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Περίληψη 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου καλύπτονται 
κυρίως από διαδικασίες μετατροπής των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, οι μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πετρέλαιο και άνθρακας) εξαντλούνται παγκοσμίως 
και για αυτό το λόγο οι επιστήμονες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής 
πράσινων καυσίμων, όπως είναι το υδρογόνο. Το Η2 διακρίνεται για τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα του όπως είναι η αφθονία των πηγών του, η εύκολη μετατροπή του 
σε άλλες μορφές ενέργειας (θερμική, ηλεκτρική), η ευκολία μεταφοράς σε μεγάλες 
αποστάσεις χωρίς να μολύνεται το περιβάλλον κ.λπ. 

Μία μέθοδος για την παραγωγή υδρογόνου είναι η φωτοχημική διάσπαση του 
νερού μέσω φωτοκαταλυτών. Το ενδιαφέρον για τη φωτοκατάλυση ξεκίνησε το 
1970, όταν εξετάστηκε για πρώτη φορά η ηλεκτρόλυση του νερού προς παραγωγή 
υδρογόνου και οξυγόνου χρησιμοποιώντας ηλιακή ακτινοβολία. Στη συνέχεια, το 
1980, προτάθηκε μια νέα πιθανή εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη φωτοχημική 
διάσπαση του νερού για περιβαλλοντική αποκατάσταση. Έκτοτε, έχουν προταθεί 
διάφορες εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας για τον καθαρισμό του νερού και του 
αέρα, τις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες και την παραγωγή μορίων υψηλής 
ενεργειακής περιεκτικότητας, όπως το υδρογόνο, μεταξύ άλλων. Ανάμεσα στους 
φωτοκαταλύτες που έχουν μελετηθεί, το TiO2 έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα σε 
πολλές εφαρμογές φωτοκατάλυσης λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
που παρουσιάζει, όπως η ισχυρή οξειδωτική δράση, για παράδειγμα, στην 
αποσύνθεση οργανικών ρύπων, η υπερυδροφιλικότητά του, η υψηλή χημική 
σταθερότητα, η μη τοξικότητα, το χαμηλό κόστος παραγωγής και η διαφάνειά του 
στο ορατό φως. 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, γίνεται αρχικά μία συνοπτική 
επισκόπηση των βασικών αρχών και της θερμοδυναμικής της φωτοκατάλυσης. 
Επίσης συζητούνται οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοκαταλυτική 
διάσπαση του νερού, όπως το ενεργειακό χάσμα και η μορφολογία του καταλύτη, η 
ένταση της προσπίπτουσα ακτινοβολίας, η θερμοκρασία και το pH του διαλύματος, 
και η χρήση των θυσιαζόμενων ενώσεων (δότες ηλεκτρονίων). Έπειτα, συνοψίζονται 
οι βασικές στρατηγικές σύνθεσης για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής 
ενεργότητας του TiO2, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού κρυσταλλικών 
δομών TiO2 ντοπαρισμένων με προσμίξεις (μεταλλικά ή μη μεταλλικά στοιχεία), των 
μορφολογικών επιδράσεων, της επιφανειακής τροποποίησης με διάφορα 
ημιαγώγιμα υλικά (συνκαταλύτες) και του σχηματισμού ετεροδομών. 
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Κεφάλαιο 1: Φωτοκατάλυση 

 

1.1. Εισαγωγή 

Στον πλανήτη μας έχουν μειωθεί σημαντικά τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων, 
και πιο συγκεκριμένα, ο άνθρακας και τα προϊόντα πετρελαίου που 
χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας [Ahmad 2015]. Αυτό το γεγονός αναγκάζει 
τους επιστήμονες να αναζητήσουν νέες μεθόδους παραγωγής ενέργειας, πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η χρήση του υδρογόνου (Η2) [Gupta 2016]. 
Αποδεδειγμένα, το H2 θωρείται η καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση της 
εξάντλησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής [Dubey 2014]. Μία από τις τεχνολογίες για την 
παραγωγή Η2 είναι η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού, καθώς χρησιμοποιεί 
ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι ο πιο άφθονος ενεργειακός πόρος στη Γη [Tee 2017]. 
Η ηλιακή παραγωγή Η2 με φωτοκατάλυση παρέχει σχεδόν μηδενική υπερθέρμανση 
του πλανήτη και ατμοσφαιρικούς ρύπους [Acar 2015] και το προϊόν μπορεί να 
αποθηκευτεί εύκολα [Zhu 2009]. Ως εκ τούτου, το H2 θεωρείται ως μια σημαντική 
πηγή ενέργειας για το μέλλον, καθώς είναι απαλλαγμένο από τοξικές ενώσεις και 
μπορεί να παραχθεί από φυσικούς πόρους όπως η ηλιακή ενέργεια (φωτόνια) και 
το νερό, που είναι καθαρές, μακροχρόνιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
[Muradov 2008]. 

