Na2WO4 και χρήση οξέων HCl και HNO3, (a) δείγματα με ξήρανση στους 110
ο
C, (b) δείγμα 4 από 

Na2WO4 + HCl και ανόπτηση στους 500
ο
C, (c) δείγμα 5 από Na2WO4 + HNO3 και ανόπτηση στους 500

ο
C, (d) συγκριτικό δειγμάτων 4 και 5 με ανόπτηση στους 500

ο
C με

το εμπορικό WO3.
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Στην εικόνα 3.12, παρουσιάζονται συνολικά τα φάσματα Raman των κύριων 

συνθετικών δειγμάτων από τις πρόδρομες ενώσεις Η2WO4 και Na2WO4, με

ανόπτηση στους 500οC. Το δείγμα Η2WO4_500 παρασκευάστηκε από απευθείας 

ανόπτηση του εμπορικού βολφραμικού οξέος στους 500οC.
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Εικόνα 3.12: φάσματα Raman συνθετικών δειγμάτων στους 500
ο
C, από πρόδρομη ένωση H2WO4

(H2WO4_500 και Δείγμα3_500) και συνθετικών δειγμάτων από πρόδρομη ένωση Na2WO4

(WO3_HCl_500 και WO3_HNO3_500).

Όπως παρατηρείται, τα φάσματα των συνθετικών δειγμάτων Δείγμα3_500 

και WO3_HCl_500 είναι μεγαλύτερης έντασης, παρουσιάζοντας σχεδόν όλες τις 

χαρακτηριστικές κορυφές του φάσματος του μονοκλινούς WO3  σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, εκτός από την περίπτωση των κορυφών 948 και 255 cm-1 του 

φάσματος του WO3_HCl_500 που, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχούν σε 

χαρακτηριστικές κορυφές της ένυδρης μορφής WO3,(1/3)H2O και αποτελούν 

ένδειξη για συνύπαρξη δύο φάσεων στο συγκεκριμένο συνθετικό υλικό. Αντιθέτως, 

τα φάσματα του δείγματος από απευθείας ανόπτηση του εμπορικού H2WO4 στους 

5000C όπως και του συνθετικού δείγματος 5 από την πρόδρομη ένωση Na2WO4 με

χρήση οξέος ΗΝΟ3, παρουσιάζουν κορυφές χαμηλότερης έντασης και με 

μεγαλύτερο εύρος. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως η διαδικασία 

σύνθεσης του δείγματος 3 από την πρόδρομη ένωση H2WO4  και του δείγματος 4 

από Na2WO4 με χρήση HCl και η ανόπτησή τους στους 500οC, δίνουν υλικά πιο 

καθαρά, που προσεγγίζουν τη μονοκλινή δομή  τριοξειδίου του βολφραμίου (m-

WO3) και παρουσιάζουν καλύτερη κρυσταλλικότητα. 
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3.1.3 Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι εικόνες και τα 

αποτελέσματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) όλων των δειγμάτων 

της συγκεκριμένης εργασίας. Πριν από την ανάλυση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης SEM JEOL (JSM-840), έγινε επικάλυψη όλων των δειγμάτων καταλύτη με 

άνθρακα, με τη βοήθεια εξαχνωτή, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

απεικόνιση των ειδώλων των δειγμάτων όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.3.3.

3.1.3.1 Εμπορικό WO3

Στην εικόνα 3.13 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του εμπορικού WO3

καταλύτη σε μεγέθυνση 5000 και 15000 φορές. Όπως παρατηρούμε από την εικόνα 

3.13, το εμπορικό WO3 φαίνεται να είναι αρκετά κρυσταλλικό, με κρυστάλλους 

ωοειδούς περίπου μορφής και μέσο μέγεθος 300-500nm, οι οποίοι όμως 

παρουσιάζουν μια τάση προσκόλλησης μεταξύ τους προς σχηματισμό μεγαλύτερων 

συσσωματωμάτων με μέσο μέγεθος περίπου 1μm ή και ακόμη μεγαλύτερων. 

Εικόνα 3.13: Εμπορικό WO3

3.1.3.2 Συνθετικά Δείγματα από H2WO4

3.1.3.2.1 Δείγμα 1

Στην εικόνα 3.14 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του συνθετικού δείγματος 

1 από πρόδρομη ένωση H2WO4, μέσω της απλής sol-gel διαδικασίας σε συνδυασμό 

με υδροθερμική επεξεργασία σε χαμηλή θερμοκρασία και ξήρανση του δείγματος 

στους 110οC (Δείγμα 1 dried powder), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.1. 
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Επίσης, στις εικόνες 3.15 και 3.16 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του δείγματος 1 

με ανόπτηση στους 500 και 700οC αντίστοιχα.

Εικόνα 3.14:  Δείγμα 1 dried powder

Εικόνα 3.15: Δείγμα 1_500

Εικόνα 3.16: Δείγμα 1_700



90

Όπως παρατηρούμε από την εικόνα 3.14, η διαδικασία σύνθεσης του 

δείγματος 1 οδηγεί σε υλικό με πολύ μικρή κρυσταλλικότητα, περισσότερο άμορφο, 

ενώ φαίνεται να παρουσιάζει πορώδη-σπογγώδη μορφή. Με την ανόπτηση του 

δείγματος στους 500οC, γίνεται περαιτέρω κρυσταλλοποίηση του υλικού, αλλά 

παρόλα αυτά οι κρύσταλλοι παραμένουν προσκολλημένοι μεταξύ τους, 

διατηρώντας την πορώδη μορφολογία του υλικού, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.15. 

Αντίθετα, με την άνοδο της θερμοκρασίας ανόπτησης στους 700οC, παρατηρείται 

καλή κρυσταλλοποίηση του δείγματος 1, παρόμοια με του εμπορικού WO3, με

μεμονωμένους κρυστάλλους ωοειδούς μορφής και μέσο μέγεθος περίπου 200-

250nm, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.16.  

3.1.3.2.2 Δείγμα 2

Στην εικόνα 3.17 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του συνθετικού δείγματος 

2 από πρόδρομη ένωση H2WO4, μέσω της απλής sol-gel διαδικασίας σε συνδυασμό 

με υδροθερμική επεξεργασία σε χαμηλή θερμοκρασία και ξήρανση του δείγματος 

στους 110οC (Δείγμα 2 dried powder), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.1. 

Επίσης, στις εικόνες 3.18 και 3.19 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του δείγματος 2 

με ανόπτηση στους 500 και 700οC αντίστοιχα.

Εικόνα 3.17: Δείγμα 2 dried powder

Εικόνα 3.18: Δείγμα 2_500
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Εικόνα 3.19: Δείγμα 2_700

Ομοίως με το δείγμα 1, η παρόμοια διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 2 

και η απλή ξήρανση στους 110οC, δίνει υλικό με πολύ μικρή κρυσταλλικότητα, 

περισσότερο άμορφο και με πορώδη-σπογγώδη μορφή, όπως φαίνεται στην εικόνα 

3.17. Επίσης, παρατηρώντας την εικόνα 3.18, συμπεραίνουμε πως η ανόπτηση του 

δείγματος στους 500oC οδηγεί σε περαιτέρω κρυσταλλοποίηση, αλλά όπως και στην 

περίπτωση του δείγματος 1, οι κρύσταλλοι παραμένουν προσκολλημένοι μεταξύ 

τους διατηρώντας την πορώδη μορφολογία, ενώ η ανόπτηση στους 700οC οδηγεί σε 

κρυσταλλικό υλικό, με μέσο μέγεθος κρυστάλλων 200-250nm, ωοειδούς μορφής, 

όπως παρατηρείται στην εικόνα 3.19.

3.1.3.2.3 Δείγμα 3

Στην εικόνα 3.20 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του συνθετικού δείγματος 

3 από πρόδρομη ένωση H2WO4, μέσω της απλής sol-gel διαδικασίας σε συνδυασμό 

με υδροθερμική επεξεργασία σε χαμηλή θερμοκρασία και ξήρανση του δείγματος 

στους 110οC (Δείγμα 3 dried powder), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.1. 

Επίσης, στις εικόνες 3.21, 3.22 και 3.23 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του 

δείγματος 3 με ανόπτηση στους 300, 500 και 700οC αντίστοιχα.

Εικόνα 3.20: Δείγμα 3 dried powder
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Εικόνα 3.21: Δείγμα 3_300

Εικόνα 3.22: Δείγμα 3_500

Εικόνα 3.23: Δείγμα 3_700

Η διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 3 όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 2.2.1, είναι παρόμοια με τις διαδικασίες σύνθεσης των δειγμάτων 1 και 2. 

Επομένως στην εικόνα 3.20 παρατηρούμε και πάλι ότι με τη σύνθεση και την απλή 

ξήρανση του υλικού στους 110οC, παίρνουμε υλικό κυρίως άμορφο και πορώδες. Η 
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ανόπτηση του δείγματος 3 στους 300οC οδηγεί σε μικρή κρυσταλλοποίηση του 

υλικού, το οποίο όπως φαίνεται από την εικόνα 3.21 παραμένει ακόμα αρκετά 

πορώδες. Στην εικόνα 3.22 παρατηρούμε πως η ανόπτηση στους 500οC οδηγεί σε 

περαιτέρω κρυσταλλοποίηση του δείγματος 3, με τους κρυστάλλους όμως να 

παραμένουν προσκολλημένοι μεταξύ τους σε πορώδη συσσωματώματα. Αντίθετα, 

η ανόπτηση στους 700oC, φαίνεται να οδηγεί και εδώ σε καλή κρυσταλλοποίηση 

του υλικού, δημιουργώντας μεμονωμένους κρυστάλλους ωοειδούς σχήματος και 

μέσο μέγεθος σωματιδίων περίπου 250nm, όπως παρατηρείται στην εικόνα 3.23.

3.1.3.2.4 Δείγματα από απευθείας ανόπτηση εμπορικού H2WO4

Στις εικόνες 3.24 και 3.25 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των δειγμάτων 

από απευθείας ανόπτηση εμπορικής σκόνης H2WO4 στους 500 και 700οC

αντιστοίχως.

Εικόνα 3.24: H2WO4_500

Εικόνα 3.25: H2WO4_700
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.24, η ανόπτηση στους 500οC οδηγεί σε μικρή 

κρυσταλλοποίηση του υλικού, με κρυστάλλους προσκολλημένους μεταξύ τους σε 

μεγαλύτερα συσσωματώματα με πορώδη μορφολογία, ενώ η ανόπτηση του H2WO4

στους 700οC, οδηγεί σε μεγαλύτερη κρυσταλλικότητα, με πιο ευδιάκριτους 

κρυστάλλους ωοειδούς μορφής και μέσο μέγεθος σωματιδίων περίπου 250nm,

όπως παρατηρείται στην εικόνα 3.25.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως τα συνθετικά υλικά από 

πρόδρομη ένωση H2WO4, απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες ανόπτησης (>500οC),

ώστε να επιτευχθεί καλή κρυσταλλικότητα, με ευδιάκριτα σωματίδια κρυστάλλων. 

Παρόλα αυτά, η ανόπτηση στους 500οC, οδηγεί σε μερική κρυσταλλοποίηση των 

υλικών, σύμφωνα και με τις αναλύσεις Raman, με σωματίδια όμως προσκολλημένα 

μεταξύ τους σε μεγαλύτερα συσσωματώματα με πορώδη μορφή, τα οποία πιθανόν 

να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη επιφάνεια. 

3.1.3.3 Συνθετικά Δείγματα από Na2WO4

3.1.3.3.1 Συνθετικό δείγμα με προσθήκη HCl (WO3_HCl)

Στην εικόνα 3.26 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του συνθετικού δείγματος  

4, από πρόδρομη ένωση Na2WO4 και όξινη εναπόθεση-καταβύθιση με χρήση οξέος 

HCl σε συνδυασμό με υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας και 

ξήρανση του δείγματος στους 110οC (WO3_HCl_dried powder), όπως περιγράφεται 

πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2.2. Επίσης, στην εικόνα 3.27 παρουσιάζονται οι 

εικόνες SEM του δείγματος 4 με ανόπτηση στους 500οC (WO3_HCl_500).

Εικόνα 3.26: WO3_HCl_dried powder
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Εικόνα 3.27: WO3_HCl_500

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.26, η διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 4 

(WO3_HCl_dried powder) με απλή ξήρανση στους 110οC, οδηγεί σε υλικό με μικρή 

κρυσταλλικότητα, κυρίως άμορφο, με πορώδη μορφολογία. Η ανόπτηση όμως του 

δείγματος 4 στους 500οC, όπως παρατηρείται στην εικόνα 3.27, σε πολύ καλύτερη 

κρυσταλλικότητα του δείγματος, με ευδιάκριτους κρυστάλλους εξαγωνικής περίπου 

μορφής και μέγεθος σωματιδίων που κυμαίνεται από  250 έως 500nm.

3.1.3.3.2 Συνθετικό δείγμα με προσθήκη HΝΟ3 (WO3_HΝΟ3)

Στην εικόνα 3.28 παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του συνθετικού δείγματος  

5, από πρόδρομη ένωση Na2WO4 και όξινη εναπόθεση-καταβύθιση με χρήση οξέος 

HΝΟ3 σε συνδυασμό με υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας και 

ξήρανση του δείγματος στους 110οC (WO3_HΝΟ3_dried powder), όπως 

περιγράφεται πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2.2. Επίσης, στην εικόνα 3.29 

παρουσιάζονται οι εικόνες SEM του δείγματος 5 με ανόπτηση στους 500οC

(WO3_HΝΟ3_500).

Εικόνα 3.28: WO3_HΝΟ3_dried powder
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Εικόνα 3.29: WO3_HΝΟ3_500

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.28, η διαδικασία σύνθεσης του δείγματος 5 και 

η απλή ξήρανση στους 110οC (WO3_HΝΟ3_dried powder), οδηγεί σε υλικό με 

ελάχιστη κρυσταλλικότητα, κυρίως άμορφο, με πορώδη μορφολογία. Επίσης, η 

ανόπτηση του δείγματος 5 στους 500οC, όπως παρατηρείται στην εικόνα 3.29, 

οδηγεί σε καλύτερη κρυσταλλοποίηση του υλικού, αλλά παρόλα αυτά με σωματίδια 

προσκολλημένα μεταξύ τους σε μεγαλύτερα συσσωματώματα με πορώδη 

μορφολογία, σε αντίθεση με το δείγμα 4 όπου η ανόπτηση στους 500οC δημιουργεί 

ευδιάκριτα κρυσταλλικά σωματίδια (εικόνα 3.27).

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως τα συνθετικά υλικά από 

πρόδρομη ένωση Na2WO4, απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες ανόπτησης 

(≈500οC) ώστε να επιτευχθεί καλή κρυσταλλικότητα με ευδιάκριτη μορφολογία 

σωματιδίων, σε σύγκριση με τα υλικά που προέρχονται από την πρόδρομη ένωση 

H2WO4, που απαιτούν θερμοκρασίες ανόπτησης περίπου 700οC. Ακόμη, η χρήση 

οξέος HCl στη διαδικασία σύνθεσης από την πρόδρομη ένωση Na2WO4, φαίνεται να 

έχει καλύτερη επίδραση στη μορφολογία του συνθετικού υλικού, καθώς δημιουργεί 

ευδιάκριτα κρυσταλλικά σωματίδια με μέσο μέγεθος 250nm εξαγωνικού περίπου 

σχήματος, σε αντίθεση με τη χρήση οξέος ΗΝΟ3, το οποίο οδηγεί σε υλικό πιο 

συσσωματωμένο, με προσκολλημένα σωματίδια και πορώδη μορφολογία.  

3.1.4 Αποτελέσματα επιφάνειας Β.Ε.Τ.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 

επιφάνειας ΒΕΤ του εμπορικού WO3 καταλύτη καθώς και των κύριων συνθετικών 

δειγμάτων αυτής της εργασίας με ανόπτηση στους 500οC, με τη διαδικασία όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.3.4. Η θερμοκρασία ανόπτησης 500οC,

επιλέχθηκε ως η βέλτιστη θερμοκρασία επεξεργασίας των συνθετικών δειγμάτων 

καταλύτη, καθώς οδηγεί σε σχετικά κρυσταλλικά υλικά, όπως παρατηρείται από τις 
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αναλύσεις Raman, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν και πορώδη μορφολογία, όπως 

φαίνεται από τις εικόνες SEM των δειγμάτων που παρουσιάζονται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (3.1.3), επομένως τα καθιστούν ενδεχομένως καλούς υποψηφίους για 

προσροφητικές η άλλες καταλυτικές διεργασίες.

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της 

επιφάνειας ΒΕΤ για τα κύρια δείγματα αυτής της εργασίας.

Όνομα Δείγματος Επιφάνεια ΒΕΤ

(m2/gr)

WO3_comm 2,1

Η2WO4_500 12,1

Δείγμα 3_500 11,1

WO3_HCl_500 3,3

Πίνακας 3: Επιφάνεια ΒΕΤ (m
2
/gr) του εμπορικού καταλύτη WO3 και των κύριων συνθετικών 

δειγμάτων αυτής της εργασίας, με ανόπτηση στους 500
ο
C.

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3, τα δείγματα WO3_comm και 

WO3_HCl_500 παρουσιάζουν τη μικρότερη επιφάνεια με τιμές 3,3 και 2,1 m2/gr. Το 

γεγονός αυτό είναι σε συμφωνία με τις αναλύσεις Raman και SEM των δειγμάτων 

αυτών που δείχνουν πως είναι υλικά κρυσταλλικά με ευδιάκριτα μεμονωμένα 

σωματίδια κρυστάλλων μέσου μεγέθους ≈250nm. Αντίθετα, το δείγμα 3 με 

ανόπτηση στους 500οC που προέρχεται από την πρόδρομη ένωση H2WO4, όπως και 

το δείγμα H2WO4_500 που προέρχεται από απευθείας ανόπτηση εμπορικού H2WO4

στους 500οC, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες επιφάνειες BET, με τιμές 11,1 και 12,1 

m2/gr αντιστοίχως. Οι αναλύσεις Raman των δειγμάτων αυτών δείχνουν πως 

πρόκειται κυρίως για m-WO3, όμως όπως φαίνεται από τις εικόνες SEM δεν 

αποτελούνται από ευδιάκριτα κρυσταλλικά σωματίδια, αλλά προσκολλημένα 

μεταξύ τους, σχηματίζοντας πορώδη συσσωματώματα που εξηγούν και την 

μεγαλύτερη επιφάνεια που δείχνουν στις μετρήσεις ΒΕΤ. 

Επίσης, ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτησης, όπως φαίνεται 

γενικότερα από τις αναλύσεις SEM των δειγμάτων αυτής της εργασίας, οδηγεί σε 

δημιουργία περισσότερο μεμονωμένων κρυσταλλικών σωματιδίων, καθώς η υψηλή 

θερμοκρασία προκαλεί κατάρρευση των μεσοπόρων και διάσπαση των 

συσσωματωμάτων προς μεμονωμένα σωματίδια, μειώνοντας έτσι τη συνολική  

επιφάνεια του υλικού.
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3.2 Αποτελέσματα Προσρόφησης

3.2.1 Αποτελέσματα προσρόφησης χωρίς ρύθμιση pH 

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας στο 

κεφάλαιο  2.4, πριν από τη διαδικασία φωτοκατάλυσης για τον έλεγχο της 

αποδοτικότητάς των δειγμάτων οξειδίου του βολφραμίου στον αποχρωματισμό και 

υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων πρότυπων χρωστικών με τη βοήθεια 

ακτινοβολίας, προηγήθηκε η διαδικασία της προσρόφησης. Κατά τη διαδικασία της 

προσρόφησης, τα αιωρήματα καταλύτη/χρωστικής αφέθηκαν σε ανάδευση για 

κάποιο χρόνο, απουσία ακτινοβολίας, μέχρι το σύστημα να έρθει σε ισορροπία 

προσρόφησης-εκρόφησης της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη, ώστε να 

εκτιμηθεί αφενός ο χρόνος ισορροπίας και αφετέρου η συμβολή της προσρόφησης 

στη συνολική διαδικασία αποχρωματισμού και υποβάθμισης των διαλυμάτων 

χρωστικής. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων προσρόφησης παρουσιάζονται και 

αναλύονται παρακάτω.

Για την εκτίμηση του χρόνου ισορροπίας προσρόφησης-εκρόφησης της 

χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη, διεξήχθησαν αρχικά δύο πειράματα 

κινητικής προσρόφησης υδατικών διαλυμάτων methylene blue αρχικής 

συγκέντρωσης 20 mg/L (ppm) με δύο διαφορετικές ποσότητες εμπορικού WO3, 2

gr/L  και 1gr/L , όπου αφέθηκαν σε ανάδευση στις 600rpm.  Δείγματα λαμβάνονταν 

ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα και η μέτρησή τους έγινε με χρήση 

φασματοφωτομέτρου ορατού υπεριώδους (UV-VIS) όπως περιγράφεται στη 

πειραματική διαδικασία στο κεφάλαιο 2.4. Τα κανονικοποιημένα αποτελέσματα 

(Α/Αο) σε συνάρτηση με το χρόνο παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.1. 

Διάγραμμα  3.1 : Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων κινητικής προσρόφησης για εκτίμηση 

χρόνου ισορροπίας προσρόφησης-εκρόφησης. Στο ένθετο γράφημα παρουσιάζεται η 

συμπεριφορά των καμπυλών για τα πρώτα 5 min.
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Όπως φαίνεται από το γράφημα και για τις δύο ποσότητες εμπορικού WO3,

δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική μεταβολή στις καμπύλες προσρόφησης για 

χρόνο μεγαλύτερο από 40 min ανάδευσης. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε 

πως τα 40min είναι επαρκής χρόνος ώστε να επέλθει ισορροπία προσρόφησης-

εκρόφησης της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη WO3. Επίσης όπως 

παρατηρείται από το ένθετο γράφημα, το μεγαλύτερο μέρος της προσρόφησης της 

χρωστικής λαμβάνει χώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς κατά τη 

διάρκεια του πρώτου λεπτού ανάδευσης του αιωρήματος φαίνεται να έχει 

προσροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος της χρωστικής σε σχέση με αυτό που 

προσροφάται συνολικά στα 40 min ανάδευσης. Η ακαριαίου αυτού τύπου 

προσρόφηση της χρωστικής methylene blue στην επιφάνεια του καταλύτη WO3

μπορεί να εξηγηθεί λόγω ηλεκτροστατικών δυνάμεων μεταξύ της κατιονικής 

χρωστικής και της αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας του καταλύτη ημιαγωγού σε 

υδατικό διάλυμα, εξαιτίας της όξινης φύσης του WO3 [55, 56].

Στο διάγραμμα 3.2 απεικονίζονται γραφικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων προσρόφησης που διεξήχθησαν για να εκτιμηθεί η επαναληψιμότητα 

της πειραματικής διαδικασίας. Σε όλα τα επαναληπτικά πειράματα 

χρησιμοποιήθηκε εμπορικός καταλύτης WO3 και methylene blue ως πρότυπη 

χρωστική ενώ οι πειραματικές συνθήκες παρέμειναν ίδιες: συγκέντρωση καταλύτη 

2gr/L, συγκέντρωση χρωστικής 20ppm, ταχύτητα ανάδευσης 600rpm, φυσικό pH

διαλύματος (pH≈5) και θερμοκρασία διαλύματος περίπου 20οC (θερμοκρασία 

περιβάλλοντος).
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Διάγραμμα  3.2: Γραφική απεικόνιση επαναληπτικών πειραμάτων προσρόφησης methylene blue

αρχικής συγκέντρωσης 20ppm σε εμπορικό καταλύτη WO3 συγκέντρωσης 2gr/L.
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Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς από το γράφημα, οι αποκλίσεις των 

διαγραμμάτων των 4 επαναληπτικών πειραμάτων προσρόφησης είναι αρκετά 

μικρές, περίπου της τάξης ±0,05 ή 5% το οποίο είναι μέσα στα αποδεκτά όρια του 

τυχαίου σφάλματος, καθώς τα συστηματικά σφάλματα με την κανονικοποίηση των 

μετρήσεων (Α/Αο) έχουν ελαχιστοποιηθεί. Έτσι, η συγκεκριμένη πειραματική 

διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ακριβής και επαναλήψιμη.

Στο διάγραμμα 3.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

προσρόφησης σε συνάρτηση με το χρόνο για διάφορες αναλογίες εμπορικού 

καταλύτη WO3 και χρωστικής methylene blue (MB). Ο σκοπός αυτών των 

πειραμάτων ήταν να εκτιμηθεί η επιρροή της ποσότητας του καταλύτη ή της 

αρχικής συγκέντρωσης της χρωστικής στην αποτελεσματικότητα της προσρόφησης. 

Οι ποσότητες (συγκέντρωση) του καταλύτη που εξετάστηκαν είναι 1, 1,2, 2 και 4 

gr/L, σε υδατικό διάλυμα χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm, ενώ 

εξετάστηκε και η προσρόφηση υδατικού διαλύματος ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 

10ppm, διατηρώντας σταθερή την ποσότητα καταλύτη (2 gr/L).
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Διάγραμμα  3.3: Γραφική απεικόνιση πειραματικών αποτελεσμάτων προσρόφησης για διάφορες 

αναλογίες εμπορικού καταλύτη WO3 και χρωστικής ΜΒ. 

Όπως παρατηρείται και από τα γραφήματα, όσο αυξάνεται η ποσότητα του 

καταλύτη φαίνεται να αυξάνεται και η ποσότητα της χρωστικής που προσροφάται 

στην επιφάνειά του. Πιο συγκεκριμένα, εκφρασμένα σε συνολικά ποσοστά 

απομάκρυνσης %, έχουμε ότι η συγκέντρωση καταλύτη 1gr/L προσροφά τη 

χρωστική σε ποσοστό 23%, η συγκέντρωση καταλύτη 1,2 gr/L προσροφά σε 

ποσοστό 30%, ενώ η συγκέντρωση 2 gr/L  σε ποσοστό 50%, το οποίο είναι διπλάσιο 

σχεδόν του ποσοστού που προσροφάται από το 1 gr/L. Τέλος, η συγκέντρωση 
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καταλύτη 4 gr/L φαίνεται να προσροφά το methylene blue σε ποσοστό περίπου 

82%, ενώ η συγκέντρωση καταλύτη 2 gr/L  σε διάλυμα ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 

10 ppm προσροφά σε ποσοστό 85%. Τα ποσοστά της % απομάκρυνσης για τις 

διάφορες αναλογίες που περιγράφηκαν παραπάνω παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα.
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Διάγραμμα  3.4: Ποσοστά % απομάκρυνσης χρωστικής ΜΒ μέσω προσρόφησης για διάφορες 

αναλογίες WO3/MB

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η ποσότητα του καταλύτη παίζει 

σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της προσρόφησης που παρατηρείται για την χρωστική 

ΜΒ, κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό καθώς όσο αυξάνεται η ποσότητα του 

καταλύτη αυξάνεται και η ενεργός επιφάνεια πάνω στην οποία μπορούν να 

προσροφηθούν τα μόρια της χρωστικής. Παρόλα αυτά ο συσχετισμός της ποσότητας 

του καταλύτη με το μέγεθος της προσρόφησης που παρατηρείται δεν είναι απόλυτα 

γραμμικός όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα.
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Διάγραμμα  3.5: Συσχετισμός ποσότητας καταλύτη με το % ποσοστό προσρόφησης.
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Τέλος, στην περίπτωση του πειράματος με αρχική συγκέντρωση ΜΒ 10ppm

και συγκέντρωση καταλύτη 2 gr/L, παρατηρούμε πως το συνολικό ποσοστό 

προσρόφησης της χρωστικής είναι υψηλό και  παρόμοιο με αυτό του πειράματος με 

αρχική συγκέντρωση ΜΒ 20 ppm και συγκέντρωση καταλύτη 4 gr/L, καθώς οι 

αναλογίες ποσότητας καταλύτη/χρωστικής είναι παρόμοιες και επομένως η ενεργή 

επιφάνεια προσρόφησης για τα μόρια της χρωστικής είναι αναλογικά αυξημένη. 

Μπορούμε όμως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως και η αρχική συγκέντρωση 

της χρωστικής παίζει σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της προσρόφησης.

Στο διάγραμμα 3.6 παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων προσρόφησης τριών διαφορετικών πρότυπων χρωστικών, methylene

blue, Rhodamine 6G (Rh6G) και methyl orange (MO), αρχικής συγκέντρωσης 20 ppm

με καταλύτη εμπορικό WO3 συγκέντρωσης 2 gr/L ως προσροφητικό υλικό.
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Διάγραμμα  3.6: Γραφική απεικόνιση πειραματικών αποτελεσμάτων προσρόφησης για τρεις 
διαφορετικές πρότυπες χρωστικές, methylene blue, Rhodamine 6G (Rh6G) και methyl orange
(MO)

Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα, οι χρωστικές ΜΒ και Rh6G

προσροφώνται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη χρωστική ΜΟ, καθώς είναι 

κατιονικής φύσεως και έλκονται ισχυρότερα από την αρνητικά φορτισμένη 

επιφάνεια του καταλύτη WO3 σε φυσικό pH (pΗ≈5-5,8), ενώ η ανιονική χρωστική 

ΜΟ φαίνεται να προσροφάται ελάχιστα στην επιφάνεια του καταλύτη (ποσοστό 

προσρόφησης 2%). Εκφρασμένα σε συνολικά ποσοστά προσρόφησης %, το ΜΒ 

προσροφάται σε ποσοστό 50% στην επιφάνεια του καταλύτη υπό τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες, ενώ η χρωστική Rh6G σε ποσοστό 33%. Η διαφορά του 

βαθμού προσρόφησης μεταξύ των χρωστικών ΜΒ και Rh6G που παρατηρείται, 

μπορεί να ερμηνευθεί πιθανόν λόγω του διαφορετικού μεγέθους μορίων της κάθε 
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χρωστικής και ως εκ τούτου, τα μεγαλύτερα μόρια της Ροδαμίνης να έλκονται 

δυσκολότερα από την επιφάνεια του καταλύτη σε σχέση με τα μικρότερα μόρια του 

methylene blue.

Στο διάγραμμα 3.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

προσρόφησης του συνθετικού δείγματος 3 και των θερμικά επεξεργασμένων 

δειγμάτων, με ανόπτηση στους 300, 500 και 700οC, σε σύγκριση με το εμπορικό 

WO3. Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το mehtylene blue ως πρότυπη χρωστική, 

αρχικής συγκέντρωσης 20 ppm, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη σε όλα τα

πειράματα ήταν 2gr/L. Το pH των διαλυμάτων ήταν περίπου 5 (φυσικό pH).
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Διάγραμμα 3.7: Γραφική απεικόνιση πειραματικών αποτελεσμάτων προσρόφησης του συνθετικού 

δείγματος 3 και των θερμικά επεξεργασμένων δειγμάτων στους 300, 500 και 700
ο
C, σε σύγκριση 

με το εμπορικό WO3

Εκφρασμένα σε συνολικά ποσοστά προσρόφησης %, η απόδοση του κάθε δείγματος 

στην απομάκρυνση της χρωστικής από το διάλυμα, μέσω προσρόφησης, φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα δείγματος Προσρόφηση %

Δείγμα3_dried powder 98

Δείγμα3_300 77

Δείγμα3_500 45

Δείγμα3_700 24

WO3_comm 50
Πίνακας 3.1: συνολικά ποσοστά προσρόφησης % για τον εμπορικό καταλύτη WO3, το συνθετικό 

δείγμα 3 και τα θερμικά επεξεργασμένα δείγματα στους 300, 500 και 700
ο
C.
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Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.7 και τον πίνακα 3.1, το συνθετικό 

δείγμα 3 που έχει υποστεί μόνο ξήρανση στους 110οC (Δείγμα 3_dried powder),

παρουσιάζει πολύ υψηλή απόδοση προσρόφησης, περίπου 98% και αποχρωματίζει 

το διάλυμα του methylene blue αρχικής συγκέντρωσης 20 ppm, σχεδόν μέσα στα 

πρώτα 15 λεπτά ανάδευσης του αιωρήματος. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται  σε 

συνάρτηση με τα αποτελέσματα των χαρακτηρισμών FT-IR, Raman και SEM (βλ. 

κεφάλαιο 3.1), που δείχνουν πως το Δείγμα 3_dried powder είναι ένυδρης μορφής 

WO3 (WO3∙nH2O), αρκετά άμορφο (μη κρυσταλλικό), πορώδες και κατά συνέπεια με 

σχετικά υψηλή ενεργή επιφάνεια, κάτι το οποίο το καθιστά αρκετά καλό 

προσροφητικό υλικό για κατιονικές ουσίες όπως το methylene blue.

Επίσης παρατηρούμε, πως όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ανόπτησης των 

δειγμάτων, τα ποσοστά προσρόφησης μειώνονται με την εξής σειρά:

Δείγμα3_dried powder>Δείγμα3_300>(WO3_comm)>Δείγμα3_500 >Δείγμα3_700

Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση επίσης με τα αποτελέσματα των χαρακτηρισμών FT-

IR, Raman, SEM και ΒΕΤ, τα οποία μας έδειξαν πως με την άνοδο της θερμοκρασίας 

ανόπτησης τα δείγματα γίνονται πιο κρυσταλλικά, λιγότερο πορώδη, λόγω της 

απομάκρυνσης των μορίων νερού από το πλέγμα και το σχηματισμό πιο 

ευδιάκριτων, αποσυσσωματωμένων κρυστάλλων, άρα και με μικρότερη ενεργή 

επιφάνεια, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η κρυσταλλικότητα του WO3 είναι 

σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την προσρόφηση. Έτσι, το πιο κρυσταλλικό 

Δείγμα3_700, προσροφά λιγότερο από ότι τα λιγότερο κρυσταλλικά υλικά, 

Δείγμα3_500, Δείγμα3_300 και Δείγμα3_dried powder. Όμως, παρατηρείται πως το 

εμπορικό WO3, παρόλο που είναι πιο κρυσταλλικό και έχει ενεργή επιφάνεια 

SBET=2,1 m2/gr, δηλαδή σημαντικά μικρότερη από αυτήν του συνθετικού δείγματος 

3 στους 500οC (SBET=12,1 m2/gr), παρουσιάζει καλύτερη προσροφητική ικανότητα 

για την χρωστική ΜΒ σε σύγκριση με τα συνθετικά υλικά, Δείγμα3_700 και 

Δείγμα3_500. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ίσως λόγω μεγαλύτερης 

οξύτητας κατά Lewis της επιφάνειας των κόκκων του εμπορικού WO3 σε σύγκριση 

με τα συνθετικά δείγματα στους 500 και 700οC, η οποία πιθανόν να οφείλεται στη 

υψηλή καθαρότητα του εμπορικού υλικού και στον τρόπο σύνθεσής του, και που 

μπορεί να συμβάλει στην μεγαλύτερη ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ των μορίων της 

κατιονικής χρωστικής ΜΒ και των κόκκων του εμπορικού καταλύτη WO3.

Στο διάγραμμα 3.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

προσρόφησης των συνθετικών δειγμάτων που προέρχονται από την πρόδρομη 

ένωση Na2WO4 μέσω χημικής εναπόθεσης-καταβύθισης με χρήση οξέων HCl και 

HNO3 και υδροθερμική επεξεργασία των διαλυμάτων στους 95οC (βλ. κεφάλαιο 

2.2.2), καθώς και των θερμικά επεξεργασμένων δειγμάτων τους, με ανόπτηση στους 

500οC, σε σύγκριση με το εμπορικό WO3. Ως πρότυπη χρωστική και σε αυτά τα 

πειράματα χρησιμοποιήθηκε το mehtylene blue (MB), αρχικής συγκέντρωσης 20 
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ppm, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη σε όλα τα πειράματα ήταν 2gr/L. Το pH των 

διαλυμάτων ήταν περίπου 5-5,5 (φυσικό pH), η ταχύτητα ανάδευσης 600rpm, ενώ η 

θερμοκρασία διαλύματος περίπου 20οC (θερμοκρασία περιβάλλοντος).
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Διάγραμμα 3.8: Γραφική απεικόνιση πειραματικών αποτελεσμάτων προσρόφησης των 

συνθετικών δειγμάτων από Na2WO4 με χρήση  οξέων HCl και HNO3 και των αντίστοιχων θερμικά 

επεξεργασμένων δειγμάτων με ανόπτηση στους 500
ο
C, σε σύγκριση με το εμπορικό WO3.

Επίσης, τα αποτελέσματα της συνολικής % προσρόφησης της χρωστικής στην 

επιφάνεια των δειγμάτων του καταλύτη, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2.

Όνομα δείγματος Προσρόφηση %

WO3_HCl_dried powder 98

WO3_HNO3_dried powder 98

WO3_HCl_500 28

WO3_HNO3_500 44

WO3_comm 50

Πίνακας 3.2: Συνολικά ποσοστά προσρόφησης % του εμπορικού καταλύτη WO3, των συνθετικών 

δειγμάτων από Na2WO4 με χρήση  οξέων HCl και HNO3 και των αντίστοιχων θερμικά 

επεξεργασμένων δειγμάτων με ανόπτηση στους 500
ο
C.

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα 3.8 και τον πίνακα 3.2, τα συνθετικά 

δείγματα WO3_HCl_dried powder και WO3_HNO3_dried powder που έχουν υποστεί 

μόνο ξήρανση στους 110οC, παρουσιάζουν πολύ υψηλό συνολικό ποσοστό 

προσρόφησης της χρωστικής ΜΒ στην επιφάνειά τους (98%), ενώ παρατηρείται 

αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής από τα πρώτα 10-15 min

ανάδευσης. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα των 

χαρακτηρισμών FT-IR, Raman και SEM (βλ. κεφάλαιο 3.1), που δείχνουν πως τα 
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δείγματα WO3_HCl_dried powder και WO3_HNO3_dried powder είναι ένυδρης 

μορφής WO3 (WO3∙nH2O), αρκετά άμορφα (μη κρυσταλλικά), πορώδη και κατά 

συνέπεια με σχετικά υψηλή ενεργή επιφάνεια, όπως και στην περίπτωση του 

Δείγματος 3_dried powder, γεγονός το οποίο τα καθιστά αρκετά ικανοποιητικά 

προσροφητικά υλικά για κατιονικές ουσίες όπως το methylene blue.

Ακόμη, τα συνθετικά δείγματα WO3_HCl_500 και WO3_HNO3_500, που 

έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση στους 500οC, παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα 

προσρόφησης, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα που έχουν υποστεί μόνο 

ξήρανση στους 110οC (dried powders). Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση ξανά με τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων FT-IR, Raman, SEM και ΒΕΤ, που δείχνουν ότι η 

ανόπτηση των δειγμάτων στους 500οC, δημιουργεί υλικά πιο κρυσταλλικά, λιγότερο 

πορώδη και με μικρότερη ενεργή επιφάνεια, οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 

κρυσταλλικότητα παίζει αρνητικό ρόλο στην απόδοση της προσρόφησης. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα των μετρήσεων FT-IR και 

Raman, το υλικό WO3_HCl_500 φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη καθαρότητα 

και κρυσταλλικότητα σε σύγκριση με το WO3_HNO3_500, ενώ οι αναλύσεις SEM

δείχνουν πως είναι λιγότερο πορώδες, παρουσιάζοντας περισσότερο μορφή  

μεμονωμένων μικρών κρυστάλλων με μέσο μέγεθος περίπου 250nm, κάτι που 

εξηγεί και την σχετικά μικρή ενεργή επιφάνεια (SBET=3,3 m2/gr). Αντίθετα, το δείγμα 

WO3_HNO3_500 φαίνεται να παρουσιάζει πιο πορώδη μορφή, γεγονός που εξηγεί 

και την μεγαλύτερη απόδοση προσρόφησης για τη χρωστική MB, συγκριτικά με την 

απόδοση του δείγματος  WO3_HCl_500.

Επίσης, σε σύγκριση των αποτελεσμάτων των συνθετικών δειγμάτων 

WO3_HCl_500 και WO3_HNO3_500 με τα αποτελέσματα προσρόφησης του 

εμπορικού WO3 παρατηρείται και πάλι ότι το εμπορικό WO3 παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ικανότητα προσρόφησης για τη χρωστική ΜΒ, παρόλο που έχει 

μικρότερη επιφάνεια (SBET=2,1m2/gr) και είναι πιο κρυσταλλικό, γεγονός που μπορεί 

να ερμηνευθεί ίσως λόγω ισχυρότερης ηλεκτροστατικής έλξης μεταξύ της 

επιφάνειας των κόκκων του εμπορικού WO3 καταλύτη και της κατιονικής χρωστικής, 

που μπορεί να οφείλεται στην υψηλότερη οξύτητα κατά Lewis της επιφάνειας των 

κόκκων του εμπορικού υλικού υψηλής καθαρότητας, σε σύγκριση με αυτή των 

συνθετικών δειγμάτων.