Οι Fujishima και Honda ανέφεραν το 1972 για πρώτη φορά ότι η διάσπαση του 
νερού προς παραγωγή υδρογόνου μπορεί αν επιτευχθεί με τη χρήση ημιαγωγών 
TiO2 [Fujishima 1972]. Από τότε, διερευνώνται διάφοροι τύποι ημιαγωγών για 
φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2. Το διοξείδιο του τιτανίου εμφανίζει πολυάριθμα 
πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, υψηλή φωτοχημική σταθερότητα και μη 
τοξικότητα [Melián 2013]. Ωστόσο, λόγω του ευρέως ενεργειακού του χάσματος 
(~3.2 eV) οι φωτοκαταλυτικές εφαρμογές του περιορίζονται στο ορατό φως. Επίσης, 
η φωτοκαταλυτική του δραστικότητα μπορεί να μειωθεί σημαντικά εξαιτίας του 
γρήγορου ρυθμού με τον οποίο ανασυνδυάζονται οι φορείς φορτίου [Lin 2013]. Για 
τις επίλυση αυτών των προβλημάτων πραγματοποιούνται μελέτες σχετικές με τη 
σύζευξη του TiO2 με άλλα ημιαγώγιμα υλικά που ενεργοποιούνται όταν 
ακτινοβοληθούν με ορατή ακτινοβολία. 

Ένας σημαντικός μη-μεταλλικός ημιαγωγός είναι το γραφιτικό νιτρίδιο του 
άνθρακα (g-C3N4) το οποίο έχει μελετηθεί αρκετά ως φωτοκαταλύτης στη 
φωτοχημική διάσπαση του νερού. Έχει χαμηλό ενεργειακό χάσμα (απορροφά στην 
περιοχή του ορατού φωτός), είναι ημιαγωγός χαμηλού κόστους και μπορεί να 
συντεθεί από φθηνές πρόδρομες ενώσεις όπως η μελαμίνη και η ουρία με απλή 
θερμική κατεργασία. Η σύζευξη του g-C3N4 με το TiO2 για την ανάπτυξη ετεροδομής 
τύπου II θα μπορούσε να σχηματίσει έναν καταλύτη με βελτιωμένη 
φωτοκαταλυτική δράση στην αναγωγή του νερού και την παραγωγή Η2 κάτω από 
ακτινοβολία ορατού φωτός. 
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Εικόνα 1: (a) Διατομή ενός μονολιθικού καναλιού και (b) Μονολιθικός φωτοαντιδραστήρας [Tahir 
2015]. 

 
Ο σχεδιασμός και η επιλογή του φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα είναι μια άλλη 

προσέγγιση μηχανικής που συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή του Η2 κατά τη 
φωτοκατάλυση. Εφόσον, η αποτελεσματικότητα της φωτοκαταλυτικής 
δραστηριότητας εξαρτάται από την απορρόφηση φωτονίων και αντιδραστηρίων 
στην επιφάνεια του καταλύτη, οι καινοτομίες στους φωτοαντιδραστήρες θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν επιλογή κατάλληλων πηγών φωτός και τρόπου κατανομής της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, σχήμα και διάσταση αντιδραστήρα και σχεδιασμό 
συσκευής πολλαπλής ακτινοβόλησης όπως είναι οι ανακλαστήρες. Ένας πολύ 
αποτελεσματικός αντιδραστήρας θεωρείται ο μονολιθικός (Εικόνα 1), με 
παράλληλα ευθύγραμμα κανάλια, ο οποίος διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια 
πρόσκρουσης της ακτινοβολίας σε σχέση με άλλους, οπότε μπορούν να παράγονται 
περισσότερα άτομα υδρογόνου υπό λειτουργία ροής [Tahir 2015]. 