Στο διάγραμμα 3.9 παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων προσρόφησης του εμπορικού καταλύτη WO3 και των κύριων 

συνθετικών δειγμάτων με ανόπτηση στους 500οC. Ως πρότυπη χρωστική 

χρησιμοποιήθηκε το mehtylene blue (MB), αρχικής συγκέντρωσης 20 ppm, ενώ η 

συγκέντρωση του καταλύτη σε όλα τα πειράματα ήταν 2gr/L. Το pH των διαλυμάτων 

ήταν περίπου 5-5,5 (φυσικό pH), η ταχύτητα ανάδευσης 600rpm, ενώ η 

θερμοκρασία διαλύματος περίπου 20οC (θερμοκρασία περιβάλλοντος).
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Διάγραμμα  3.9: Γραφική απεικόνιση συγκριτικών αποτελεσμάτων προσρόφησης του εμπορικού 

WO3 καταλύτη και των κύριων συνθετικών δειγμάτων με ανόπτηση στους 500
ο
C

Επίσης, τα αποτελέσματα της συνολικής % προσρόφησης της χρωστικής στην 

επιφάνεια των δειγμάτων του καταλύτη, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3.

Όνομα δείγματος Προσρόφηση %

H2WO4_500 55

Δείγμα3_500 45

WO3_HCl_500 28

WO3_HNO3_500 44

WO3_comm 50

Πίνακας 3.3: Συνολικά ποσοστά προσρόφησης % του εμπορικού καταλύτη WO3 και των κύριων 

συνθετικών δειγμάτων με ανόπτηση στους 500
ο
C.

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα 3.9 και τον πίνακα 3.3, η ικανότητα

προσρόφησης των υλικών για τη χρωστική ΜΒ  αυξάνεται με την εξής σειρά:

WO3_HCl_500> WO3_HNO3_500> Δείγμα3_500> WO3_comm> H2WO4_500

Φαίνεται πως τα συνθετικά δείγματα που προέρχονται από την πρόδρομη ένωση 

Na2WO4 με χρήση οξέων HCl και HNO3, παρουσιάζουν την μικρότερη ικανότητα 

προσρόφησης για τη χρωστική ΜΒ, ενώ ακολουθεί το συνθετικό Δείγμα 3_500. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των χαρακτηρισμών SEM και 

BET, καθώς το δείγμα WO3_HCl_500 παρουσιάζει καλύτερη κρυσταλλικότητα και 

σχετικά μικρή ενεργή επιφάνεια (SBET=3,3m2/gr), ενώ το δείγμα WO3_HNO3_500

παρουσιάζει πιο πορώδη μορφή, όπως και το Δείγμα 3_500 το οποίο έχει και 

σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια (SBET=11,1m2/gr). Επίσης, παρατηρώντας τις 

καμπύλες προσρόφησης των τριών αυτών συνθετικών δειγμάτων, βλέπουμε πως τα 

συνθετικά δείγματα WO3_HCl_500 και WO3_HNO3_500, που προέρχονται από την 
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πρόδρομη ένωση Na2WO4, έχουν μια πιο ομαλή συμπεριφορά προσρόφησης της 

χρωστικής στο συνολικό χρόνο ανάδευσης του αιωρήματος χρωστικής-καταλύτη, 

ενώ στο Δείγμα 3_500 που προέρχεται από την πρόδρομη ένωση Η2WO4,

παρατηρείται μια πιο ακαριαίου τύπου συμπεριφορά προσρόφησης, όπου το 

μεγαλύτερο μέρος της χρωστικής προσροφάται στην επιφάνεια του καταλύτη στα 

πρώτα 1-2 min ανάδευσης και στη συνέχεια έρχεται σε ισορροπία. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρότερων ηλεκτροστατικών έλξεων μεταξύ της 

επιφάνειας του συνθετικού καταλύτη Δείγμα 3_500 και της κατιονικής χρωστικής 

ΜΒ, που πιθανόν να οφείλεται στη μεγαλύτερη οξύτητα της επιφάνειας του 

συγκεκριμένου συνθετικού καταλύτη λόγω τρόπου σύνθεσης και κυρίως της

πρόδρομης ένωσης, αφού προέρχεται από βολφραμικό οξύ (H2WO4). Το 

συμπέρασμα αυτό επαληθεύεται επίσης και από τα αποτελέσματα προσρόφησης 

του συνθετικού υλικού H2WO4_500, το οποίο προέρχεται από απευθείας ανόπτηση 

εμπορικού βολφραμικού οξέος (H2WO4) και ενώ έχει την ίδια σχεδόν ενεργή 

επιφάνεια (SBET=12,1m2/gr) με το Δείγμα 3_500, παρουσιάζει αυξημένη ικανότητα 

προσρόφησης για τη χρωστική ΜΒ, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί λόγω 

αυξημένης οξύτητας της επιφάνειας του εν’ λόγω καταλύτη και κατά συνέπεια 

ισχυρότερων ηλεκτροστατικών έλξεων με την κατιονική χρωστική. Ομοίως και για 

τον εμπορικό καταλύτη WO3, ο οποίος παρόλο που είναι πιο κρυσταλλικός και έχει 

αρκετά μικρότερη ενεργή επιφάνεια (SBET=2,1 m2/gr), παρουσιάζει πολύ μικρή 

διαφορά στην ικανότητα προσρόφησης, σε σύγκριση με αυτή του συνθετικού 

δείγματος H2WO4_500.

Επομένως μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως κυρίαρχο ρόλο 

στην προσρόφηση της κατιονικής χρωστικής ΜΒ, σε φυσικό pH, παίζει η οξύτητα της 

επιφάνειας των υλικών WO3 και οι ηλεκτροστατικές έλξεις, ενώ η κρυσταλλικότητα 

και το μέγεθος της επιφάνειας BET των υλικών φαίνεται να έχει δευτερεύοντα ρόλο.  

3.2.2 Αποτελέσματα προσρόφησης με ρύθμιση pH 

Εκτός από τα πειράματα προσρόφησης σε φυσικό pH των αιωρημάτων 

χρωστικής-καταλύτη, διεξήχθησαν και κάποια πειράματα προσρόφησης κάποιων 

κύριων δειγμάτων καταλύτη, με ρύθμιση του pH, ώστε να εκτιμηθεί η επιρροή του 

στην αποτελεσματικότητα της προσρόφησης της χρωστικής στην επιφάνεια του 

εκάστοτε καταλύτη. Το pH στα συγκεκριμένα πειράματα ρυθμίστηκε στη βασική 

περιοχή (pH=7, 9 και 12) με χρήση διαλύματος NaOH 1Μ, με τη διαδικασία που

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.4.1.3.

Στο διάγραμμα 3.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσρόφησης για τον 

εμπορικό  καταλύτη WO3, σε φυσικό pH (≈ 5) και με ρύθμιση του pH στις τιμές  7, 9 

και 12. Ως πρότυπη χρωστική στα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκε το methylene

blue συγκέντρωσης 20ppm, ενώ η συγκέντρωση καταλύτη σε όλα τα πειράματα 

ήταν 2mg/L. Η ταχύτητα ανάδευσης των διαλυμάτων, όπως και στα υπόλοιπα 
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πειράματα ήταν 600rpm, ενώ η θερμοκρασία διαλύματος περίπου 20οC

(θερμοκρασία περιβάλλοντος).
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Διάγραμμα  3.10: Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων προσρόφησης του εμπορικού WO3 σε

φυσικό pH και με ρύθμιση του pH στις τιμές 2, 7, 9 και 12.

Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσρόφησης του κάθε 

δείγματος εμπορικού καταλύτη, για κάθε τιμή pΗ, εκφρασμένα σε συνολικά 

ποσοστά προσρόφησης %.

Όνομα δείγματος Προσρόφηση %

WO3_comm_natural pH 50

WO3_comm_pH=7 22

WO3_comm_pH=9 14

WO3_comm_pH=12 16

Πίνακας 3.4: Συνολικά ποσοστά προσρόφησης % του εμπορικού καταλύτη WO3 σε φυσικό pH και 

με ρύθμιση του pH στις τιμές 2, 7, 9 και 12.

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.10 και τον πίνακα 3.4, όσο 

αυξάνεται το pH του αιωρήματος χρωστικής-καταλύτη, η απόδοση της 

προσρόφησης μειώνεται. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ίσως λόγω μερικής 

μείωσης της οξύτητας της επιφάνειας του εμπορικού WO3, λόγω της κάλυψης των 

όξινων ενεργών κέντρων της επιφάνειας από ρίζες ΟΗ-, που πιθανόν να 

δημιουργούν διαφορετική πόλωση δεσμών, μεταβάλλοντας το φορτίο της 

επιφάνειας των σωματιδίων του καταλύτη και εξουδετερώνοντας κάπως τις ισχυρές 

ηλεκτροστατικές έλξεις με τα μόρια της κατιονικής χρωστικής ΜΒ. Υπόθεση όμως 

που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.  
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Επίσης η τιμή pH=12 δεν ενδείκνυται γιατί σε τιμές pH>9

παρατηρείται σταδιακή αλλαγή της δομής και αποσύνθεση της χρωστικής ΜΒ,

καθώς και αλλαγή της μορφής του WO3 το οποίο μετατρέπεται σταδιακά σε ιόντα 

WO4
2- [87, 88]. Για το λόγο αυτό, ως βέλτιστη τιμή επιλέγεται το pH=9.

Σε pH=9, τα αποτελέσματα προσρόφησης της χρωστικής ΜΒ αρχικής 

συγκέντρωσης 20ppm στην επιφάνεια του εμπορικού WO3  καθώς και των κύριων 

συνθετικών δειγμάτων καταλύτη αυτής της εργασίας, παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα 3.11, ενώ στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται τα συνολικά % ποσοστά 

προσρόφησης. 
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Διάγραμμα  3.11: Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων προσρόφησης του εμπορικού WO3 και των 

κύριων συνθετικών δειγμάτων για την χρωστική ΜΒ  σε pH=9.

Όνομα δείγματος Προσρόφηση %

WO3_comm 14

WO3-HCl-500 17

Δείγμα3-500 69

H2WO4-500 73
Πίνακας 3.5: Συνολικά ποσοστά προσρόφησης % του εμπορικού WO3 καταλύτη και των κύριων 

συνθετικών δειγμάτων για την χρωστική ΜΒ  σε pH=9.

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.11 και τον πίνακα 3.5, τα συνθετικά 

υλικά που προέρχονται από την πρόδρομη ένωση H2WO4, παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά προσρόφησης σε pH=9 από το εμπορικό WO3 και το συνθετικό 

δείγμα WO3_HCl_500, που προέρχεται από την πρόδρομη ένωση Na2WO4. Ακόμη, 

τα δείγματα H2WO4_500 και Δείγμα 3_500 σύμφωνα με τις αναλύσεις SEM και BET,

παρουσιάζουν πιο πορώδη μορφολογία και έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια (12,1 και 

11,1 m2/gr αντίστοιχα), σε σύγκριση με το εμπορικό WO3 και το συνθετικό   
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WO3_HCl_500 που είναι πιο κρυσταλλικά και με μικρότερη επιφάνεια ( 2,1 και 3,3 

m2/gr, αντίστοιχα). Έτσι παρατηρείται πως το μέγεθος της ενεργή επιφάνειας των 

καταλυτών και η πορώδης μορφολογία έχει σημαντικό ρόλο στην προσρόφηση της 

κατιονικής χρωστικής ΜΒ σε pH=9. Επίσης, ενώ στα δείγματα του εμπορικού WO3

καταλύτη και του συνθετικού WO3_HCl_500 παρατηρείται μείωση της 

προσρόφησης της χρωστικής σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των δειγμάτων 

αυτών σε φυσικό pH, στα δείγματα H2WO4_500 και Δείγμα 3_500 από πρόδρομη 

ένωση H2WO4 παρατηρείται αύξηση των ποσοστών προσρόφησης της χρωστικής 

ΜΒ. Έτσι, σε αντίθεση με το εμπορικό WO3 και το συνθετικό δείγμα  WO3_HCl_500

που η αύξηση του pH του διαλύματος έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση 

προσρόφησης, πιθανόν λόγω αλλαγής της οξύτητας των δειγμάτων και μείωσης του 

επιφανειακού τους φορτίου, στα δείγματα H2WO4_500 και Δείγμα 3_500 από 

πρόδρομη ένωση H2WO4 παρατηρείται θετική επίδραση στην απόδοση 

προσρόφησης με την αύξηση του pH, γεγονός που επίσης απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση. 
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3.3 Αποτελέσματα Φωτοκατάλυσης

Μετά τη διαδικασία προσρόφησης κάθε δείγματος, ακολούθησε η διαδικασία 

φωτοκατάλυσης όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.4.1.3.2, ώστε να 

εκτιμηθεί η ικανότητα των εμπορικών και συνθετικών φωτοκαταλυτικών σκονών 

στον αποχρωματισμό-υποβάθμιση των πρότυπων διαλυμάτων χρωστικής. 

Κατά τη διαδικασία της φωτοκατάλυσης, το αιώρημα χρωστικής-καταλύτη 

μεταφέρεται στον ειδικό φωτοαντιδραστήρα, όπου αφήνεται σε ανάδευση στις 

600rpm για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό ακτινοβόληση, με τη χρήση των 

ειδικών λυχνιών TQ ή TQ Z1, συνολικής ισχύος 150W η κάθε μία. Εκτός από τις δύο 

αυτές διαφορετικές λυχνίες, χρησιμοποιήθηκαν και δύο διαφορετικά περιβλήματα 

(υποδοχές λαμπτήρων) DURAN 50 και Μ380, με σκοπό να εκτιμηθεί η συμβολή του 

μήκους κύματος στην αποτελεσματικότητα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. Τα 

μήκη κύματος και οι εντάσεις των συνδυασμών λαμπτήρων και περιβλημάτων 

παρουσιάζονται στους πίνακες 2.2 και 2.3 στο κεφάλαιο 2.  

Τέλος, εκτός από τη διεξαγωγή πειραμάτων φωτόλυσης (πειράματα 

αναφοράς, απουσία καταλύτη) για το κάθε διάλυμα πρότυπης χρωστικής που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, έγιναν και πειράματα με ρύθμιση του pH,

ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή του στην φωτοκαταλυτική διεργασία. Το pH των 

διαλυμάτων καταλύτη και χρωστικής, ρυθμίστηκε με χρήση διαλύματος NaOH 1M

σε τρεις διαφορετικές τιμές pH: 7, 9 και 12, με τη διαδικασία όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 2.4.1.3.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν, 

παρουσιάζονται και περιγράφονται πιο αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο.

3.3.1 Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης χωρίς ρύθμιση pH

3.3.1.1 Λυχνία ΤQ Z1 με περίβλημα DURAN 50 (Vis-Glass)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη καθώς και 

μερικών συνθετικών δειγμάτων WO3. Τα πειράματα αυτά διεξήχθησαν στο φυσικό 

pH των αιωρημάτων χρωστικής-καταλύτη, ενώ η ακτινοβόλησή τους μέσα στον 

φωτο-αντιδραστήρα έγινε με τη χρήση του συστήματος λυχνίας TQ Z1 και του 

γυάλινου περιβλήματος DURAN 50, με επιτρεπόμενο διερχόμενο μήκος κύματος 

ακτινοβολίας >300 nm. Για συντομία το σύστημα αυτό λυχνίας και περιβλήματος θα 

αναφέρεται στο εξής ως σύστημα Vis-Glass.
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Στο διάγραμμα 3.12 παρουσιάζονται τα κανονικοποιημένα αποτελέσματα 

φωτόλυσης (απουσία καταλύτη) της χρωστικής ΜΒ συγκέντρωσης 20 ppm και 

φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη καθώς και συνθετικών 

δειγμάτων 1&2 με ανόπτηση στους 500 και 700οC. Οι ποσότητες καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκαν στα συγκεκριμένα πειράματα φωτοκατάλυσης ήταν 1,2 gr/L, ο 

ρυθμός ανάδευσης ήταν 600rpm, ενώ τα αρχικά διαλύματα-αιωρήματα ήταν στο 

φυσικό pH (≈5) και σε θερμοκρασία δωματίου (≈20οC). Η θερμοκρασία μέσα στον 

αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης των διαλυμάτων-αιωρημάτων 

με το σύστημα Vis-Glass παρέμενε σταθερή περίπου στους 25οC, λόγω του 

συστήματος ψύξης με την κυκλοφορία νερού ανάμεσα στα τοιχώματα του 

περιβλήματος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.4.1.3.2, ενώ ο συνολικός χρόνος 

ακτινοβόλησης των αιωρημάτων ήταν 180 min.
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Διάγραμμα  3.12: Αποτελέσματα φωτόλυσης χρωστικής ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης, με χρήση 

εμπορικού WO3 και συνθετικών δειγμάτων 1&2 με ανόπτηση στους 500 και 700
ο
C, συγκέντρωσης 

1,2 gr/L.

Επίσης τα συνολικά % ποσοστά φωτόλυσης και φωτοκατάλυσης για τα 180 

min ακτινοβόλησης των διαλυμάτων-αιωρημάτων, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6.

Όνομα δείγματος Φωτόλυση-Φωτοκατάλυση %

Φωτόλυση ΜΒ 20ppm 18

WO3_commercial_1,2 gr/L 28

Δείγμα1&2_500
ο
C_1,2 gr/L 31

Δείγμα1&2_700
ο
C_1,2 gr/L 26

Πίνακας 3.6: Πίνακας αποτελεσμάτων συνολικής % φωτόλυσης (180 min) MB 20ppm και 

φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 και συνθετικών δειγμάτων 1&2 με ανόπτηση στους 500

και 700
ο
C.
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Από το διάγραμμα 3.12 και τον πίνακα 3.6 παρατηρούμε πως για 180 min

ακτινοβόλησης των αιωρημάτων χρωστικής-καταλύτη δεν παρατηρούνται 

σημαντικές διαφορές στον αποχρωματισμό-υποβάθμιση της χρωστικής ΜΒ μεταξύ 

της χρήσης εμπορικού WO3 καταλύτη και των συνθετικών δειγμάτων 1&2 με 

ανόπτηση στους 500 και 700οC. Η σειρά αποτελεσματικότητας των καταλυτών στην 

φωτοκατάλυση της χρωστικής έχει ως εξής:

Δείγμα 1&2_500>WO3_commercial>Δείγμα 1&2_700, ενώ όλα τα δείγματα 

φαίνονται να αποχρωματίζουν το διάλυμα της χρωστικής σε μεγαλύτερο ποσοστό 

σε σύγκριση με την απλή φωτόλυση (απουσία καταλύτη), γεγονός που αποτελεί 

ένδειξη πως λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική διεργασία. Παρόλα αυτά όμως η 

αποτελεσματικότητα των δειγμάτων των καταλυτών στις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες φαίνεται να είναι μικρή. Επίσης, σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα των χαρακτηρισμών FT-IR, Raman, SEΜ και ΒΕΤ των δειγμάτων, 

παρατηρούμε πως το λιγότερο κρυσταλλικό δείγμα 1&2 με ανόπτηση στους 500οC,

το οποίο παρουσιάζει πορώδη μορφή και μεγαλύτερη επιφάνεια, είναι ελάχιστα πιο 

αποτελεσματικό στη φωτοκατάλυση της χρωστικής ΜΒ σε σύγκριση με τα πιο 

κρυσταλλικά δείγματα του εμπορικού WO3 καταλύτη και του συνθετικού 1&2 με 

ανόπτηση στους 700οC. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα πως 

η κρυσταλλικότητα των υλικών WO3 δεν έχει κυρίαρχο ρόλο και φαίνεται να μην 

επηρεάζει τη, χαμηλή κατά τα άλλα, φωτοκαταλυτική ικανότητά τους στον 

αποχρωματισμό-υποβάθμιση της χρωστικής ΜΒ στις συγκεκριμένες πειραματικές 

συνθήκες.

Στο διάγραμμα 3.13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ συγκέντρωσης 20 ppm, για συνολικό χρόνο ακτινοβόλησης του 

διαλύματος 300min. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης της 

ίδιας χρωστικής με χρήση διαφόρων συγκεντρώσεων εμπορικού καταλύτη WO3,

ώστε να εκτιμηθεί η επιρροή της ποσότητας του καταλύτη στον αποχρωματισμό-

υποβάθμιση της χρωστικής με τη βοήθεια ακτινοβολίας. Οι συγκεντρώσεις του 

καταλύτη που εξετάστηκαν ήταν 1,2, 2 και 4 gr/L, ενώ οι υπόλοιπες πειραματικές 

συνθήκες παρέμειναν ίδιες: συγκέντρωση χρωστικής 20ppm, ταχύτητα ανάδευσης 

600rpm, φυσικό pH διαλυμάτων-αιωρημάτων, σύστημα ακτινοβόλησης Vis-Glass

(λ>300nm) και θερμοκρασία μέσα στο φωτοαντιδραστήρα ≈25οC.

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.13, όλες οι συγκεντρώσεις εμπορικού 

καταλύτη WO3 που χρησιμοποιήθηκαν στα συγκεκριμένα πειράματα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη απόδοση αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής σε σύγκριση 

με την απλή φωτόλυση (απουσία καταλύτη) στον ίδιο χρόνο, γεγονός που 

αποδεικνύει την ύπαρξη φωτοκαταλυτικής δράσης με τη συνέργεια καταλύτη και 

ακτινοβολίας και επίσης ότι το φάσμα της ακτινοβολίας του συστήματος Vis-Glass,

με λ>300nm και κύρια μήκη κύματος στην ορατή περιοχή του φάσματος (πίνακας 
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2.3) είναι ικανό να ενεργοποιήσει φωτοηλεκτρικά τον καταλύτη, όπως αναμενόταν

βάσει του μικρού ενεργειακού χάσματος του WO3 (Εg ≈ 2,7-2,8 eV) [27].
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Διάγραμμα  3.13: Αποτελέσματα φωτόλυσης ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης για διάφορες 

συγκεντρώσεις εμπορικού καταλύτη WO3.

Επίσης, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως όσο αυξάνεται η συγκέντρωση 

του καταλύτη στο διάλυμα, αυξάνεται και η αποτελεσματικότητα της 

φωτοκατάλυσης και κατά συνέπεια ο βαθμός αποχρωματισμού του διαλύματος της 

χρωστικής ΜΒ. Το γεγονός αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς όσο αυξάνεται η 

συγκέντρωση του καταλύτη στο διάλυμα αυξάνεται και η συνολική ενεργή 

επιφάνεια και τα ενεργά κέντρα στον όγκο του διαλύματος και έτσι με τη βοήθεια 

της ακτινοβολίας δημιουργούνται περισσότερα ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών (e-/h+).

Τα φωτο-δημιουργούμενα αυτά ζεύγη e-/h+ μπορούν στη συνέχεια, είτε να 

οξειδώσουν απευθείας τα προσροφημένα πάνω στον καταλύτη μόρια της 

χρωστικής είτε να αντιδράσουν με ιόντα OH- ή προσροφημένα μόρια H2O,

δημιουργώντας ρίζες HO• που αποτελούν ισχυρό οξειδωτικό μέσο και μπορούν να 

οξειδώσουν τα μόρια της χρωστικής σε διάφορα προϊόντα οξείδωσης, οδηγώντας 

έτσι σε αποχρωματισμό του διαλύματος (βλ. κεφάλαιο 1.3.2). Όμως, φαίνεται πως 

ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις εμπορικού καταλύτη WO3 (4gr/L), το διάλυμα 

της χρωστικής δεν αποχρωματίζεται πλήρως (58% συνολική απόδοση 

αποχρωματισμού) μέσα σε 180 min ακτινοβόλησης του αιωρήματος με το σύστημα 

Vis-Glass, παρόλο το υψηλό δυναμικό της ζώνης σθένους του WO3 (+3,1 eV) και την 

υψηλή οξειδωτική του ικανότητα [27]. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ίσως 

λόγω μη καλού διαχωρισμού και γρήγορης επανασύνδεσης των ζευγών e-/h+ στους 

κρυστάλλους του εμπορικού καταλύτη, με αποτέλεσμα να μην παραμένουν ενεργά 

αρκετή ώρα ώστε να μπορούν να οξειδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα 

προσροφημένα μόρια της χρωστικής ΜΒ. Επίσης, σύμφωνα με την εικόνα 1.8, 
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φαίνεται πως το οξειδωτικό δυναμικό της ζώνης σθένους του WO3 (+3,1 eV) έχει μεν

την ικανότητά να οξειδώνει προσροφημένα ιόντα ΟΗ- ή μόρια H2O, προς 

σχηματισμό ριζών HO• που αποτελούν σημαντικό οξειδωτικό μέσο, όμως σε φυσικό 

pH διαλύματος (≈5) η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ- είναι σημαντικά μειωμένη με 

αποτέλεσμα και η δημιουργία ριζών HO• στο διάλυμα να είναι μικρότερη. Από την 

άλλη, σύμφωνα ξανά με την εικόνα 1.8, το δυναμικό αναγωγής του WO3 δεν είναι 

ικανό να ανάγει το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο νερό προς σχηματισμό ιόντων 

υπεροξειδίου (Ο2•-) και υδροπεροξυριζών (ΗΟ2•), τα οποία αποτελούν επίσης 

σημαντικό οξειδωτικό μέσο, με αποτέλεσμα η γενικότερη φωτοκαταλυτική 

οξειδωτική ικανότητα του εμπορικού WO3 καταλύτη στις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες να είναι μειωμένη. Παρόλα αυτά όμως, για λόγους 

πειραματικής ευκολίας και επειδή η συγκέντρωση καταλύτη 4 gr/L είναι μη 

πρακτική, στα περισσότερα πειράματα χρησιμοποιήθηκε η συγκέντρωση καταλύτη 

2 gr/L, με αύξηση όμως του χρόνου ακτινοβόλησης από 180 min σε 300 min μέσα 

στο φωτοαντιδραστήρα.

Στο διάγραμμα 3.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ και τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού καταλύτη

WO3, σε δύο διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις χρωστικής: 10 και 20ppm. Η 

συγκέντρωση του εμπορικού καταλύτη στα πειράματα αυτά παρέμεινε σταθερή 

(2gr/L), η ταχύτητα ανάδευσης των διαλυμάτων-αιωρημάτων στο φωτο-

αντιδραστήρα ήταν 600rpm, η θερμοκρασία εντός του φωτοαντιδραστήρα ≈25οC, το 

pH των διαλυμάτων ≈5 (φυσικό pH), ενώ η ακτινοβόληση έγινε με το σύστημα Vis-

Glass (λ>300nm).
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Διάγραμμα  3.14: Πειραματικά αποτελέσματα φωτόλυσης ΜΒ και φωτοκατάλυσης με χρήση 

εμπορικού WO3 (2gr/L), σε δύο διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις ΜΒ, 10 και 20ppm.
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Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.14, η φωτοκατάλυση με χρήση του 

εμπορικού καταλύτη WO3 και για τις δύο αρχικές συγκεντρώσεις χρωστικής 

φαίνεται να παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά αποχρωματισμού σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες απλές φωτολύσεις (απουσία καταλύτη) της χρωστικής ΜΒ. Έτσι, 

μπορούμε ξανά να συμπεράνουμε πως λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική διεργασία 

με την ενεργοποίηση του καταλύτη από την ακτινοβολία και την περαιτέρω 

οξείδωση του διαλύματος της χρωστικής. Επίσης, παρατηρούμε πως ξεκινώντας από 

χαμηλότερη αρχική συγκέντρωση χρωστικής (10ppm) η συνολική απόδοση του 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής μέσω φωτοκατάλυσης είναι 

περίπου 71%, δηλαδή σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm (≈47%

αποχρωματισμός). Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς όσο μειώνεται η 

συγκέντρωση της χρωστικής του διαλύματος, διατηρώντας τη συγκέντρωση του 

καταλύτη σταθερή,  αυξάνεται και η αναλογία καταλύτη/χρωστικής στο συνολικό 

όγκο του διαλύματος, επομένως αυξάνεται αναλογικά και η συνολική ενεργή 

επιφάνεια και τα ενεργά κέντρα στον όγκο του διαλύματος. Έτσι, με τη βοήθεια της 

ακτινοβολίας, τα φωτοδημιουργούμενα  ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών (e-/h+) που 

δημιουργούνται, είναι αναλογικά περισσότερα στον όγκο του διαλύματος της 

χρωστικής αρχικής συγκέντρωσης 10ppm και έτσι η χρωστική οξειδώνεται πιο 

αποτελεσματικά στον ίδιο χρόνο, σε σύγκριση με το διάλυμα αρχικής συγκέντρωσης 

ΜΒ 20ppm.

Επίσης, παρατηρούμε πως η φωτοκαταλυτική απόδοση αποχρωματισμού 

του διαλύματος αρχικής συγκέντρωσης χρωστικής ΜΒ 10ppm και WO3 2gr/L είναι 

περίπου 71% και  μεγαλύτερη από την αντίστοιχη απόδοση αποχρωματισμού του 

διαλύματος αρχικής συγκέντρωσης ΜΒ 20ppm και WO3 4gr/L (58%

αποχρωματισμός, βλ. διάγραμμα 3.13), παρόλο που η αναλογία 

καταλύτη/χρωστικής είναι ίδια (αναλογία 1:5 (gr/mg)). Η διαφορά αυτή στην 

απόδοση, πιθανόν να οφείλεται στο ότι η υψηλή συγκέντρωση καταλύτη στο 

διάλυμα μπορεί να προκαλεί μικρή σκέδαση ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η απορρόφησή της από τους κρυστάλλους του καταλύτη και έτσι να 

παρατηρείται μειωμένη ενεργότητα και μειωμένη φωτοκαταλυτική απόδοση. Έτσι, 

μπορούμε ξανά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η συγκέντρωση καταλύτη 

WO3 4gr/L δεν είναι η βέλτιστη, ενώ και η αρχική συγκέντρωση της χρωστικής ΜΒ 

10ppm δεν ενδείκνυται, για λόγους υψηλής προσρόφησης της χρωστικής στην 

επιφάνεια του καταλύτη (βλ. διάγραμμα 3.3). Για τους παραπάνω λόγους, σε όλα τα 

υπόλοιπα πειράματα φωτοκατάλυσης της εργασίας αυτής, επιλέχθηκε η χρήση της 

συγκέντρωσης καταλύτη 2 gr/L και αρχικής συγκέντρωσης χρωστικής 20ppm.
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Στο διάγραμμα 3.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης 

τριών διαφορετικών διαλυμάτων χρωστικής: methyl orange (MO), methylene blue

(MB) και Rhodamine 6G (Rh6G), αρχικής συγκέντρωσης 20ppm, με χρήση εμπορικού 

WO3 καταλύτη 2gr/L. Οι υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες παρέμειναν ίδιες:

ταχύτητα ανάδευσης 600rpm, φυσικό pH διαλυμάτων-αιωρημάτων (≈5), σύστημα 

ακτινοβόλησης Vis-Glass (λ>300nm), συνολικός χρόνος ακτινοβόλησης 300min και 

θερμοκρασία μέσα στον φωτοαντιδραστήρα ≈25οC.
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Διάγραμμα 3.15: Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης χρωστικών methyl orange (MO), methylene blue

(MB) και Rhodamine 6G (Rh6G), αρχικής συγκέντρωσης 20ppm, με χρήση εμπορικού WO3

καταλύτη συγκέντρωσης 2gr/L.

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.15, η χρωστική Rh6G

αποχρωματίζεται φωτοκαταλυτικά σε μεγαλύτερο ποσοστό (57%), ενώ ακολουθεί η 

χρωστική ΜΒ με συνολικό ποσοστό αποχρωματισμού 47% και η χρωστική ΜΟ με 

ποσοστό αποχρωματισμού 17%. Οι δύο χρωστικές ΜΒ και Rh6G, φαίνεται να 

αντιδρούν καλύτερα φωτοκαταλυτικά με τον εμπορικό καταλύτη WO3 από ότι η 

χρωστική ΜΟ, γεγονός αναμενόμενο, καθότι οι χρωστικές αυτές είναι κατιονικής 

φύσεως και έλκονται ισχυρότερα από την αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του WO3,

με αποτέλεσμα να οξειδώνονται φωτοκαταλυτικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 

φωτοδημιουργούμενα ζεύγη e-/h+ στην επιφάνεια του καταλύτη. Αντίθετα, η 

χρωστική ΜΟ είναι ανιονικής φύσεως, με αποτέλεσμα τα μόρια της χρωστικής να 

απωθούνται από την αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του καταλύτη, να μην 

έρχονται σε επαφή με τα φωτοδημιουργούμενα ζεύγη e-/h+ και να παρατηρείται 

ελάχιστη οξείδωση της ουσίας πάνω στην επιφάνεια του καταλύτη. Εκτός όμως από 

την απευθείας οξείδωση της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη, λαμβάνει 

χώρα και οξείδωση από τις φωτοκαταλυτικά δημιουργούμενες ρίζες ΗΟ•. Όμως, 

αφενός μεν στο φυσικό pH (≈5) του διαλύματος η συγκέντρωση των ιόντων OH-
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είναι μικρή, άρα και η συγκέντρωση των ριζών ΗΟ• που δημιουργούνται 

φωτοκαταλυτικά θα είναι μικρή και αφετέρου η χρωστική ΜΟ συγκαταλέγεται στην 

κατηγορία των αζοχρωμάτων όπου ο χαρακτηριστικός δεσμός (–N=N-) διασπάται 

αρκετά δύσκολα. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η φωτοκαταλυτική 

οξείδωση της χρωστικής ΜΟ με τη χρήση καταλύτη WO3 στις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες είναι αρκετά δύσκολη, ενώ φαίνεται πως η χρωστική Rh6G

οξειδώνεται πιο εύκολα φωτοκαταλυτικά από ότι η χρωστική ΜΒ και για το λόγο 

αυτό παρατηρείται και μεγαλύτερο ποσοστό αποχρωματισμού του διαλύματός της.

Στο διάγραμμα 3.16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm και τα αποτελέσματα τριών 

πειραμάτων φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη 2gr/L, υπό τις 

ίδιες πειραματικές συνθήκες, ώστε να εκτιμηθεί η επαναληψιμότητα της 

πειραματικής διαδικασίας. Οι πειραματικές συνθήκες και στα τρία αυτά πειράματα 

φωτοκατάλυσης ήταν: αρχική συγκέντρωση ΜΒ 20ppm, συγκέντρωση εμπορικού 

WO3 καταλύτη 2gr/L, φυσικό pH αιωρημάτων (≈5), ταχύτητα ανάδευσης μέσα στον 

φωτοαντιδραστήρα 600rpm, σύστημα ακτινοβολίας Vis-Glass (λ>300nm) και 

θερμοκρασία διαλύματος εντός του αντιδραστήρα ≈25οC.
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Διάγραμμα  3.16: Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης χρωστικής ΜΒ 20ppm με χρήση εμπορικού WO3

καταλύτη συγκέντρωσης 2gr/L, για έλεγχο επαναληψιμότητας.

Όπως παρατηρούμε και από το διάγραμμα 3.16, τα αποτελέσματα της 2ης

και 3ης επανάληψης του πειράματος σχεδόν ταυτίζονται, ενώ παρατηρείται μια 

διαφορά των πειραματικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το 1ο πείραμα, 

λιγότερο όμως από 10% που μπορεί να οφείλεται σε τυχαία πειραματικά σφάλματα 

εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν το 1ο πείραμα φωτοκατάλυσης και η διαδικασία δεν 
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είχε συστηματοποιηθεί. Παρόλα αυτά όμως η 2η και 3η επανάληψη του πειράματος 

παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές στις πειραματικές τιμές, με αποτέλεσμα να 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως η πειραματική διαδικασία είναι επαναλήψιμη σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Έτσι, σε όλα τα πειράματα φωτοκατάλυσης που 

ακολούθησαν χρησιμοποιήθηκε αρχική συγκέντρωση χρωστικής MB 20ppm και  

συγκέντρωση καταλύτη 2gr/L, ώστε τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων 

φωτοκατάλυσης να είναι συγκρίσιμα για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. Επίσης για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων άλλων 

δειγμάτων καταλύτη με αυτά του εμπορικού WO3 καταλύτη, θα χρησιμοποιούνται 

τα αποτελέσματα της 3ης επανάληψης.

Στο διάγραμμα 3.17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης 

(απουσίας καταλύτη) της χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm και 

φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη καθώς και των δειγμάτων του 

συνθετικού Δείγματος 3 με ανόπτηση στους 300, 500 και 700oC. Η συγκέντρωση 

όλων των δειγμάτων καταλύτη στα συγκεκριμένα πειράματα ήταν 2gr/L ενώ οι 

υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες ήταν: φυσικό pH αιωρημάτων (≈5), ταχύτητα 

ανάδευσης μέσα στον φωτοαντιδραστήρα 600rpm, σύστημα ακτινοβολίας Vis-Glass

(λ>300nm) και θερμοκρασία διαλύματος εντός του αντιδραστήρα ≈25οC.
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Διάγραμμα  3.17: Αποτελέσματα φωτόλυσης ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού 
WO3 καταλύτη και συνθετικού Δείγματος 3 με ανόπτηση στους 300, 500 και 700

o
C.

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.17, τα αποτελέσματα 

φωτοκατάλυσης όλων των δειγμάτων καταλύτη, εμπορικού WO3 και των 

συνθετικών δειγμάτων, παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά αποχρωματισμού του 

διαλύματος της χρωστικής ΜΒ σε σύγκριση με την απλή φωτόλυση της χρωστικής. 

Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική διεργασία 

με την ενεργοποίηση του καταλύτη από την ακτινοβολία και την περαιτέρω 
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οξείδωση του διαλύματος της χρωστικής, είτε άμεσα στην επιφάνεια του καταλύτη 

από τα φωτοδημιουργούμενα ζεύγη e-/h+, είτε έμμεσα με τη δημιουργία ριζών HO•

από την οξείδωση των ιόντων OH- στην επιφάνεια του καταλύτη. Παρόλα αυτά 

όμως δεν παρατηρείται να υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη συνολική απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ανάμεσα στη χρήση εμπορικού 

καταλύτη WO3 και των συνθετικών δειγμάτων με ανόπτηση του Δείγματος 3 στους 

300, 500 και 700οC, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.7.

Όνομα δείγματος Φωτοκατάλυση %

WO3_commercial 47

Δείγμα3_300οC 51

Δείγμα3_500οC 50

Δείγμα3_700οC 49
Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα συνολικής % φωτοκατάλυσης (αποχρωματισμός) της χρωστικής ΜΒ 
αρχικής συγκέντρωσης 20ppm με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη και συνθετικών δειγμάτων με 
ανόπτηση του Δείγματος 3 στους 300, 500 και 700

ο
C.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των χαρακτηρισμών FT-IR, Raman και 

SEM των παραπάνω δειγμάτων, τα οποία δείχνουν πως το εμπορικό WO3 όπως και 

το Δείγμα3_700 είναι τα πιο καθαρά και τα περισσότερο κρυσταλλικά δείγματα, 

ενώ το Δείγμα3_500 είναι λιγότερο κρυσταλλικό, πιο πορώδες, όπως και το 

Δείγμα3_300 που είναι πιο άμορφο και πορώδες, μπορούμε να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα πως η κρυσταλλικότητα των δειγμάτων WO3 δεν έχει τον κυρίαρχο 

ρόλο στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση της χρωστικής ΜΒ. Επίσης οι αναλύσεις 

επιφάνειας ΒΕΤ δείχνουν πως το λιγότερο κρυσταλλικό Δείγμα3_500 με επιφάνεια 

11,1m2/gr, δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτη διαφορά στην απόδοση φωτοκατάλυσης 

του διαλύματος χρωστικής ΜΒ, σε σύγκριση με το πιο κρυσταλλικό εμπορικό WO3

με επιφάνεια 2,2m2/gr. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ούτε και το μέγεθος 

της επιφάνειας ΒΕΤ των δειγμάτων WO3 έχει κυρίαρχο ρόλο στην απόδοση του 

φωτοκαταλυτικού αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ στις 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. 

Η γενικότερη μέτρια φωτοκαταλυτική απόδοση όλων των παραπάνω 

δειγμάτων WO3 καταλύτη στον αποχρωματισμό του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ

στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, πιθανόν να οφείλεται στη γρήγορη 

επανασύνδεση των φωτοδημιουργούμενων ζευγών e-/h+ στην επιφάνεια των 

κρυστάλλων του καταλύτη και τα οποία αποτελούν τη δρώσα δύναμη της 

φωτοκαταλυτικής διεργασίας. Επίσης, το φυσικό pH όλων των αιωρημάτων 

χρωστικής/καταλύτη στα παραπάνω πειράματα ήταν στην όξινη περιοχή (≈5),

επομένως η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ- στο διάλυμα ήταν χαμηλή, με 

αποτέλεσμα και η συγκέντρωση των φωτοκαταλυτικά δημιουργούμενων ριζών HO•

στο διάλυμα να είναι χαμηλή και έτσι η οξείδωση των μορίων της χρωστικής από τις 

ρίζες αυτές να είναι περιορισμένη.
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3.3.1.2 Λυχνία ΤQ με περίβλημα DURAN 50 (UV-Glass)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού καταλύτη WO3 καθώς και 

κάποιων συνθετικών δειγμάτων WO3. Τα πειράματα αυτά διεξήχθησαν στο φυσικό 

pH των αιωρημάτων χρωστικής-καταλύτη, ενώ η ακτινοβόλησή τους μέσα στο

φωτο-αντιδραστήρα έγινε με τη χρήση του συστήματος λυχνίας TQ και του 

γυάλινου περιβλήματος DURAN 50, με επιτρεπόμενο διερχόμενο μήκος κύματος 

ακτινοβολίας >300 nm, αλλά με διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας σε σύγκριση με 

το σύστημα TQ Z1-DURAN 50 (βλ. πίνακες 2.2 και 2.3). Για συντομία το σύστημα 

αυτό λυχνίας και περιβλήματος θα αναφέρεται στο εξής ως σύστημα UV-Glass.