 

1.2. Βασικές αρχές φωτοκατάλυσης 

Η διάσπαση του νερού μέσω φωτοκατάλυσης έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, δηλαδή όταν ηλιακή ακτινοβολία πέφτει 
επάνω στα πράσινα μέρη των φυτών, για αυτό και ονομάζεται «τεχνητή 
φωτοσύνθεση» [Shi 2014]. Η παραγωγή υδρογόνου από οργανικές ενώσεις εντός 
των λυμάτων ή από το νερό μπορεί να επιτευχθεί με την εκμετάλλευση της ηλιακής 
ακτινοβολίας που προσπίπτει καθημερινά στην επιφάνεια της γης [Clarizia 2014]. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιείται μετατροπή της ηλιακής 
ενέργειας σε χημική, ενώ προωθείται και η δημιουργία ελεύθερης ενέργειας Gibbs 
μέσω της αντίδρασης διάσπασης του νερού [Dincer 2015]. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC), η 
φωτοκατάλυση ορίζεται ως «η επιτάχυνση μιας χημικής αντίδρασης παρουσία 
καταλύτη ή η έναρξή της υπό την επίδραση ακτινοβολίας φωτός (υπεριώδη, ορατή ή 
υπέρυθρη) παρουσία μιας ημιαγώγιμης ουσίας που απορροφά το φως συνεχώς με 
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αλληλεπιδράσεις και αναγέννηση ηλεκτρονίων/οπών κατά τη φωτοχημική 
ενεργοποίηση». 

Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί είτε με διάσπαση νερού [Abe 2010] είτε με 
αποδόμηση οργανικών ενώσεων [Kondarides 2007]. Στην πρώτη μέθοδο 
φωτοκατάλυσης, το νερό υφίσταται αντίδραση οξειδοαναγωγής, ενώ στη δεύτερη, 
οι οργανικές ουσίες δίνουν ηλεκτρόνια και οξειδώνονται για να δημιουργήσουν 
ιόντα πρωτονίων, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε Η2 με τη συμμετοχή 
ηλεκτρονίων του φωτοκαταλύτη. Γενικά, οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις μπορούν 
να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: (i) uphill (Δ𝐺𝑜 > 0) και (ii) downhill (Δ𝐺𝑜 < 0), 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Η αποδόμηση οργανικών ουσιών, όπως η φωτο-
οξείδωση οργανικών ενώσεων με χρήση οξυγόνου, είναι γενικά μια εξώεργη 
«downhill» αντίδραση και είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία. Αυτός ο τύπος 
επαγόμενων φωτοαντιδράσεων έχει μελετηθεί εκτενώς με τη χρήση TiO2. 
Αντιθέτως, η διάσπαση του νερού σε Η2 και Ο2 συνοδεύεται από μια μεγάλη θετική 
μεταβολή στην ελεύθερη ενέργεια Gibbs (Δ𝐺𝑜 = 273 kJ/mol), δηλαδή είναι 
αντίδραση ενδόεργη «uphill». Σε αυτή την περίπτωση, η ενέργεια των φωτονίων 
μετατρέπεται σε χημική ενέργεια, όπως συμβαίνει στη φωτοσύνθεση από τα 
πράσινα φυτά [Affam, 2013]. 

 

 

Εικόνα 2: Τύποι φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων [Jaroenworaluck, 2012]. 