Στο διάγραμμα 3.18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm και φωτοκατάλυσης με χρήση 

εμπορικού καταλύτη WO3 συγκέντρωσης 2gr/L, εφαρμόζοντας δύο διαφορετικά 

συστήματα ακτινοβόλησης TQ Z1-DURAN 50 (Vis-Glass) και TQ-DURAN 50 (UV-Glass)

με λ>300nm και για τα δύο συστήματα. Οι υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες 

παρέμειναν ίδιες: ταχύτητα ανάδευσης διαλύματος 600rpm, φυσικό pH

αιωρημάτων (≈5), θερμοκρασία διαλύματος εντός του φωτοαντιδραστήρα ≈25οC.
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Διάγραμμα  3.18: Αποτελέσματα φωτόλυσης ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης με εμπορικό WO3

καταλύτη 2gr/L, με χρήση δύο συστημάτων ακτινοβόλησης ΤQ Z1-DURAN 50 (Vis-Glass) και TQ-
DURAN 50 (UV-Glass).
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Όπως  παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.18, η φωτόλυση της χρωστικής ΜΒ 

και η φωτοκατάλυση με χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη παρουσιάζει λίγο 

αυξημένη απόδοση με το σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες αποδόσεις του συστήματος Vis-Glass. Οι διαφορές αυτές στην απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής (≤10%) οφείλονται στις 

διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας των δύο συστημάτων ακτινοβόλησης όπως 

φαίνεται από τις μετρήσεις που έγιναν με το ραδιόμετρο για τους δύο 

συνδυασμούς λαμπτήρα-περιβλήματος (βλ. κεφάλαιο 2.4.1.4). Έτσι, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 2.4, σε απόσταση 1-1,5 cm από το εξωτερικό τοίχωμα του 

περιβλήματος, το ποσό της ενέργειας της UV-A ακτινοβολίας (300-400nm) του 

συστήματος TQ-DURAN 50 (UV-Glass) είναι περίπου 43,6-45 mW/cm2, ενώ το 

αντίστοιχο ποσό ενέργειας του συστήματος TQ Z1-DURAN 50 (Vis-Glass) είναι 38-43

mW/cm2. Επίσης, αντίστοιχες μετρήσεις της ενέργειας ορατής ακτινοβολίας (400-

700nm) έδειξαν παρόμοιες τιμές ενέργειας και για τους δύο συνδυασμούς 

λαμπτήρα και περιβλήματος (≥200 mW/cm2). Επομένως, το σύστημα UV-Glass,

φαίνεται να τροφοδοτεί τον όγκο του διαλύματος εντός του φωτοαντιδραστήρα με 

ακτινοβολία λίγο μεγαλύτερης ενέργειας από ότι το σύστημα Vis-Glass, με

αποτέλεσμα να παρατηρείται λίγο αυξημένη απόδοση αποχρωματισμού του 

διαλύματος της χρωστικής, είτε χωρίς χρήση καταλύτη (φωτόλυση) είτε με τη χρήση 

καταλύτη (φωτοκατάλυση). 

Η διαφορά αυτή στην απόδοση φωτοκατάλυσης, της τάξης του 10%, λόγω 

της αυξημένης έντασης ακτινοβολίας από το σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass σε

σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση του συστήματος Vis-Glass, φαίνεται και στο 

διάγραμμα 3.19 για την περίπτωση φωτοκατάλυσης της χρωστικής ΜΒ 20ppm, με

χρήση του συνθετικού δείγματος 3 με ανόπτηση στους 500οC.
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Διάγραμμα  3.19: Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης ΜΒ 20ppm και συνθετικού δείγματος 3 με
ανόπτηση στους 500

ο
C, με χρήση δύο συστημάτων ακτινοβόλησης ΤQ Z1-DURAN 50 (Vis-Glass) και 

TQ-DURAN 50 (UV-Glass).
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Στο διάγραμμα 3.20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm και τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης 

με τη χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη καθώς και των κύριων συνθετικών 

δειγμάτων αυτής της εργασίας με ανόπτηση στους 500oC. Η ακτινοβόληση των 

διαλυμάτων και αιωρημάτων χρωστικής-καταλύτη έγινε με το σύστημα UV-Glass και 

οι πειραματικές συνθήκες σε όλα τα πειράματα ήταν: συγκέντρωση χρωστικής ΜΒ 

20ppm, συγκέντρωση WO3 καταλύτη 2gr/L, ταχύτητα ανάδευσης διαλύματος 

600rpm, φυσικό pH αιωρημάτων (≈5), θερμοκρασία διαλύματος εντός του φωτο-

αντιδραστήρα ≈25οC.
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Διάγραμμα  3.20: Αποτελέσματα φωτόλυσης ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού 
WO3 καταλύτη και των κύριων συνθετικών δειγμάτων αυτής της εργασίας με ανόπτηση στους 
500

ο
C, με σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass.

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 3.20, όλα τα πειράματα 

φωτοκατάλυσης με χρήση καταλύτη WO3 παρουσιάζουν απόδοση αποχρωματισμού 

μεγαλύτερη από ότι το πείραμα φωτόλυσης (απουσία καταλύτη) για χρόνο 

ακτινοβόλησης 300min. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως λαμβάνει χώρα 

φωτοκαταλυτική διεργασία με την ενεργοποίηση των καταλυτών από την 

ακτινοβολία και την περαιτέρω οξείδωση του διαλύματος της χρωστικής, είτε άμεσα 

στην επιφάνεια των καταλυτών από τα φωτοδημιουργούμενα ζεύγη e-/h+, είτε 

έμμεσα με τη δημιουργία ριζών HO• από την οξείδωση των ιόντων OH- στην 

επιφάνεια των καταλυτών.

Τα συνολικά % ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος χρωστικής ΜΒ 

μέσω φωτόλυσης και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού καταλύτη WO3 καθώς 

και των κύριων συνθετικών δειγμάτων αυτής της εργασίας με ανόπτηση στους 

500oC, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8.
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Όνομα δείγματος Αποχρωματισμός %

Φωτόλυση ΜΒ 20ppm 39

WO3_comm 53

WO3_HNO3_500 53

WO3_HCl_500 66

Δείγμα3_500 60

H2WO4_500 65
Πίνακας 3.8: Πίνακας συνολικής % απόδοσης αποχρωματισμού μέσω φωτόλυσης της χρωστικής 
ΜΒ 20ppm και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη και των κύριων συνθετικών 
δειγμάτων αυτής της εργασίας με ανόπτηση στους 500

ο
C, με σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.20 και τον πίνακα 3.8, η σειρά 

αποτελεσματικότητας των δειγμάτων καταλύτη στον αποχρωματισμό της χρωστικής 

ΜΒ στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες έχει ως εξής:

WO3_HCl_500> H2WO4_500> Δείγμα3_500> WO3_comm≈WO3_HNO3_500

Το δείγμα WO3_HCl_500, που προέρχεται από την πρόδρομη ένωση Na2WO4

με χρήση ΗCl  και ανόπτηση στους 500oC, παρουσιάζει την καλύτερη συνολική

απόδοση αποχρωματισμού του διαλύματος χρωστικής ΜΒ με 66% αποχρωματισμό, 

ενώ σχεδόν την ίδια απόδοση παρουσιάζει το δείγμα H2WO4_500 (65%

αποχρωματισμός) με απευθείας ανόπτηση εμπορικού H2WO4 στους 500οC και 

ακολουθεί το Δείγμα3_500 με 60% απόδοση αποχρωματισμού. Τα δείγματα 

H2WO4_500 και Δείγμα3_500, από τις αναλύσεις επιφάνειας ΒΕΤ που 

πραγματοποιήθηκαν, έχουν την μεγαλύτερη επιφάνεια: 12,1 και 11,1 m2/gr

αντιστοίχως, σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα καταλύτη. Το γεγονός αυτό δείχνει 

πως το μέγεθος της επιφάνειας έχει επίδραση στη φωτοκαταλυτική απόδοση του 

WO3. Παρόλα αυτά όμως, το δείγμα WO3_HCl_500 με επιφάνεια 3,3m2/gr,

σημαντικά μικρότερη των δειγμάτων H2WO4_500 και Δείγμα3_500, παρουσιάζει 

σχεδόν παρόμοια απόδοση αποχρωματισμού του διαλύματος χρωστικής ΜΒ για 

χρόνο ακτινοβόλησης 300min. Από τις αναλύσεις SEM, παρατηρείται πως το 

συνθετικό υλικό WO3_HCl_500 είναι πιο κρυσταλλικό, με πιο ξεκάθαρους 

κρυστάλλους εξαγωνικού περίπου σχήματος και λιγότερο συσσωματωμένους, ενώ 

οι αναλύσεις Raman δείχνουν συνύπαρξη δύο φάσεων: μονοκλινές WO3 (m-WO3)

και WO3,1/3H2O. Έτσι, η συνύπαρξη των δύο αυτών φάσεων στη δομή του 

συνθετικού καταλύτη WO3_HCl_500, πιθανόν να συμβάλει στην ενισχυμένη 

φωτοκαταλυτική ικανότητά του, μειώνοντας το ρυθμό επανασύνδεσης των 

φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών που αποτελούν και τη δρώσα δύναμη 

της φωτοκαταλυτικής διεργασίας [66]. Επίσης, το συνθετικό υλικό WO3_HNO3_500,

φαίνεται να έχει και αυτό τις δύο φάσεις του m-WO3 και WO3,1/3H2O στη δομή του, 

αλλά όπως δείχνουν οι αναλύσεις Raman και SEM, είναι, πιο πορώδες και λιγότερο 

κρυσταλλικό, με αποτέλεσμα η φωτοκαταλυτική του απόδοση να είναι μειωμένη 
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όπως και του εμπορικού καταλύτη WO3, ο οποίος είναι μεν κρυσταλλικός αλλά 

παρουσιάζει μικρή επιφάνεια (2,2m2/gr) και ύπαρξη μόνο της μονοκλινούς φάσης 

m-WO3.

3.3.1.3 Λυχνία ΤQ με περίβλημα M380 (UV-Vis)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων φωτόλυσης της χρωστικής ΜΒ και φωτοκατάλυσης με τη χρήση 

εμπορικού καταλύτη WO3 και ακτινοβόληση του συστήματος με ακτινοβολία 

κυρίως στην ορατή περιοχή του φάσματος. Τα πειράματα αυτά διεξήχθησαν στο 

φυσικό pH των διαλυμάτων και αιωρημάτων χρωστικής-καταλύτη, ενώ η 

ακτινοβόλησή τους έγινε με τη χρήση του συστήματος λυχνίας TQ και του 

περιβλήματος Μ380, με επιτρεπόμενο διερχόμενο μήκος κύματος ακτινοβολίας 

>380 nm. Για συντομία το σύστημα αυτό λυχνίας και περιβλήματος θα αναφέρεται 

στο εξής ως σύστημα UV-Vis.

Στο διάγραμμα 3.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ με χρήση του συστήματος ακτινοβόλησης UV-Vis σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα των φωτολύσεων με χρήση των άλλων συστημάτων λαμπτήρα-

περιβλήματος, Vis-Glass και UV-Glass. Oι πειραματικές συνθήκες σε όλα τα 

πειράματα ήταν: συγκέντρωση χρωστικής ΜΒ 20ppm, ταχύτητα ανάδευσης 

διαλύματος 600rpm, φυσικό pH αιωρημάτων (≈5), θερμοκρασία διαλύματος εντός 

του φωτοαντιδραστήρα ≈25οC, χρόνος ακτινοβόλησης 300min.
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Διάγραμμα  3.21: Συγκριτικό διάγραμμα φωτόλυσης της χρωστικής ΜΒ 20ppm με χρήση τριών 
συστημάτων ακτινοβόλησης, Vis-Glass, UV-Glass και UV-Vis.
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Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.21, τα αποτελέσματα της 

φωτόλυσης με το σύστημα UV-Vis σχεδόν ταυτίζονται με τα αποτελέσματα του 

συστήματος Vis-Glass. Η κύρια διαφορά αυτών των δύο συστημάτων ακτινοβόλησης 

είναι ότι το σύστημα Vis-Glass επιτρέπει τη διέλευση ακτινοβολίας  με λ>300nm,

ενώ το σύστημα UV-Vis επιτρέπει τη διέλευση ακτινοβολίας με λ>380nm. Παρόλα 

αυτά οι μετρήσεις ενέργειας της διερχόμενης UV-A ακτινοβολίας (300-400nm) που 

έγιναν για τα δύο αυτά συστήματα ακτινοβόλησης σε απόσταση 1-1,5 cm από την 

εξωτερική επιφάνεια των περιβλημάτων με τη χρήση ραδιομέτρου UV-meter UVM

CP, έδειξαν παρουσία UV-A ακτινοβολίας, ενέργειας 38-43 και 31 mW/cm2, για τα 

συστήματα Vis-Glass και UV-Vis αντιστοίχως (βλ. πίνακα 2.4). Έτσι παρατηρούμε 

πως τα δύο αυτά συστήματα ακτινοβόλησης είναι παρόμοιας δυναμικότητας με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται και παρόμοια απόδοση φωτόλυσης της χρωστικής 

ΜΒ. Αντίθετα, το σύστημα UV-Glass, φαίνεται  να έχει λίγο καλύτερη απόδοση στον 

αποχρωματισμό του διαλύματος ΜΒ, λόγω φωτόλυσης, καθώς οι ανάλογες 

μετρήσεις ενέργειας της διερχόμενης UV-A ακτινοβολίας έδειξαν ποσό ενέργειας 

43,6-45 mW/cm2 για το σύστημα αυτό. Γενικώς όμως, μπορούμε να συμπεράνουμε 

πως το ποσό της UV-A ακτινοβολίας που διέρχεται στον όγκο του διαλύματος μέσα 

στο φωτοαντιδραστήρα είναι αρκετά μικρό και στις τρεις περιπτώσεις συστημάτων 

ακτινοβόλησης και έτσι δεν είναι ικανό να οδηγήσει σε σημαντικό ποσοστό 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής, με απλή φωτόλυση.

Από την άλλη, η προσθήκη εμπορικού καταλύτη WO3 με συγκέντρωση 2gr/L

φαίνεται να αυξάνει τα ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής 

σε σύγκριση με την απλή φωτόλυση όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.22.
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Διάγραμμα  3.22: Συγκριτικά αποτελέσματα φωτοκατάλυσης της χρωστικής ΜΒ 20ppm, με χρήση 
εμπορικού WO3 καταλύτη 2gr/L, για τρία διαφορετικά συστήματα ακτινοβόλησης Vis-Glass, UV-
Glass και UV-Vis.
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Η απόδοση αποχρωματισμού μέσω φωτοκατάλυσης είναι παρόμοια και για 

τα τρία συστήματα ακτινοβόλησης με το σύστημα UV-Vis να παρουσιάζει τα ίδια και 

ίσως καλύτερα ποσοστά αποχρωματισμού σε σύγκριση με τα συστήματα Vis-Glass

και UV-Glass. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως όντως λαμβάνει χώρα 

φωτοκαταλυτική διεργασία, με την ενεργοποίηση του καταλύτη από τη διερχόμενη 

ακτινοβολία και επίσης πως ο καταλύτης WO3 φαίνεται να ενεργοποιείται κυρίως 

από μέρος της διερχόμενης ορατής ακτινοβολίας, καθώς το διερχόμενο ποσό της 

UV-A ακτινοβολίας είναι περιορισμένο και στα τρία συστήματα ακτινοβόλησης. 

Παρόλα αυτά, τα επίπεδα αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ 

μέσω φωτοκατάλυσης με τη χρήση WO3 ως καταλύτη, παραμένουν σε χαμηλά 

επίπεδα και για τα τρία συστήματα ακτινοβόλησης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, 

αφενός λόγω πιθανής γρήγορης επανασύνδεσης των φωτοπαραγόμενων ζευγών 

ηλεκτρονίων και οπών στην επιφάνεια του καταλύτη και αφετέρου λόγω της 

χαμηλής παραγωγής ριζών HO•, εξαιτίας της χαμηλής συγκέντρωσης ιόντων ΟΗ- στο 

φυσικό pH των διαλυμάτων (≈5).

3.3.2 Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης με ρύθμιση pH

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα φωτόλυσης της χρωστικής ΜΒ και φωτοκατάλυσης με τη χρήση 

εμπορικού καταλύτη WO3 καθώς και των κύριων συνθετικών δειγμάτων, με 

ρύθμιση του pH των διαλυμάτων στη βασική περιοχή: pH=7, 9 και 12. Το pH των 

διαλυμάτων ρυθμίστηκε με τη χρήση διαλύματος NaOH 1Μ, με τη διαδικασία που

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.4.1.3.

Στο διάγραμμα 3.23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm, για διάφορες τιμές pH: φυσικό pH

(≈5), pH=7, pH=9 και pH=12, ενώ στον πίνακα 3.9 παρουσιάζονται τα συνολικά % 

ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής. Οι υπόλοιπες 

πειραματικές παράμετροι παρέμειναν σταθερές για όλα τα πειράματα φωτόλυσης: 

ταχύτητα ανάδευσης διαλύματος εντός του φωτοαντιδραστήρα 600rpm,

θερμοκρασία διαλύματος εντός του αντιδραστήρα ≈25οC και σύστημα 

ακτινοβόλησης UV-Glass με λ>300nm.
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Διάγραμμα  3.23: Αποτελέσματα φωτόλυσης της χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm για 
διάφορες τιμές pH του διαλύματος χρωστικής:  7, 9, 12 και φυσικό pH (≈5)

pH
Χρόνος 

ακτινοβόλησης 
(min)

Αποχρωματισμός %

φυσικό pH≈5 300 39

7 300 47

9 300 64

12 80 99

Πίνακας 3.9: Αποτελέσματα συνολικού % αποχρωματισμού της χρωστικής ΜΒ αρχικής 
συγκέντρωσης 20ppm, μέσω φωτόλυσης, για διάφορες τιμές pH του διαλύματος χρωστικής:  7, 9, 
12 και φυσικό pH (≈5).

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.23 και τον πίνακα 3.9, όσο 

αυξάνεται το pH του διαλύματος αυξάνεται και η αποτελεσματικότητα 

αποχρωματισμού της χρωστικής ΜΒ ακόμα και χωρίς την παρουσία καταλύτη 

(φωτόλυση). Αυξάνοντας το pH του διαλύματος, αυξάνεται και η συγκέντρωση των 

ιόντων ΟΗ- στο διάλυμα και με τη βοήθεια της ακτινοβολίας, κυρίως της UV-A

ακτινοβολίας (300-400nm), δημιουργούνται ενεργές ρίζες ΗΟ•, οι οποίες 

αποτελούν ισχυρό οξειδωτικό μέσο και οξειδώνουν τα μόρια της χρωστικής 

αποχρωματίζοντας το διάλυμα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε pH διαλύματος ίσο με 

12 παρατηρείται πλήρης αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής με 

απόδοση 99% μέσα σε 80min ακτινοβόλησης με το σύστημα UV-Glass. Αυτό 
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συμβαίνει αφενός επειδή η συγκέντρωση των φωτοπαταγόμενων ριζών ΗΟ• σε

αυτό το pH είναι αρκετά υψηλή και οξειδώνουν τα μόρια της χρωστικής και 

αφετέρου επειδή σε τιμές pH>9 λαμβάνει χώρα και άμεση αποσύνθεση της 

χρωστικής ΜΒ, με αργό όμως ρυθμό [87].