 
Ένα φωτοκαταλυτικό σύστημα απαιτεί αντιδρών, φωτοκαταλύτη, φωτοχημικό 

αντιδραστήρα και παροχή φωτός για την έκλυση υδρογόνου. Το αντιδραστήριο 
μπορεί να είναι το ίδιο το νερό ή/και διάφορες θυσιαζόμενες ενώσεις (sacrificial 
reagents). Ο φωτοκαταλύτης θα πρέπει να λειτουργεί με φως, είτε με υπεριώδη είτε 
με ορατή ακτινοβολία. Για την παραγωγή υδρογόνου, απαιτείται μια 
αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ του φωτός, του καταλύτη και των 
αντιδρώντων [Grewe 2016]. Η φωτοκατάλυση ξεκινά με ακτινοβολία φωτονίων με 
ενέργεια μεγαλύτερη ή ίση με το ενεργειακό χάσμα του καταλύτη, διεγείροντας ένα 
ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους (ΖΣ) απευθείας στη ζώνη αγωγιμότητας (ΖΑ) το 
οποίο οδηγεί σε διαχωρισμό ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής (e--h+). Κατά την 
αναγωγή χρησιμοποιούνται τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια ενώ κατά την 
οξείδωση καταναλώνονται οι οπές [Acar 2014]. Ο μηχανισμός της φωτοκαταλυτικής 
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διάσπασης του νερού για την παραγωγή Η2 απεικονίζεται στην Εικόνα 3. Η 
φωτοκατάλυση έχει πέντε κύρια στάδια [Wen 2017]: 

Στάδιο 1: συλλογή φωτός, 
Στάδιο 2: διέγερση ηλεκτρονίου, 
Στάδιο 3: διαχωρισμός ηλεκτρονιου-οπής, 
Στάδιο 4: μεταφορά φορέων φορτίου, 
Στάδιο 5: επιφανειακές καταλυτικές αντιδράσεις. 

 

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση μηχανισμού φωτοκαταλυτικής διάσπασης νερού προς 
παραγωγή Η2 [Xu 2015]. 

 

Αρχικά, για να ξεκινήσει η διαδικασία της φωτοκατάλυσης θα πρέπει η ενέργεια 
της ακτινοβολίας του φωτός να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το ενεργειακό χάσμα του 
φωτοκαταλύτη. Τυπικά, ο φωτοκαταλύτης αποτελείται από μία ΖΣ και μία ΖΑ, οι 
οποίες διαχωρίζονται από ένα ενεργειακό χάσμα (Eg) [Zhu 2009]. Με την κατάλληλη 
διέγερση φωτονίων, προκαλούνται ηλεκτρονιακές μεταβάσεις μέσα στον καταλύτη, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζευγών e--h+ (Εξίσωση (1)). Τα ηλεκτρόνια και οι οπές 
που παράγονται εμπλέκονται στις αντιδράσεις οξείδωσης (πχ. διάσπαση του νερού 
σε Ο2) και αναγωγής (πχ. το H+ κερδίζει ηλεκτρόνιο για να παράγει Η2), όπως 
φαίνεται στις Εξισώσεις (3) και (4), αντίστοιχα. Η αντίδραση οξειδοαναγωγής στην 
επιφάνεια του φωτοκαταλύτη συμβαίνει όταν το δυναμικό αναγωγής και οξείδωσης 
είναι κάτω από το επίπεδο της ΖΑ και πάνω από το επίπεδο της ΖΣ. Γενικά, οι 
φωτοπαραγόμενες οπες, ως ισχυρά οξειδωτικά, έχουν την ικανότητα οξείδωσης του 
νερού και των οργανικών ενώσεων, όπως είναι οι αλκοόλες και διάφοροι οργανικοί 
ρύποι (Εξισώσεις (3) και (5), αντίστοιχα). Η διάσπαση του νερού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία (>1800 oC), ωστόσο, αυτή η 
αντίδραση μπορεί να διεξαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιώντας 
φωτοκαταλύτη υπό ακτινοβολία ορατού ή υπεριώδους φωτός [Gupta 2016]. 

𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡 → 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡(𝑒− + ℎ+) (1) 

𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡(𝑒− + ℎ+) → 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡 (2) 

𝐻2𝑂 + ℎ
+ →

1

2
𝑂2 + 2𝐻

+ (3) 
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2𝑒− + 2𝐻+ → 𝐻2 (4) 

𝑅𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2ℎ
+ → 𝑅𝐶𝐻𝑂 + 2𝐻+ (5) 

 
Μια βασική πρόκληση σχετικά με τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού είναι 