Στο διάγραμμα 3.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης της 

χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 20ppm με χρήση εμπορικού WO3 ως 

καταλύτη για διάφορες τιμές pH: φυσικό pH (≈5), pH=7, pH=9 και pH=12. Η 

συγκέντρωση καταλύτη σε όλα τα πειράματα ήταν 2gr/L ενώ οι υπόλοιπες 

παράμετροι των πειραμάτων παρέμειναν σταθερές: ταχύτητα ανάδευσης 

διαλύματος εντός του φωτοαντιδραστήρα 600rpm, θερμοκρασία διαλύματος εντός 

του αντιδραστήρα ≈25οC και σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass με λ>300nm. Επίσης, 

στον πίνακα 3.10 παρουσιάζονται τα συνολικά % ποσοστά αποχρωματισμού μέσω 

φωτοκατάλυσης του διαλύματος της χρωστικής για κάθε πείραμα με ρύθμιση του 

pH, καθώς και οι αντίστοιχοι συνολικοί χρόνοι ακτινοβόλησης των αιωρημάτων.
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Διάγραμμα 3.24: Αποτελέσματα φωτόκατάλυσης της χρωστικής ΜΒ αρχικής συγκέντρωσης 
20ppm, μεχρήση εμπορικού WO3 καταλύτη 2gr/L, για διάφορες τιμές pH του διαλύματος 
χρωστικής:  7, 9, 12 και φυσικό pH (≈5)
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Όνομα δείγματος
Χρόνος 

ακτινοβόλησης 
(min)

Αποχρωματισμός %

WO3_comm_natural pH(≈5) 300 53

WO3_comm_pH=7 300 70

WO3_comm_pH=9 150 96

WO3_comm_pH=12 25 97

Πίνακας 3.10: Αποτελέσματα συνολικού % αποχρωματισμού της χρωστικής ΜΒ αρχικής 
συγκέντρωσης 20ppm, μέσω φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη, για διάφορες 
τιμές pH του διαλύματος χρωστικής:  7, 9, 12 και φυσικό pH (≈5)

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα 3.23 και 3.24 και τους πίνακες 3.9 και 3.10, 

συμπεραίνουμε πως η παρουσία του εμπορικού καταλύτη WO3 ενισχύει σημαντικά 

την απόδοση αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ:

 Σε φυσικό pH≈5 η φωτόλυση έχει απόδοση αποχρωματισμού 39% ενώ η 

φωτοκατάλυση 53%, για κοινό χρόνο ακτινοβόλησης 300min.

 Σε pH=7 η φωτόλυση του διαλύματος ΜΒ έχει απόδοση 47%, ενώ με τη 

χρήση καταλύτη (φωτοκατάλυση) το ποσοστό αυξάνεται σε 70% για κοινό 

χρόνο ακτινοβόλησης 300min.

 Σε pH=9 η φωτόλυση έχει απόδοση αποχρωματισμού 64% για 300min

ακτινοβόλησης του διαλύματος ενώ με τη χρήση καταλύτη το ποσοστό 

αυξάνεται σε 96% και παρατηρείται αποχρωματισμός του διαλύματος της 

χρωστικής στο μισό χρόνο ακτινοβόλησης (150min).

 Σε pH=12, η φωτόλυση προκαλεί αποχρωματισμό του διαλύματος της 

χρωστικής ΜΒ μέσα σε 80min ακτινοβόλησης, ενώ η χρήση καταλύτη 

μειώνει το χρόνο αποχρωματισμού σε 25min με απόδοση 97%

Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη φωτοκαταλυτικής 

δράσης, με την ενεργοποίηση του καταλύτη από την ακτινοβολία και την πιο 

αποτελεσματική οξείδωση των μορίων της χρωστικής ΜΒ, οδηγώντας σε πιο 

αποδοτικό αποχρωματισμό του διαλύματος, από ότι η απλή φωτόλυση (απουσία 

καταλύτη).

Επίσης, από το διάγραμμα 3.24 και τον πίνακα 3.10, μπορούμε να

συμπεράνουμε πως με την αύξηση του pH αυξάνεται σημαντικά και η απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ, μέσω φωτοκατάλυσης, με τη 

χρήση του εμπορικού καταλύτη WO3. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί 

λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό δυναμικό της ζώνης σθένους του WO3 (+3,1eV)

το οποίο έχει την ικανότητα να οξειδώνει τα ιόντα OH-, μέσω των 

φωτοπαραγόμενων οπών, προς σχηματισμό ενεργών ριζών HO• (βλ. εικόνα 1.8) 

[14]. Έτσι, όσο αυξάνεται το pH του διαλύματος, αυξάνονται τα ιόντα OH- στο 
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διάλυμα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η συγκέντρωση των φωτοκαταλυτικά 

δημιουργούμενων ριζών HO•, οι οποίες οξειδώνουν στη συνέχεια τα μόρια της 

χρωστικής ΜΒ οδηγώντας σε πιο αποτελεσματικό αποχρωματισμό του διαλύματος.

Το γεγονός αυτό φανερώνει ενδεχομένως ακόμη πως ο κύριος τρόπος 

φωτοκαταλυτικής δράσης του WO3 είναι κυρίως μέσω της δημιουργίας ενεργών 

ριζών HO• από τις φωτοπαραγόμενες οπές (h+) και όχι τόσο από την απευθείας 

οξείδωση-αναγωγή των μορίων της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη από τα 

φωτοπαραγόμενα ζεύγη e-/h+.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως με τη ρύθμιση του pH στο 12, παρατηρείται 

αρκετά γρήγορος αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ (25min) μέσω 

φωτοκατάλυσης με τη χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη. Παρόλα αυτά όμως η 

τιμή αυτή του pH δεν ενδείκνυται, καθώς για τιμές pH>9 λαμβάνει χώρα σταδιακή 

αλλαγή δομής και αποσύνθεση της χρωστικής ΜΒ [87], καθώς και αλλαγή της 

μορφής του WO3 το οποίο αντιδρά με το NaOH προς παραγωγή Na2WO4, δηλαδή 

στην ουσία διαλυμένα ιόντα WO4
2-, σύμφωνα με την αντίδραση 3-1 [88],

καθιστώντας έτσι αρκετά δύσκολη την ανάκτηση του καταλύτη στο τέλος της 

διεργασίας και την επαναχρησιμοποίησή του. Για το λόγο αυτό, ως βέλτιστη τιμή 

επιλέγεται το pH=9.

3-1

Στο διάγραμμα 3.25, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φωτόλυσης της 

χρωστικής ΜΒ σε pH=9 και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη 

καθώς και των κύριων συνθετικών δειγμάτων της εργασίας αυτής με ανόπτηση 

στους 5000C. Οι πειραματικές συνθήκες σε όλα τα πειράματα ήταν: ταχύτητα 

ανάδευσης μέσα στο φωτοαντιδραστήρα 600rpm, θερμοκρασία διαλύματος εντός 

του αντιδραστήρα ≈25οC, αρχική συγκέντρωση χρωστικής ΜΒ 20ppm, συγκέντρωση 

καταλύτη 2gr/L, pH=9 και σύστημα ακτινοβόλησης UV-Glass με διερχόμενα μήκη 

κύματος >300nm. Επίσης τα συνολικά % ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος 

χρωστικής για κάθε ένα από τα παραπάνω πειράματα παρουσιάζονται στον πίνακα 

3.11.

Όνομα δείγματος Αποχρωματισμός  

%

Χρόνος (min)

Φωτόλυση ΜΒ 20ppm 64 300

WO3_comm 96 150

WO3_HCl_500 96 180

Δείγμα3_500 95 90

H2WO4_500 96 60

Πίνακας 3.11: Συνολικά % ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος χρωστικής ΜΒ σε pH=9

λόγω φωτόλυσης και φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη και συνθετικών 

δειγμάτων με ανόπτηση στους 500
ο
C.

   2
4242

9
3 22 WONaOHWONaNaOHWO pH



133

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
time (min)

A
/A

o

Φωτόλυση ΜΒ 20ppm_pH=9

WO3_HCl_500_pH=9

WO3_comm_pH=9

Δείγμα3_500_pH=9

H2WO4_500_pH=9

Διάγραμμα  3.25: Συγκριτικά αποτελέσματα φωτoκατάλυσης της χρωστικής ΜΒ σε pH=9, με χρήση 
εμπορικού WO3 καταλύτη και των κύριων συνθετικών δειγμάτων με ανόπτηση στους 500

ο
C.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.25 και στον πίνακα 3.11, τα πειράματα 

φωτοκατάλυσης σε pH=9 όλων των δειγμάτων καταλύτη που χρησιμοποιήθηκαν, 

παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερα ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος της 

χρωστικής, σε σύγκριση με την απλή φωτόλυση (απουσία καταλύτη). Το γεγονός 

αυτό μας δείχνει πως λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική διεργασία με την 

ενεργοποίηση του καταλύτη και τη φωτοκαταλυτική οξείδωση των μορίων της 

χρωστικής, η οποία σε pH=9 είναι αρκετά ενισχυμένη λόγω της αυξημένης 

συγκέντρωσης των ριζών ΗΟ•, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως.

Επιπλέον, μεταξύ του εμπορικού καταλύτη και των κύριων συνθετικών 

δειγμάτων της εργασίας αυτής, παρατηρούνται διαφορές στην απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής ΜΒ στις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες. Όλα τα δείγματα καταλύτη φαίνεται να αποχρωματίζουν το 

διάλυμα της χρωστικής σε ποσοστό ≥95%, αλλά παρουσιάζουν διαφορές στο χρόνο 

που παρατηρείται ο αποχρωματισμός. Έτσι, η σειρά αποτελεσματικότητας των 

δειγμάτων καταλύτη με βάση το χρόνο αποχρωματισμού του διαλύματος της 

χρωστικής έχει ως εξής: Η2WO4_500 > Δείγμα 3_500 > WO3_comm > WO3_HCl_500.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις της επιφάνειας ΒΕΤ των παραπάνω δειγμάτων καταλύτη 

φαίνεται πως η σειρά αύξησης της αποτελεσματικότητας αποχρωματισμού του 

διαλύματος της χρωστικής ΜΒ στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες 

ακολουθεί ως ένα βαθμό την σειρά αύξησης της επιφάνειας ΒΕΤ των δειγμάτων 

καταλύτη. Έτσι το συνθετικό δείγμα Η2WO4_500 με επιφάνεια 12,1 m2/gr
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επιτυγχάνει αποχρωματισμό του διαλύματος μέσα σε 60min ακτινοβόλησης, ενώ 

ακολουθεί το Δείγμα 3_500 με επιφάνεια 11,1 m2/gr και χρόνο αποχρωματισμού 

90min. Αντίθετα, το συνθετικό δείγμα WO3_HCl_500, παρόλο που έχει λίγο 

μεγαλύτερη επιφάνεια (3,3m2/gr) από ότι το εμπορικό WO3 (2,1 m2/gr), φαίνεται να 

έχει λίγο μικρότερη απόδοση στον αποχρωματισμό του διαλύματος της χρωστικής, 

στον ίδιο χρόνο, σε σύγκριση με το εμπορικό WO3. Παρόλα αυτά οι διαφορές αυτές 

βρίσκονται μέσα στα όρια του σφάλματος (<10%), επομένως μπορούμε να δεχτούμε 

ότι τα δύο αυτά υλικά παρουσιάζουν παρόμοια φωτοκαταλυτική συμπεριφορά στις 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, καθώς έχουν και μικρή διαφορά όσον 

αφορά το μέγεθος της επιφάνειάς τους.

Επίσης, με βάση τις αναλύσεις Raman και SEM των παραπάνω δειγμάτων,

μπορούμε να συμπεράνουμε πως το επίπεδο κρυσταλλικότητας έχει αντίστροφο 

ρόλο στη φωτοκαταλύτική τους απόδοση στις συγκεκριμένες πειραματικές 

συνθήκες. Έτσι, τα λιγότερο κρυσταλλικά δείγματα Η2WO4_500 και Δείγμα 3_500, 

με μεγαλύτερη όμως επιφάνεια, παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση 

αποχρωματισμού μέσω φωτοκατάλυσης σε pH=9, από ότι τα πιο κρυσταλλικά 

δείγματα WO3_HCl_500 και WO3_comm, τα οποία όμως έχουν και σημαντικά 

μικρότερη επιφάνεια. 

Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως κυρίαρχο ρόλο 

στη φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων WO3 σε pH=9 έχει το μέγεθος της 

επιφάνειας του καταλύτη και όχι το επίπεδο κρυσταλλικότητάς του. Έτσι οι 

καταλύτες με τη μεγαλύτερη επιφάνεια προσφέρουν περισσότερα ενεργά κέντρα 

πάνω στα οποία μπορούν να προσροφηθούν τα μόρια της χρωστικής καθώς και 

μόρια νερού και ιόντα OH-, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να οξειδωθούν από τις 

φωτοπαραγόμενες οπές (h+) στην επιφάνεια των σωματιδίων του καταλύτη, ενώ οι 

παραγόμενες ρίζες ΗΟ• μπορούν να συνεχίσουν την οξειδωτική τους δράση και 

στον όγκο του διαλύματος, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής.

3.4 Αποτελέσματα ολικού οργανικού άνθρακα (TOC)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) που έγιναν, ώστε να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας με τη χρήση WO3 ως 

καταλύτη για τη μείωση του οργανικού φορτίου του διαλύματος. 

Για το σκοπό αυτό έγιναν τρία όμοια πειράματα φωτοκατάλυσης με χρήση 

2gr/L εμπορικού καταλύτη WO3 και διαλύματος χρωστικής MB αρχικής 

συγκέντρωσης 20 ppm, ώστε να εκτιμηθεί και η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. 

Οι πειραματικές συνθήκες και στα τρία πειράματα φωτοκατάλυσης παρέμειναν 

ίδιες: ταχύτητα ανάδευσης εντός του αντιδραστήρα 600rpm, θερμοκρασία 
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διαλύματος εντός του φωτο-αντιδραστήρα ≈25οC, φυσικό pH διαλυμάτων (≈5),

χρόνος ακτινοβόλησης 300min και σύστημα ακτινοβόλησης Vis-Glass με λ>300nm.

Σε κάθε ένα από τα πειράματα φωτοκατάλυσης γινόταν συλλογή ποσότητας 

δείγματος περίπου 20ml σε ειδικά γυάλινα φιαλίδια αντίστοιχης χωρητικότητας με 

Teflon καπάκια, ώστε το δείγμα να μην έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό

αέρα. Η συλλογή των προς μέτρηση TOC δειγμάτων γινόταν κάθε φορά στην αρχή 

και στο τέλος (300min) των πειραμάτων φωτοκατάλυσης, ώστε με τη διαφορά της 

τελικής από την αρχική τιμή TOC, να υπολογιστεί η συνολική μείωση του οργανικού 

φορτίου στο διάλυμα σύμφωνα με τη σχέση:

100% 
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Τα δείγματα πριν την ανάλυση υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση ώστε να 

γίνει διαχωρισμός της υγρής (διάλυμα χρωστικής) από τη στερεή φάση (καταλύτης) 

και στη συνέχεια μέτρηση του οργανικού άνθρακα της υγρής φάσεως από τον 

αναλυτή TOC-VSCH, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.4.1.6. Οι 

αναλύσεις οργανικού άνθρακα έγιναν στην υγρή φάση ώστε να εκτιμηθεί αν τα 

αποτελέσματα TOC βρίσκονταν σε συμφωνία με τα αποτελέσματα αποχρωματισμού 

του διαλύματος της χρωστικής μέσω φωτοκατάλυσης, όπως προέκυψαν από τις 

αναλύσεις της UV-Vis φασματοφωτομετρίας και περιγράφονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 3.3.

Τα αποτελέσματα της % απομάκρυνσης οργανικού φορτίου (TOC) των εν’

λόγω πειραμάτων σε συνδυασμό με τα ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος 

της χρωστικής, μέσω φωτοκατάλυσης, παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.26 και 

στον πίνακα 3.12.
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Διάγραμμα  3.26: Ποσοστά συνολικού % αποχρωματισμού διαλύματος MB 20ppm, μέσω 
φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη και συνολικής % απομάκρυνσης οργανικού 
φορτίου (TOC).
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Πείραμα Αποχρωματισμός % Απομάκρυνση TOC %

1 48 44

2 47 40

3 45 42
Πίνακας 3.12: Αποτελέσματα συνολικού % αποχρωματισμού και συνολικής % απομάκρυνσης TOC,
μέσω φωτοκατάλυσης διαλύματος χρωστικής MB 20ppm με χρήση εμπορικού WO3 καταλύτη.

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 3.26 και τον πίνακα 3.12, η συνολική 

% απομάκρυνση οργανικού φορτίου (TOC) για χρόνο φωτοκατάλυσης 300min

συμβαδίζει σχεδόν με τα συνολικά ποσοστά αποχρωματισμού του διαλύματος της 

χρωστικής και στα τρία πειράματα φωτοκατάλυσης που διεξήχθησαν, με χρήση 

εμπορικού WO3 καταλύτη. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως ο αποχρωματισμός του 

διαλύματος της χρωστικής MB που παρατηρείται μέσω φωτοκατάλυσης με χρήση 

WO3 καταλύτη, συνοδεύεται και από απομάκρυνση του οργανικού φορτίου του 

διαλύματος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως λαμβάνει χώρα πλήρης 

φωτοκαταλυτική οξείδωση των μορίων της χρωστικής MB και όχι μερική με 

διάσπαση των μορίων προς άλλες μικρότερες άχρωμες οργανικές ενώσεις. Επίσης, 

όπως έχει προαναφερθεί, η φωτοκαταλυτική οξείδωση λαμβάνει χώρα είτε στην 

επιφάνεια των σωματιδίων του καταλύτη από τα φωτοπαραγόμενα ζεύγη 

ηλεκτρονίων (e-) και οπών (h+), είτε από τις φωτοκαταλυτικά δημιουργούμενες ρίζες 

HO• με την οξείδωση των ιόντων OH- από τις φωτοπαραγόμενες οπές στην 

επιφάνεια του WO3 καταλύτη, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενεργειακό δυναμικό της 

ζώνης σθένους του WO3 (+3,1eV), το οποίο είναι ικανό να οξειδώσει τα μόρια της 

οργανικής ουσίας και τα ιόντα OH- προς σχηματισμό ενεργών ριζών HO• που 

μπορούν να συνεχίσουν την οξειδωτική τους δράση και στον όγκο του διαλύματος.

Παρόλα αυτά, η συνολική φωτοκαταλυτική αποτελεσματικότητα του WO3

καταλύτη στον αποχρωματισμό-υποβάθμιση της χρωστικής MB σε φυσικό pH≈5

είναι μέτρια (≈40-50%), λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης ιόντων ΟΗ- στο διάλυμα, 

αλλά με τη ρύθμιση του pH στη βασική περιοχή βελτιώνεται σημαντικά, όπως 

φαίνεται και από τα αποτελέσματα φωτοκατάλυσης με ρύθμιση pH στο 

προηγούμενο κεφάλαιο (3.3.2). Η διεθνής ερευνητική εμπειρία όμως έχει δείξει ότι 

για να παρατηρηθεί πλήρης αποδόμηση οργανικών ουσιών μέσω φωτοκαταλυτικής 

οξείδωσης προς CO2 και H2O - άρα και μείωση του οργανικού φορτίου - απαιτούνται 

χρόνοι ≥300min (5hr) έως και 10-12hr [89].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση 

καταλυτικών μικρο- και νανοδομημένων κόνεων τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3)

από υδατικά διαλύματα πρόδρομων ενώσεων βολφραμικού οξέος (H2WO4) και 

άλατος βολφραμικού νατρίου (Na2WO4) και μελετήθηκε η προσροφητική και 

φωτοκαταλυτική τους ικανότητα, σε σύγκριση με εκείνη του εμπορικού WO3, όσον 

αφορά στον αποχρωματισμό και την υποβάθμιση υδατικών διαλυμάτων πρότυπων 

χρωστικών ουσιών.  

Για τη σύνθεση κόνεως καταλύτη από την πρόδρομη ένωση H2WO4,

χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός τεχνικών σύνθεσης: κολλοειδούς-γέλης (sol-

gel), ακολουθούμενη από υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας 

(≈95οC) και ξήρανση του προκύπτοντος δείγματος στους 110οC ή και ανόπτηση σε 

διάφορες θερμοκρασίες, 300, 500 και 700οC. Για τη σύνθεση κόνεως καταλύτη από 

την πρόδρομη ένωση Na2WO4, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός τεχνικών 

σύνθεσης: εναπόθεσης-καταβύθισης (deposition-precipitation) με χρήση οξέος HCl

ή HNO3, ακολουθούμενη από υδροθερμική επεξεργασία χαμηλής θερμοκρασίας 

(≈95οC) και ξήρανση του προκύπτοντος δείγματος στους 110οC ή και ανόπτηση 

στους 500οC.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον χαρακτηρισμό των καταλυτικών 

κόνεων αυτής της εργασίας καθώς και των αποτελεσμάτων της προσρόφησης, 

φωτοκατάλυσης και απομάκρυνσης οργανικού φορτίου (TOC), συνοψίζονται 

παρακάτω:  

Αναλύσεις FT-IR

Οι αναλύσεις FT-IR, έδειξαν πως ο εμπορικός καταλύτης WO3 παρουσιάζει 

όλους τους χαρακτηριστικούς δεσμούς της μονοκλινούς κρυσταλλικής δομής 

τριοξειδίου του βολφραμίου (m-WO3). Ακόμη, τα συνθετικά δείγματα από την 

πρόδρομη ένωση H2WO4 όπως και την πρόδρομη ένωση Na2WO4, μέσω τις 

διαδικασίας σύνθεσής τους και την απλή ξήρανση των κόνεων που προκύπτουν 

στους 110οC (dried powders), φαίνεται να είναι περισσότερο ένυδρης μορφής 

τριοξείδια του βολφραμίου (WO3,H2O). Η ανόπτηση όμως των συνθετικών αυτών 

δειγμάτων σε θερμοκρασίες 500 και 700οC φαίνεται να οδηγεί σε απομάκρυνση των 

μορίων νερού από τη δομή τους, μετατρέποντάς τα από την ένυδρη μορφή στην πιο 

ιεραρχημένη κρυσταλλικά και σταθερή δομή του μονοκλινούς τριοξειδίου του 

βολφραμίου(m-WO3).
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Αναλύσεις φασματοσκοπίας Raman

Οι αναλύσεις της φασματοσκοπίας Raman επιβεβαιώνουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τα συμπεράσματα των αναλύσεων FT-IR για τα δείγματα WO3 αυτής της 

εργασίας. 

Το εμπορικό WO3 παρουσιάζει όλους τους χαρακτηρισμούς δεσμούς του 

μονοκλινούς WO3, ενώ φαίνεται πως παρουσιάζει καλή κρυσταλλικότητα. Αντίθετα, 

τα συνθετικά δείγματα από την πρόδρομη ένωση H2WO4, όπως και την πρόδρομη 

ένωση Na2WO4, μέσω της διαδικασίας σύνθεσής τους και την απλή ξήρανση στους 

110οC (dried powders) φαίνεται να είναι λιγότερο κρυσταλλικά λόγω της ένυδρης 

μορφής τους, ενώ με την ανόπτησή τους σε θερμοκρασίες 500 και 700οC φαίνεται 

να απομακρύνεται μεγάλος μέρος των μορίων νερού από τη δομή τους και να 

αποκτούν καλύτερη κρυσταλλικότητα.  

Τα δείγματα από την πρόδρομη ένωση H2WO4 που έχουν υποστεί ανόπτηση 

στους 500οC φαίνεται να αποκτούν τη δομή του μονοκλινούς m-WO3, ενώ με την 

αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτησης στους 700οC αποκτούν ακόμα καλύτερη 

κρυσταλλικότητα.  

Για τα δείγματα που προκύπτουν από την πρόδρομη ένωση Na2WO4 με

χρήση οξέων HCl ή HNO3 και ανόπτηση στους 500οC, φαίνεται να υπάρχει 

συνύπαρξη δύο φάσεων οξειδίων του βολφραμίου, της μονοκλινούς m-WO3 και της 

ένυδρης μορφής WO3,(1/3)H2O, με το δείγμα όμως WO3_HCl_500 να παρουσιάζει 

καλύτερη κρυσταλλικότητα από ότι το WO3_HΝΟ3_500.

Αναλύσεις SEM

Από τις αναλύσεις SEM, το εμπορικό WO3 φαίνεται πως είναι κρυσταλλικό 

υλικό με ευδιάκριτα κρυσταλλικά σωματίδια ωοειδούς σχήματος και μέσου 

μεγέθους 250-300nm. Οι σκόνες των συνθετικών υλικών από την πρόδρομη ένωση 

H2WO4 όπως και την πρόδρομη ένωση Na2WO4, μέσω της διαδικασίας σύνθεσής 

τους και με απλή ξήρανση στους 110οC, παρουσιάζονται αρκετά άμορφες, με 

σπογγοειδή - πορώδη μορφολογία. Επίσης, η ανόπτηση των συνθετικών δειγμάτων 

σε θερμοκρασία έως 500οC δεν φαίνεται να οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στη 

μορφολογία των υλικών, τα οποία παραμένουν αρκετά άμορφα και πορώδη.  

Σε θερμοκρασία ανόπτησης 500οC, το δείγμα από την πρόδρομη ένωση 

Na2WO4 με χρήση HCl (WO3_HCl_500), αποκτά καλύτερη κρυσταλλικότητα με 

ευδιάκριτα σωματίδια εξαγωνικής μορφής και μέγεθος που κυμαίνεται από 250 έως 

500nm, ενώ το δείγμα που προκύπτει με χρήση HΝΟ3 (WO3_HNO3_500)

παρουσιάζεται λιγότερο κρυσταλλικό και με πορώδη μορφολογία.  

Τα δείγματα από την πρόδρομη ένωση H2WO4 που έχουν υποστεί ανόπτηση 

στους 500οC παρουσιάζουν πορώδη μορφολογία με σωματίδια προσκολλημένα σε 
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μεγαλύτερα συσσωματώματα. Με την ανόπτηση όμως των δειγμάτων στους 700οC,

αυτά αποκτούν καλύτερη κρυσταλλικότητα, με ευδιάκριτα σωματίδια ωοειδούς 

σχήματος μέσου μεγέθους 250nm.

Αναλύσεις ΒEΤ

Οι αναλύσεις της επιφάνειας ΒΕΤ των κύριων δειγμάτων αυτής της 

διατριβής, έδειξαν πως το μέγεθος της επιφάνειας των σωματιδίων μειώνεται με 

την αύξηση της κρυσταλλικότητας των υλικών. Το πιο κρυσταλλικό εμπορικό WO3

παρουσίασε τη μικρότερη επιφάνεια (2,1m2/gr), ενώ από τα συνθετικά δείγματα τη 

μικρότερη επιφάνεια παρουσίασε το πιο κρυσταλλικό δείγμα από την πρόδρομη 

ένωση Na2WO4 με χρήση HCl και ανόπτηση στους 500οC (WO3_HCl_500). Αντίθετα, 

τα συνθετικά δείγματα από την πρόδρομη ένωση Η2WO4 με ανόπτηση στους 500οC

παρουσίασαν αρκετά μεγαλύτερες επιφάνειες, 11,1-12,1m2/gr, καθώς ήταν 

λιγότερο κρυσταλλικά και με πορώδη μορφολογία, όπως φάνηκε και από τις 

αναλύσεις SEM.

Προσρόφηση

Τα πειράματα κινητικής προσρόφησης που διεξήχθησαν με χρήση της 

κατιονικής χρωστικής Μethylene Blue (MB) και WO3 ως καταλύτη, έδειξαν πως ο 

βέλτιστος χρόνος επίτευξης ισορροπίας προσρόφησης ήταν 40min, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος της χρωστικής φαίνεται να προσροφάται στην επιφάνεια του 

καταλύτη μέσα στα πρώτα 5min ανάδευσης του διαλύματος, υποδεικνύοντας πως η 

δρώσα δύναμη της προσρόφησης είναι οι ηλεκτροστατικές έλξεις μεταξύ της 

κατιονικής χρωστικής και της αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας του WO3 καταλύτη 

σε φυσικό pH διαλύματος (≈5).

Επίσης, τα πειράματα προσρόφησης που έγιναν με διάφορες αναλογίες 

χρωστικής MB και καταλύτη WO3, έδειξαν πως όσο αυξάνεται η αναλογία 

καταλύτη/χρωστικής αυξάνεται και η ποσότητα της χρωστικής που προσροφάται 

στην επιφάνεια του καταλύτη, καθώς αυξάνεται η συνολική επιφάνεια του 

προσροφητικού υλικού στον όγκο του διαλύματος πάνω στην οποία μπορούν να 

προσροφηθούν τα μόρια της χρωστικής. Παρόλα αυτά, ως βέλτιστη αναλογία 

επιλέχθηκε η συγκέντρωση καταλύτη WO3 2gr/L και η αρχική συγκέντρωση 

χρωστικής 20ppm που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα προσρόφησης.  

Σε πειράματα προσρόφησης που έγιναν με τρεις διαφορετικές πρότυπες 

χρωστικές ουσίες: Rhodamine 6G (Rh6G), Methyl Orange (MO) και Μethylene Blue

(MB), παρατηρήθηκε πως η προσρόφηση της ανιονικής φύσεως χρωστικής ΜΟ στην 

επιφάνεια του WO3 ήταν αμελητέα, λόγω απωστικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων 

της χρωστικής και των αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων του WO3. Αντίθετα, οι 

κατιονικής φύσεως χρωστικές Rh6G και MB παρουσίασαν αρκετά υψηλότερα 



140

ποσοστά προσρόφησης καθώς τα μόριά τους έλκονται ισχυρά από την αρνητικά 

φορτισμένη επιφάνεια των σωματιδίων του WO3 καταλύτη, αποδεικνύοντας πως η 

κυρίαρχη δύναμη της προσρόφησης είναι οι ηλεκτροστατικές έλξεις.

Από τα πειράματα προσρόφησης των συνθετικών δειγμάτων από τις 

πρόδρομες ενώσεις H2WO4 και Na2WO4 με απλή ξήρανση στους 110οC (dried

powders), φάνηκε πως τα υλικά αυτά παρουσίασαν πολύ υψηλή ικανότητα 

προσρόφησης για την χρωστική ΜΒ (περίπου 98%), αποχρωματίζοντας το διάλυμα, 

πιθανόν λόγω της μεγάλης επιφάνειας, της πορώδους μορφολογίας και της υψηλής 

οξύτητας της επιφάνειας των σωματιδίων τους, αφού τα δείγματα αυτά είναι 

ένυδρης μορφής WO3,nH2O και προσεγγίζουν περισσότερο το βολφραμικό οξύ με

αποτέλεσμα να έχουν ισχυρότερο αρνητικό φορτίο και να αναπτύσσονται ισχυρές 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις με τα μόρια της κατιονικής ΜΒ χρωστικής.  

Όσον αφορά την προσρόφηση για τα συνθετικά υλικά από πρόδρομη ένωση 

Η2WO4 και ανόπτηση σε θερμοκρασίες 300, 500 και 700οC, μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας ανόπτησης και 

ως συνέπεια της καλύτερης κρυσταλλικότητας των υλικών, η ικανότητά τους στην 

προσρόφηση της χρωστικής ΜΒ σε φυσικό pH (≈5) μειώνεται, καθώς παράλληλα 

μειώνεται και η επιφάνεια ΒΕΤ των σωματιδίων τους. Ομοίως και για τα συνθετικά 

υλικά από πρόδρομη ένωση Na2WO4, όπου η ανόπτησή τους στους 500οC οδηγεί σε 

αύξηση της κρυσταλλικότητας των υλικών, μείωση της επιφάνειας ΒΕΤ και κατά 

συνέπεια μείωση της προσρόφησης της χρωστικής ΜΒ στην επιφάνεια των 

σωματιδίων του καταλύτη.

Το εμπορικό WO3 παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά προσρόφησης (≈50%)

σε σύγκριση με όλα τα συνθετικά δείγματα από H2WO4 και Na2WO4 που έχουν 

υποστεί ανόπτηση στους 500οC, παρόλο που είναι το πιο κρυσταλλικό υλικό με τη 

μικρότερη επιφάνεια ΒΕΤ (2,1m2/gr) - με εξαίρεση το συνθετικό δείγμα H2WO4_500

που έχει προκύψει από την απευθείας ανόπτηση εμπορικού βολφραμικού οξέος 

(H2WO4) στους 500οC, το οποίο δείχνει ελάχιστα καλύτερη απόδοση προσρόφησης 

για τη χρωστική ΜΒ (≈55%) και το οποίο όμως έχει αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια 

ΒΕΤ (12,1m2/gr) από ότι το εμπορικό WO3. Το γεγονός αυτό δείχνει πως το μέγεθος 

της επιφάνειας ΒΕΤ των σωματιδίων του WO3 καταλύτη έχει δευτερεύοντα ρόλο 

στην απόδοση της προσρόφησης της χρωστικής ΜΒ σε φυσικό pH≈5, ενώ όπως 

προαναφέρθηκε, κυρίαρχο ρόλο φαίνεται να έχουν οι ηλεκτροστατικές έλξεις 

μεταξύ της κατιονικής χρωστικής και της αρνητικά φορτισμένης επιφάνειας των 

κόνεων WO3, η οποία πιθανόν να καθορίζεται από την οξύτητα και κατ’ επέκταση 

τον τρόπο σύνθεσης των καταλυτικών κόνεων (πρόδρομες ενώσεις κ.α.).  

Στα πειράματα προσρόφησης με ρύθμιση του pH στη βασική περιοχή (pH=7,

9 και 12), παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του pH οδηγεί σε μείωση της απόδοσης 

προσρόφησης του εμπορικού WO3 για τη χρωστική MB, πιθανόν λόγω αλλαγής της 

οξύτητας της επιφάνειας των σωματιδίων του καταλύτη με μείωση του αρνητικού 

της φορτίου, ελαττώνοντας έτσι και την ισχύ των ηλεκτροστατικών έλξεων με την 
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κατιονική χρωστική. Επίσης, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η τιμή pH διαλύματος 

=12 δεν ενδείκνυται καθώς για τιμές >9 λαμβάνει χώρα σταδιακή αποδόμηση της 

χρωστικής ΜΒ και αλλαγή της μορφής του WO3, το οποίο μετατρέπεται σταδιακά σε 

ιόντα WO4
2 και καθιστά δύσκολη την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίησή του.  

Τέλος σε pH=9, παρατηρείται πως η απόδοση προσρόφησης για τα πιο 

κρυσταλλικά υλικά του εμπορικού καταλύτη WO3 και του συνθετικού δείγματος 

WO3_HCl_500 μειώνεται σε σύγκριση με την απόδοσή τους στο φυσικό pH≈5.

Αντίθετα, η απόδοση προσρόφησης των συνθετικών δειγμάτων H2WO4_500 και 

Δείγμα3_500 από πρόδρομη ένωση H2WO4, που έχουν τις υψηλότερες επιφάνειες 

ΒΕΤ (12,1 και 11,1 m2/gr), αυξάνεται σε pH=9. Έτσι, σε αντίθεση με τα πιο 

κρυσταλλικά δείγματα του εμπορικού WO3 και του συνθετικού WO3_HCl_500, η 

αύξηση του pH φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση του επιφανειακού αρνητικού φορτίου 

των συνθετικών δειγμάτων H2WO4_500 και Δείγμα3_500 από πρόδρομη ένωση 

H2WO4, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Φωτοκατάλυση

Στα πειράματα φωτοκατάλυσης που πραγματοποιήθηκαν στην εργασία αυτή 

έγινε χρήση τριών διαφορετικών συστημάτων ακτινοβόλησης των διαλυμάτων 

χρωστικής-καταλύτη: 

 Λυχνία ΤQ Z1 με περίβλημα DURAN 50 (Vis-Glass), με διερχόμενο μήκος 

κύματος λ>300nm, ενέργεια UV-A ακτινοβολίας 38 mW/cm2 και ορατής >200 

mW/cm2

 Λυχνία ΤQ με περίβλημα DURAN 50 (UV-Glass), με διερχόμενο μήκος 

κύματος λ>300nm, ενέργεια UV-A ακτινοβολίας 45 mW/cm2 και ορατής >200 

mW/cm2 και

 Λυχνία ΤQ με περίβλημα M380 (UV-Vis), με διερχόμενο μήκος κύματος 

λ>380nm, ενέργεια UV-A ακτινοβολίας 31 mW/cm2 και ορατής >200 

mW/cm2.

Από τα τρία αυτά συστήματα ακτινοβόλησης, το πιο αποτελεσματικό 

αποδείχθηκε το σύστημα UV-Glass, το οποίο παρουσιάζει και τα υψηλότερα ποσά 

ενέργειας UV-A ακτινοβολίας από τα άλλα δύο. Παρόλα αυτά, οι διαφορές στην 

απόδοση φωτοκατάλυσης μεταξύ των παραπάνω συστημάτων ακτινοβόλησης είναι 

μικρές, αποδεικνύοντας την ικανότητα των καταλυτών WO3 να ενεργοποιούνται 

από μέρος της ακτινοβολίας του ορατού φάσματος με λ≈443-496nm, λόγω του 

μικρού τους ενεργειακού χάσματος 2,5-2,8 eV.

Τα πειράματα φωτοκατάλυσης για διάφορες συγκεντρώσεις καταλύτη (1,2, 2 

και 4gr/L) που πραγματοποιήθηκαν σε φυσικό pH≈5 με αρχική συγκέντρωση 

χρωστικής methylene blue 20ppm, έδειξαν πως όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του 

καταλύτη στο διάλυμα, αυξάνεται και το ποσοστό αποχρωματισμού του 
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διαλύματος, λόγω αύξησης της επιφάνειας του καταλύτη. Επίσης, όλες οι 

συγκεντρώσεις καταλύτη που εξετάστηκαν παρουσίασαν καλύτερα ποσοστά 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής από ότι η απλή φωτόλυση 

(απουσία καταλύτη), αποδεικνύοντας ότι λαμβάνει χώρα φωτοκαταλυτική 

διεργασία με ενεργοποίηση του καταλύτη από την ακτινοβολία και περαιτέρω 

οξείδωση των μορίων της χρωστικής.  

Ακόμη, το πείραμα φωτοκατάλυσης με συγκέντρωση καταλύτη WO3 2gr/L

και αρχική συγκέντρωση χρωστικής MB 10ppm, έδειξε καλύτερα ποσοστά 

αποχρωματισμού από ότι το πείραμα με συγκέντρωση καταλύτη 4gr/L και 20ppm

MB, παρόλο που η αναλογία καταλύτη /χρωστικής ήταν ίδια και στα δύο πειράματα 

(1:5). Έτσι, φάνηκε πως η χρήση συγκέντρωσης καταλύτη WO3 >2gr/L δεν είναι 

πρακτική καθώς δημιουργείται πυκνό αιώρημα το οποίο σκεδάζει μέρος της 

ακτινοβολίας, μειώνοντας την απόδοση της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. Από την 

άλλη, η αρχική συγκέντρωση χρωστικής 10ppm εκτιμήθηκε επίσης ως μη πρακτική 

για τα πειράματα φωτοκατάλυσης, λόγω της υψηλής προσρόφησης που 

παρατηρείται από τα σωματίδια WO3. Έτσι, ως βέλτιστες συγκεντρώσεις για τα 

πειράματα φωτοκατάλυσης επιλέχθηκαν τα 2gr/L καταλύτη και τα 20ppm αρχική 

συγκέντρωση χρωστικής, ενώ ως βέλτιστος χρόνος φωτοκατάλυσης σε φυσικό pH

επιλέχθηκαν τα 300min ακτινοβόλησης των αιωρημάτων χρωστικής - καταλύτη.

Σε πειράματα φωτοκατάλυσης που έγιναν με τρεις διαφορετικές πρότυπες 

χρωστικές ουσίες: Rhodamine 6G (Rh6G), Methyl Orange (MO) και Methylene Blue

(MB) αρχικής συγκέντρωσης 20ppm και με χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη, 

παρατηρήθηκε πως η φωτοκατάλυση της ανιονικής φύσεως χρωστικής ΜΟ ήταν 

αμελητέα, λόγω απωστικών δυνάμεων και μη ουσιαστικής επαφής μεταξύ των 

μορίων της χρωστικής και των αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων του WO3.

Αντίθετα, οι κατιονικής φύσεως χρωστικές Rh6G και ΜΒ παρουσίασαν υψηλότερα 

ποσοστά αποχρωματισμού, μέσω φωτοκατάλυσης, λόγω της καλύτερης επαφής με 

την επιφάνεια των σωματιδίων του καταλύτη.  