ο ανασυνδυασμός των φορέων φορτίων (e--h+). Τα ζεύγη αυτά θα μπορούσαν να 
ανασυνδυαστούν (Εξίσωση (2)) στο σώμα ή την επιφάνεια του καταλύτη με την 
απελευθέρωση θερμότητας. Κατά τη διάσπαση καθαρού νερού για την παραγωγή 
Η2 με χρήση φωτοκαταλυτών οι φορείς φορτίου ανασυνδυάζονται με μεγαλύτερο 
ρυθμό από τον ρυθμό που πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις οξείδωσης και αυτό 
δυσκολεύει την φωτοχημική διαδικασία. Για αυτό τον λόγο, η φωτοκαταλυτική 
διάσπαση του νερού συνήθως πραγματοποιείται παρουσία κάποιου θυσιαζόμενου 
αντιδραστηρίου (μεθανόλη, αιθανόλη, γλυκερόλη ή Na2S, KI). Τα θυσιαζόμενα 
αντιδραστήρια ή δότες ηλεκτρονίων αντιδρούν με τις οπές στη ΖΣ του καταλύτη για 
να βελτιώσουν τον διαχωρισμό των φορέων φορτίων και να επιταχύνουν την 
οξειδοαναγωγική αντίδραση [Acar 2014]. Δεδομένου ότι ο σχηματισμός Η2 από νερό 
καθορίζεται από θερμοδυναμικούς περιορισμούς, η κατανόηση της 
θερμοδυναμικής ανάλυσης όσον αφορά την ενέργεια της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας και το ενεργειακό χάσμα και δυναμικό οξείδωσης και αναγωγής των 
ενεργειακών ζωνών του καταλύτη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της 
φωτοκαταλυτικής αντίδρασης. 

 

1.3. Θερμοδυναμική για διάσπαση νερού 

Η διάσπαση του νερού σε Η2 και Ο2 είναι μια ενδόθερμη διαδικασία και απαιτεί 
πηγή ενέργειας για την εκπλήρωση της μεταβολής της ελεύθερης ενέργειας Gibbs 
(ΔGο = 238 kJ/mol) [Maeda 2011] – η ενέργεια Gibbs θα χρειαστεί για την 
αναδιάταξη των ηλεκτρονίων σθένους του νερού σχετικά με τον σχηματισμό H2 και 
Ο2 [26]. Για τη δημιουργία ενός μορίου Η2 (Εξίσωση (6)), η ενέργεια που απαιτείται 
από το νερό είναι 2.458 eV, το οποίο υποδηλώνει μια διαφορά δυναμικού κάτω από 
1.229 V για τη μετατόπιση δύο ηλεκτρονίων [Zamfirescu 2012]. Δεδομένου ότι, η 
πλήρης διάσπαση νερού χρειάζεται τέσσερα ηλεκτρόνια για να παραχθούν δύο 
μόρια H2 (Εξίσωση (7)), η απαιτούμενη ενέργεια είναι 4.915 eV και μπορεί να 
προσφερθεί από υπεριώδη ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο από 252.3 nm 
ή από δύο φωτόνια εντός του ορατού φάσματος με μήκος κύματος μικρότερο από 
504.5 nm [Zamfirescu 2011]. Η διάσπαση του νερού περιλαμβάνει δύο ημι-
αντιδράσεις: την οξείδωση του νερού για να σχηματίσει Ο2 (Εξίσωση (3)) και την 
αναγωγή των πρωτονίων για να σχηματιστεί Η2 (Εξίσωση (4)) [Gupta 2016]. 

Συνολική αντίδραση διάσπασης νερού: 

𝐻2𝑂
𝑇𝑖𝑂2/ℎ𝑣
→     

1

2
𝑂2 + 2𝐻

+;  2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 +
1

2
𝑂2 (6) 

Αντίδραση πλήρους διάσπασης νερού: 

2𝐻2𝑂
𝑇𝑖𝑂2/ℎ𝑣
→     𝑂2 + 4𝐻

+;  4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2 + 𝑂2 (7) 
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Όταν ένας ημιαγωγός εκτίθεται σε φως με ενέργεια μεγαλύτερη από το Eg, τα 
ηλεκτρόνια διεγείρονται στη ΖΑ αφήνοντας οπές στη ΖΣ. Το γεγονός ότι τα 
φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια και οπές μπορούν να κινηθούν ελεύθερα εντός του 
ημιαγωγού προκαλεί την εσωτερική ισορροπία των ηλεκτρονίων εντός του 
ενεργειακού επιπέδου σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο χρόνος χαλάρωσης των ηλεκτρονίων στη ΖΑ είναι σημαντικά μικρότερος σε 
σύγκριση με τις ηλεκτρονικές διαζωνικές μεταπτώσεις όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

 

Εικόνα 4: Θερμοδυναμική και ελεύθερη ενέργεια Gibbs φωτοκαταλύτη με φως και χωρίς φως 
[Qanugo 2021]. 

 
Η απόδοση των ημιαγωγών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό 

τους χάσμα και το είδος της ακτινοβολίας του φωτός. Η Εικόνα 5 περιγράφει 
σχηματικά τη στένωση και τη διεύρυνση του ενεργειακού χάσματος των 
ημιαγωγών. Γενικά υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας φωτός, το υπεριώδες φως 
(UV) με μήκος κύματος 200 - 400 nm και το ορατό φως με μήκος κύματος 400 - 800 
nm. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενεργειακό χάσμα ενός ημιαγωγού, τόσο μειώνεται το 
μήκος κύματος της απορρόφησης του φωτός. Άρα, για την ενεργοποίηση ενός 
ημιαγωγού με Eg > 3.15 eV πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία UV, ενώ για έναν 
ημιαγωγό με Eg < 3.15 eV χρειάζεται ορατό φως. Επομένως, η απόκριση ενός 
καταλύτη στην ηλιακή ακτινοβολία εξαρτάται από την ενέργεια του ενεργειακού 
χάσματος. 



 
 

11 

 

Εικόνα 5: Στένωση και διεύρυνση του ενεργειακού χάσματος των ημιαγωγών [Fajrina 2018]. 

 
Εκτός από το πλάτος του ενεργειακού χάσματος, η απόδοση του φωτοκαταλύτη 

επηρεάζεται από το δυναμικό της ΖΑ και ΖΣ. Συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί η 
μέγιστη φωτοκαταλυτική δραστικότητα θα πρέπει να ισχύουν δύο προϋποθέσεις: 
(1) το ενεργειακό χάσμα του καταλύτη θα πρέπει να είναι 1.24 eV < Eg < 3.26 eV, 
λόγω των στοχευόμενων μηκών κύματος 380 nm < λ < 1000 nm, και (2) το δυναμικό 
οξειδοαναγωγής θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ενεργειακού χάσματος του 
φωτοκαταλύτη προς τα παραγόμενα επιθυμητά προϊόντα (Πίνακας 1) [Acar 2014]. 
Αυτό σημαίνει ότι το κάτω μέρος της ΖΑ θα πρέπει να είναι πιο αρνητικό από το 
δυναμικό αναγωγής των πρωτονίων (Εο(H+/H2) = -0.41V ως προς το Κανονικό 
Ηλεκτρόδιο Υδρογόνου (Normal Hydrogen Electrode - NHE) σε pH=7), και το πάνω 
μέρος της ΖΣ θα πρέπει να είναι πιο θετικό από το δυναμικό οξείδωσης του νερού 
(Εο(O2/H2O) = 0.82 V) (Εικόνα 6) [Colon 2016]. Χρησιμοποιώντας έναν ημιαγωγό με 
λιγότερο αρνητική ΖΑ, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια θα έχουν μικρότερη 
ικανότητα αντίδρασης αναγωγής. 

 

 

Εικόνα 6: Ενεργειακά χάσματα για διαφορετικούς ημιαγωγούς σε σχέση με τις δυνατότητές τους για 
οξείδωση και αναγωγή του νερού  [Fajrina 2018]. 
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Για παράδειγμα, με τη χρήση του TiO2 ως καταλύτη για τη διάσπαση του νερού σε 
pH=7 πραγματοποιείται οξείδωση του νερού σε O2 σύμφωνα με την Εξίσωση (15) 
στον Πίνακα 1. Επίσης μπορεί να παραχθεί H2 και ρίζες HO2

●, καθώς η ΖΑ του TiO2 
είναι πολύ κοντά στα δυναμικά των αντιδράσεων (11) και (13), αντίστοιχα, του 
Πίνακα 1. Το ενδιάμεσο προϊόν HO2