Τα συνθετικά δείγματα από πρόδρομη ένωση H2WO4 που έχουν υποστεί 

ανόπτηση στους 300, 500 και 700οC, παρουσίασαν παραπλήσια απόδοση 

αποχρωματισμού διαλύματος της χρωστικής ΜΒ μέσω φωτοκατάλυσης (≈50%) σε

φυσικό pH≈5 και για χρόνο ακτινοβόλησης 300min, όπως άλλωστε και το εμπορικό 

WO3. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η θερμοκρασία ανόπτησης και κατά 

συνέπεια η κρυσταλλικότητα των δειγμάτων WO3 όπως και η επιφάνεια ΒΕΤ, δεν 

έχουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση φωτοκατάλυσης της χρωστικής ΜΒ σε φυσικό 

pH. Ομοίως, μπορούμε να συμπεράνουμε και για τα συνθετικά δείγματα 

WO3_HCl_500 και WO3_HΝΟ3_500 από πρόδρομη ένωση Na2WO4 με χρήση οξέων 

HCl ή ΗΝΟ3 και ανόπτηση στους 500οC, τα οποία παρουσίασαν σχεδόν παρόμοια ή 

και ελάχιστα καλύτερη φωτοκαταλυτική απόδοση με το εμπορικό WO3 και τα 

υπόλοιπα συνθετικά δείγματα από πρόδρομη ένωση H2WO4, σε φυσικό pH

διαλυμάτων.  
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Η γενικότερη μέτρια απόδοση φωτοκατάλυσης του εμπορικού καταλύτη 

WO3 και των συνθετικών δειγμάτων σε φυσικό pH≈5 σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 

οξείδια μετάλλων TiO2 και ZnO, πιθανόν να οφείλεται στην γρήγορη επανασύνδεση 

των φωτοπαραγόμενων ζευγών e-/h+ στην επιφάνεια των σωματιδίων του WO3 και 

στη μικρή συγκέντρωση ιόντων OH- τα οποία μπορούν να οξειδωθούν από τις 

φωτοπαραγόμενες οπές (h+) στην επιφάνεια του WO3 προς σχηματισμό ριζών HO•

που αποτελούν ισχυρό οξειδωτικό μέσο. Επίσης, το δυναμικό αναγωγής των 

φωτοπαραγόμενων e- στο WO3 δεν είναι ικανό να ανάγει το οξυγόνο που είναι 

διαλυμένο στο νερό προς σχηματισμό ιόντων υπεροξειδίου (Ο2•-) και 

υδροπεροξυριζών (ΗΟ2•), τα οποία αποτελούν επίσης σημαντικό οξειδωτικό μέσο, 

με αποτέλεσμα η γενικότερη φωτοκαταλυτική οξειδωτική ικανότητα του WO3 σε

φυσικό όξινο pH≈5 να είναι μειωμένη.

Η ρύθμιση του pH των διαλυμάτων στη βασική περιοχή παρουσιάζει 

σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση αποχρωματισμού του διαλύματος της 

χρωστικής ΜΒ, μέσω φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη:

 Σε pH=7 παρατηρήθηκε αποχρωματισμός κατά 70% του διαλύματος της 

χρωστικής ΜΒ σε χρόνο ακτινοβόλησης 300min, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

σε φυσικό pH ήταν περίπου 53%,

 Σε pH=9 παρατηρήθηκε αποχρωματισμός του διαλύματος ΜΒ με απόδοση 

96% μέσα σε 150min ακτινοβόλησης, ενώ 

 Σε pH=12 παρατηρήθηκε αποχρωματισμός του διαλύματος ΜΒ με απόδοση 

97% μέσα σε 25min ακτινοβόλησης.  

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν πως το οξειδωτικό δυναμικό των 

φωτοπαραγόμενων οπών (h+) του WO3 έχει την ικανότητα να οξειδώνει τα ιόντα OH-

προς σχηματισμό ενεργών ριζών HO•. Έτσι, όσο αυξάνεται το pH των διαλυμάτων, 

αυξάνεται η συγκέντρωση των ιόντων OH- και κατ’ επέκταση η συγκέντρωση των 

φωτοκαταλυτικά δημιουργούμενων ριζών ΗO• στο διάλυμα, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται και η απόδοση της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης των μορίων της 

χρωστικής ΜΒ, αποχρωματίζοντας πιο αποτελεσματικά το διάλυμα. Παρόλα αυτά 

όμως, η ρύθμιση του pH σε τιμές >9 δεν ενδείκνυται, γιατί παρατηρείται σταδιακή 

αλλαγή της δομής και αποσύνθεση της χρωστικής ΜΒ, καθώς και αλλαγή της 

μορφής του WO3 το οποίο μετατρέπεται σταδιακά σε ιόντα WO4
2-, καθιστώντας έτσι 

αρκετά δύσκολη την ανάκτηση του καταλύτη στο τέλος της διεργασίας και την 

επαναχρησιμοποίησή του. Για το λόγο αυτό, ως βέλτιστη τιμή επιλέγεται το pH=9.

Τέλος, τα πειράματα φωτοκατάλυσης σε pH=9 με χρήση των κύριων 

δειγμάτων καταλύτη αυτής της εργασίας, έδειξαν καλύτερη απόδοση 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής για τα συνθετικά δείγματα 

H2WO4_500 και Δείγμα3_500 από την πρόδρομη ένωση H2WO4 και ανόπτηση στους 

500οC, με τη μεγαλύτερη επιφάνεια BET 12,1 και 11,1 m2/gr αντιστοίχως, σε 

σύγκριση με τα πιο κρυσταλλικά δείγματα του εμπορικού WO3 και του συνθετικού 
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δείγματος WO3_HCl_500. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το μέγεθος 

της επιφάνειας ΒΕΤ των σωματιδίων του WO3 παίζει πιο σημαντικό ρόλο στη 

φωτοκαταλυτική απόδοση του καταλύτη σε pΗ διαλύματος=9, από ότι ο βαθμός 

κρυσταλλικότητας.  

Αναλύσεις ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC)

Οι αναλύσεις ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) που έγιναν ενδεικτικά για 

κάποια πειράματα φωτοκατάλυσης με χρήση εμπορικού WO3 ως καταλύτη και 

χρωστικής ΜΒ σε φυσικό pH, έδειξαν πως παρατηρείται μείωση του οργανικού 

φορτίου σε ποσοστό ≈40-45% για χρόνο φωτοκατάλυσης 300min, ποσοστό που 

συμβαδίζει σχεδόν με το επίπεδο αποχρωματισμού του διαλύματος για τον ίδιο 

χρόνο. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως στο χρόνο αυτό λαμβάνει χώρα 

πλήρης φωτοκαταλυτική οξείδωση των μορίων της χρωστικής ΜΒ προς CO2 και H2O

στο αντίστοιχο ποσοστό, το οποίο πιθανόν να βελτιώνεται με την αύξηση της 

απόδοσης της φωτοκαταλυτικής δράσης του WO3, αυξάνοντας το pH των 

διαλυμάτων στη βασική περιοχή. Η υπόθεση αυτή όμως απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση, καθώς η διεθνής ερευνητική εμπειρία έχει δείξει πως απαιτούνται 

μεγάλοι χρόνοι φωτοκατάλυσης από 300min (5hr) έως και 10-12hr για να 

επιτευχθεί υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης οργανικού φορτίου μέσω 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης οργανικών ουσιών σε CO2 και H2O.
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Μελλοντικά μπορεί να εξεταστεί η φωτοκαταλυτική ικανότητα του WO3 στην 

αποδόμηση αέριων ρύπων  και πτητικών υδρογονανθράκων σε ορατή ακτινοβολία, 

με εφαρμογή του ως υλικό επικάλυψης σε επιφάνειες όπως γυαλί κ.α., λόγω της 

αυξημένης προσροφητικής ικανότητας που παρουσιάζει. Για τον λόγο αυτό, θα 

πρέπει να εξεταστεί καταρχάς η ικανότητα των υλικών WO3 στην προσρόφηση 

διαφόρων οργανικών ουσιών στην επιφάνεια των σωματιδίων τους, καθώς και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν.

Επίσης, μπορεί να μελετηθεί η βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών των 

καταλυτών WO3, όπως η κρυσταλλικότητα, η μορφολογία και η επιφάνεια των 

σωματιδίων τους, μέσω άλλων οικονομικών διαδικασιών σύνθεσης, φιλικών προς 

το περιβάλλον ή να εξεταστεί η βελτίωση της φωτοκαταλυτικής δράσης του WO3 με

ενίσχυσή του με άλλα μέταλλα μετάπτωσης (Transition Metal Doping) που έχουν 

επίσης την ικανότητα να ενεργοποιούνται με απορρόφηση ακτινοβολίας στο ορατό 

φάσμα.

Τέλος, κρίνεται σημαντικό να εξεταστεί αναλυτικά το μονοπάτι 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της χρωστικής methylene blue καθώς και άλλων 

ενώσεων, ώστε να γίνει ταυτοποίηση των ενδιάμεσων ενώσεων και παραπροϊόντων 

της οξείδωσης και να κατανοηθεί καλύτερα ή και να μοντελοποιηθεί η διαδικασία 

της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης με χρήση WO3 καταλύτη σε ορατή ακτινοβολία.



146

Βιβλιογραφία

1. Parkes, J., J. Cleaner Prod., 2, 83 (1994)

2. Freeman, H.M., Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and
Disposal, McGraw Hill, NY, 1989, Sec. 6.3

3. A. Fujishima and K. Honda, Nature, 238, 37 (1972).

4. Πούλιος Ι., (2000), Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης-
(Π.Ο.Μ.Α), Σημειώσεις μεταπτυχιακού μαθήματος, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη.

5. Μαρία Καφεσάκη, Modern Physics - Introduction to Quantum Mechanics,
Dept. of Materials Science and Technology, University of Crete.

6. D.W. Bahnemann, C. Kormann and M.R. Hoffmann, J. Phys. Chem., 91, 3789
(1987).

7. Πούλιος Ι., (2004), “Ετερογενής Φωτοκαταλυτική και Φωτοηλεκτρο-
καταλυτική Αποικοδόµηση Ρύπων’’, Εργαστήριο Φυσικής Χηµείας Τµήµα 
Χηµείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

8. S. Sakthivel, B. Neppolian, M.V. Shankar, B. Arabindoo, M.Palanichamy, V.
Murugesan, Solar Energy Materials & Solar Cells, 77, 65-82, (2003).

9. Maria Stylidi, Dimitris I. Kondarides, Xenophon E. Verykios, Applied Catalysis
B: Environmental, 40, pp 271- 286 (2003).

10. Herrmann Jean-Marie, Catalysis Today, 53, 115-129 (1999).

11. Amemiya S., Titanium Oxide photocatalyst, Three Bond Technical news, Issue
62, January 1 (2004).

12. Ioannis K. Konstantinou and Triantafyllos A. Albanis, Applied Catalysis B:
Environmental, 49, 1-14 (2004).

13. Andrew Mills, Stephen Le Hunte, Journal of Photochemistry and Photobiology
A: Chemistry, 108, 1-35 (1997).

14. Μills A. et al, Phys. Rev. A, 48, 192–219 (1993)

15. M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi and D.W. Bahnemann, Chem. Rev., 95,
69 (1995).

16. S. Pehkonen, R. Siefert, S. Webb and M.R. Hoffmann, Environ. Sci. Technol.,
26, 2056 (1993).

17. R.F. Howe, Dev. Chem. Eng. Mineral Process, 6, 55 (1998).

http://esperia.iesl.forth.gr/~kafesaki/Modern-Physics
http://www.materials.uoc.gr/
http://www.uoc.gr/


147

18. Voinov, M., Augustunski, J., Heterogeneous Photocatalysis, Schiavello, M.,
(ed.), Vol 3, Wiley & Sons (1997).

19. Herrmann, J.M., Top. Catal., 34, 49-65 (2005)

20. Fujishima A, et al, Phys. Rev. Lett., 82, 1285 (1999).

21. Bahnemann D.,Photocatalytic water treatment: solar energy applications. Sol.
Energy, 77, 445-459 (2004).

22. Teruhisa Ohno, Koji Sarukawa, Kojiro Tokieda and Michio Matsumura, Journal
of Catalysis, 203(1), 82-86 (2001).

23. Sun B. and Smirniotis G., Catalysis Today, 88, 49–59 (2003).

24. Ü. Özgür, Ya.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Dogan, V. Avrutin,
S.-J. Cho, and H. Morkoç, J. Appl. Phys., 98 (2005).

25. R. Comparelli, E. Fanizza, M. L. Curri, P. D. Cozzoli, G. Mascolo, A. Agostiano,
Appl. Catal. B: Environ, 60, 1-11 (2005).

26. Herrmann, J.M., Catalysis Today, 24, 157-164 (1995).

27. C. G. Granqvist, Handbook of Inorganic Electrochromic Materials,chapter 2,
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands (1995)

28. G. R. Bamwenda and H. Arakawa, “The visible light induced photocatalytic
activity of tungsten trioxide powders,” Applied Catalysis A, vol. 210, no. 1-2,
pp. 181–191 (2001)

29. P.A. Cox, Transition Metal Oxides, Clarendon Press, Oxford (1995)

30. P.Woodward, A. Sleight, T. Vogt, Structure refinement of triclinic tungsten
trioxide, J. Phys. Chem. Solids, 56, 1035-1315 (1995).

31. P.Woodward, A. Sleight, Ferroelectric tungsten oxide, J. Sol. State Chem. 131
(1997) 9-17

32. www.wikipedia.com, “Crystal structures”.

33. E. Saljie, K. Viswanathan, Acta Crystallogr. A, 31, 356-359 (1975).

34. Pal Gado and Arne Magneli, Mat. Res. Bull., Vol. 1, 33-44 (1966)

35. Yang Jl, Lim H, Han SD, Sensor Actuators B, 60(1), 71-7 (1999).

36. J. Nowotny, L. Dufour, Surface and near surfaces chemistry of oxides
materials, Elsevier, Amsterdam (1988)

37. Avellaneda CO, Bulhoes LO, Solid State Ionics, 165, 117–121 (2003).

38. Poirier G, Nalin M, Messaddeq Y, Ribeiro SJ., Solid State Ionics, 178, 871–875
(2007).

http://www.wikipedia.com/


148

39. Shaver PJ., Appl Phys Lett, 11, 255-257 (1967).

40. Chung YK, Kim MH, Um WS, Lee HS, Song JK, Choi SC, Yi KM, Lee MJ, Chung
KW, Sensors Actuators B, 60(1), 49-56 (1999).

41. Yang JI, Lim H, Han SD., Sensor Actuators B, 60(1), 71-77 (1999).

42. Akiyama M, Tamaki J, Miura N, Yamazoe N., Chem Lett, 237(9), 1611-4
(1991).

43. G, Depero L, Groppeli S, Nelli P., Sensors Actuators B, 26(1-3), 89-92 (1995).

44. Tomchenko AA, Khatko VV. W03 thick films as sensitive elements of N0
sensors. Proceedings of the 11th European conference on Solid-State
Transduccers Eurosensors XI, Warsaw, Poland, 21-24 September 1997. p. 79-
82.

45. Tomchenko AA, Khatko VV, Emelianov II., Sensors Actuators B, 46(1), 8-14
(1998).

46. Lee DS, Han SD, Huh JS, Lee DD., Sensors Actuators B, 60(1), 57-63 (1999).

47. W. Yu-De et al., Solid State Electronics, 45, 639-644 (2001).

48. S.Y. Chai, Y.J. Kim, W.I. Lee, J. Electroceram., 17, 909 (2006).

49. Y.R. Do,W. Lee, K. Dwight, A.Wold, J., Solid State Chem. 108, 198 (1994).

50. T. Ohno, F. Tanigawa, K. Fujihara, S. Izumi, M. Matsumura, J., Photochem.
Photobiol., A Chem. 118, 41 (1998).

51. Y.T.Kwon,K.Y. Song,W.I. Lee,G.J.Choi,Y.R.Do, J.Catal., 191, 192 (2000).

52. H. Yang, D. Zhang, L. Wang, Mater. Lett., 57, 674 (2002)

53. X.L. Yang, W.L. Dai, C.W. Guo, H. Chen, Y. Cao, et al., J. Catal., 234, 438 (2005).

54. D. Ke et al., Materials Letters, 62, 447–450 (2008).

55. Young Tae Kwon, Kang Yong Song, Wan In Lee, Guang Jin Choi and Young Rag
Do, Journal of Catalysis, 191, 192–199 (2000)

56. Hilbrig, F., Goebel, H. E., Knoezinger, H., Schmelz, H., and Lengeler, B., J. Phys.
Chem., 95, 6973 (1991).

57. J. R. Darwent and A. Mills, Journal of Chemical Society, FaradayTransactions,
vol. 78, no. 2, pp. 359–367 (1982).



149

58. H. Kominami, K. Yabutani, T. Yamamoto, Y. Kara, and B. Ohtani, Journal of
Materials Chemistry, vol. 11, no. 12, 3222–3227 (2001).

59. K. Sayama, R. Yoshida, H. Kusama, K. Okabe, Y. Abe, and H. Arakawa,
Chemical Physics Letters, vol. 277, no. 4, 387–391 (1997).

60. C. Santato, M. Ulmann, and J. Augustynski, Advanced Materials, vol. 13, no. 7,
511–514 (2001).

61. C. Santato, M. Ulmann, and J. A` ugustynski, Journal of Physical Chemistry B,
vol. 105, no. 5, 936–940 (2001).

62. Gratian R. Bamwenda_, Hironori Arakawa, Applied Catalysis A: General, 210,
181–191 (2001).

63. G. Xin et al., Applied Surface Science, 256, 165–169 (2009).

64. Di Chen, Jinhua Ye, Adv. Funct. Mater., 18, 1922–1928 (2008).

65. J. Yu et al., Journal of Hazardous Materials, 160, 621–628 (2008).

66. J. Yu, L. Qi, Journal of Hazardous Materials, 169, 221-227 (2009).

67. A. Martinez-de la Cruz et al., Solid State Sciences (2009), 1–7.

68. Richarson, J.T., “Principles of Catalyst Development”, Plenum Press, New York
(1989).

69. C.O. Avellaneda et al., Electrochimica Acta, 46, 1977-1981 (2001).

70. Geus, J.W, “Preparation of Catalysts III” (Eds: Poncelet, G., Grange, P., and
Jacobs, P.A.) Elsevier, Amsterdam, 1 (1983).

71. Hermans, L.A.M., and Geus, J.W, “Preparation of Catalysts II” (Eds: Poncelet,
G., Grange, P., and Jacobs, P.A.) Elsevier, Amsterdam, 311 (1979).

72. I. Jimenez, M.A.Centeno et al., Journal Mater. Chem., 14, 2412 (2004).

73. M. Qamar et al., Catalysis Communications, 10, 1980-1984 (2009).

74. X.C. Song et al., Materials Letters, 61, 3904–3908 (2007).

75. S. Musić, S. Popović, M. Maljković, D. Dragčević, J. of Alloys Compd., 347, 324-
332 (2002).



150

76. K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination
Compounds, 5th Edn., John Wiley & Sons, Canada (1997) pp. 5.

77. B. Smith, Infrared Spectral Interpretation “A Systematic Interpretation”, CRS
Press, Florida (1999) pp. 98.

78. S. Musić, D. Dragčević, M. Maljković, S. Popović, Mater. Chem. Phys., 77, 521-
530 (2002).

79. S. Brunauer, P. H. Emmett and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 60, 309 (1938).

80. S.K. Kansal, M. Singh, D. Sudc l., Journal of Hazardous Materials, 141, 581–
590 (2006).

81. UV-Vis Absorption Theoretical principles:
http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/uvvisab1.htm.

82. UV-visible spectroscopy: http://curie.umd.umich.edu/srsmith/UVvis.html.

83. L. Rizzoa, J. Kochb, V. Belgiornoa, M.A. Andersonb (2007), “Removal of
methylene blue in a photocatalytic reactor using polymethylmethacrylate
supported TiO2 nanofilm, Desalination, 211, 1–9.

84. Μπουγιατιώτη Αικατερίνη, διδακτορική διατριβή “ Οργανικός άνθρακας 
στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου και ο ρόλος του στον σχηματισμό 
πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)”, 2009, 51-53.

85. TOC-VCSH/CSN Construction manual, Flow Diagrams.

86. M.F. Daniel, B. Desbat, J.C. Lassegues et. al, journal of solid state chemistry,
67, 235-247 (1987).

87. L'ubica Adam íková, Katarína Pavlíková and Peter ev ík, React. Kinet.
Catal. Lett., vol. 69, 91-94 (2000).

88. C. K. Gupta, T. K. Mukherjee, “Hydrometallurgy in Extraction Processes
Volume I”, CRC press, 1990.

89. Ammar Houas, Hinda Lachheb, Mohamed Ksibi, Elimame Elaloui, Chantal
Guillard, Jean-Marie Herrmann, Applied Catalysis B: Environmetal, 31, 145-
157 (2001).

http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/uvvisab1.htm
http://curie.umd.umich.edu/srsmith/UVvis.html


151

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



152

Πίνακας συχνοτήτων (cm
-1

)  των κορυφών IR και Raman του μονοκλινούς WO3 και των κύριων 

ένυδρων μορφών WO3,xH2O [86].
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