● μπορεί στη συνέχεια να αναχθεί σε H2O2 και εν 
τέλει, μέσω πολλαπλών διεργασιών αναγωγής, σε νερό (Πίνακας 1, Εξισώσεις (19) 
και (20)), το οποίο επαναχρησιμοποιείται στην αντίδραση οξείδωσης. Σημαντικό 
ρόλο στην απόδοση της παραγωγής υδρογόνου παίζει ο τύπος των ημιαγωγών, το 
pH του διαλύματος και τα δυναμικά αναγωγής των αντιδράσεων. 

 

Πίνακας 1: Τυπικό δυναμικό οξείδωσης και αναγωγής για ορισμένα είδη [Fajrina 2018]. 

 

 

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητα του φωτοκαταλύτη 

1.4.1. Ενέργεια ενεργειακού χάσματος 

Η ηλεκτρονιακή δομή των ημιαγωγών αναπαρίσταται συνήθως με όρους 
ενεργειακών ζωνών ή ενεργειακού χάσματος και μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
συνέχεια ενεργειακών επιπέδων που συγκροτούν τη ζώνη σθένους και τη ζώνη 
αγωγιμότητας. Θερμοδυναμικά, το Η2 παράγεται με την υδρογόνωση των 
ενδιάμεσων προϊόντων, όπου το H+ απορροφάται στην ενεργό θέση του καταλύτη 
και ανάγεται σε Η2 με τη χρήση φωτοηλεκτρονίων [Yang 2018]. Το ενεργειακό 
χάσμα του TiO2 είναι κατάλληλο για τη διάσπαση του νερού, καθώς η κορυφή της ΖΣ 
(2.7 V έναντι NHE σε pH=7) είναι πιο θετική σε σύγκριση με το δυναμικό 
οξειδοαναγωγής του ζεύγους O2/H2O (0.82 V έναντι NHE) και το κάτω μέρος της ΖΑ 
(0.5 V έναντι NHE σε pH=7) είναι πιο αρνητικό από το δυναμικό οξειδοαναγωγής 
του ζεύγους H2O/H2 (0.41 V έναντι NHE), Εικόνα 7 [Chen 2015]. Ωστόσο, λόγω του 
ευρύ ενεργειακού χάσματος (3.2 eV), το TiO2 δεν θεωρείται κατάλληλος 
φωτοκαταλύτης για ακτινοβολία ορατού φωτός, για αυτό απαιτείται η μείωση του 
ενεργειακού του χάσματος μέσω τροποποίηση της δομής του με μέταλλα, αμέταλλα 
ή/και ημιαγωγούς σύζευξης. 
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Εικόνα 7: Αρχή της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης διάσπασης νερού [Fajrina 2018]. 

 
Σε αντίθεση με πολλά οξείδια μετάλλων (όπως το BiVO4 και WO3), το g-C3N4 

απορροφά στη περιοχή του ορατού φωτός (έχει ενεργειακό χάσμα ~2.7 eV) και το 
επίπεδο της ζώνης αγωγιμότητας εντοπίζεται περίπου στα 1.3 V (NHE, pH=7), 
διευκολύνοντας την ευρεία εφαρμογή του στη φωτοκατάλυση [Wen 2017]. 
Προκειμένου να βελτιωθεί περεταίρω η φωτοκαταλυτική σταθερότητα και ο 
διαχωρισμός των φορέων φορτίου στο g-C3N4, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συν-
καταλύτες στη δομή του g-C3N4 ως δέκτες ηλεκτρονίων ή/και οπών. Η σύζευξη του 
TiO2 με το g-C3N4 είναι μία πιθανή προοπτική για τη μεγιστοποίηση της 
φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του g-C3N4 για την παραγωγή υδρογόνου [Fajrina 
2018]. Επίσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8, το ενεργειακό χάσμα του g-C3N4 
μπορεί να μειωθεί στα 2.5 eV με πρόσμειξη μετάλλου Fe στη δομή, ενώ η 
τροποποίηση της δομής του με αμέταλλο στοιχείο μπορεί να μειώσει επίσης το 
ενεργειακό χάσμα του g-C3N4 στα 1.9-1.0 eV.  

 

 

Εικόνα 8: Διάγραμμα ενεργειακών χασμάτων των δομών διαφόρων ειδών φωτοκαταλυτών [Fajrina 
2018]. 

 

1.4.2. Δομή/εμβαδόν επιφάνειας 

Έχει αποδειχθεί ότι το ενεργειακό χάσμα ενός φωτοκαταλύτη μπορεί να 
μεταβληθεί σημαντικά με τροποποίηση της κρυσταλλική του δομή [Wang 2015]. 
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Στην προκειμένη, η κρυσταλλική δομή του καταλύτη TiO2 επηρεάζει σημαντικά τη 
φωτοκαταλυτική του δραστικότητα για την παραγωγή Η2 [Al-Azri 2015]. Επίσης, όσο 
πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια του υλικού, τόσο περισσότερες ενεργές θέσεις 
υπάρχουν και άρα αυξάνεται η δραστικότητα του φωτοκαταλύτη [Zuo 2014]. Σε 
φωτοκαταλύτες με μικρό μέγεθος σωματιδίων, τα ηλεκτρόνια και οι οπές που 
δημιουργούνται έχουν την ικανότητα γρήγορης μετακίνησης στις ενεργές θέσεις 
στην επιφάνεια του καταλύτη, με αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας 
ανασυνδυασμού [Tee 2017]. 

Η δομή του φωτοκαταλύτη εξαρτάται κυρίως από τη μέθοδο σύνθεσης που 
εφαρμόζεται για την παρασκευή του. Οι πιο συνηθισμένες είναι η 
διαλυτοθερμική/υδροθερμική, η κολλοειδούς γέλης (sol-gel), η μηχανική ανάμιξη, η 
χημική εναπόθεση ατμών και ο εμποτισμός [Police 2014]. Η παραγωγή νανο-
διάστατων υλικών με διαφορετικό μέγεθος, σχήμα και δομή προκύπτει συνήθως με 
διαφορετική θερμοκρασία και συγκέντρωση αντιδρώντων που χρησιμοποιούνται 
για την ανάπτυξη του καταλύτη. Επιπλέον, το μέγεθος του καταλύτη μπορεί να 
επηρεαστεί από το pH του διαλύματος ενώ η μορφολογία και οι διαστάσεις των 
νανοϋλικών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση των H+ ή/και ΟΗ. 
Οι Luo και συνεργάτες απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της της ετεροδομής TiO2 
με αιματίτη, στην οποία καταστέλλεται ο ανασυνδυασμός φορέων φορτίου στον 
αιματίτη και βελτιώνεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα [Luo 2017]. Ενώ, οι Li και 
συνεργάτες ανέφεραν ότι κατά την οξείδωση του νερού, η νανοδιάστατη δομή των 
νανοσωλήνων αιματίτη βελτιώνει αρκετά την παραγωγή υδρογόνου [Li 2017]. 
Πρόσφατα, οι Cai και συνεργάτες πρότειναν την χρήση φωτονικών κρυστάλλων TiO2 
για τη φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 με στόχο την ενίσχυση της συλλογής φωτός 
και του διαχωρισμού φορτίου [Cai 2017]. 

 

1.4.3. Ένταση φωτός 

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του 
νερού χρειάζεται να αυξηθεί η ένταση του φωτός με ενέργειες μεγαλύτερες από το 
όριο ενεργοποίησης. Υπάρχουν δύο γενικές περιπτώσεις σχετικά με τη 
φωτοκαταλυτική αντίδραση και τη ροή φωτονίων. Η μια αφορά ροές φωτονίων <25 
mW/cm2 όπου τα ζεύγη ηλεκτρονίων/οπών καταναλώνονται ταχύτερα από χημικές 
αντιδράσεις παρά από αντιδράσεις ανασυνδυασμού. Ενώ η άλλη περίπτωση αφορά 
υψηλότερες εντάσεις φωτονίων, στις οποίες ο ρυθμός ανασυνδυασμού είναι 
συνήθως κυρίαρχο φαινόμενο και έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη επίδραση στο 
ρυθμό της αντίδρασης. Όσον αφορά τη διακύμανση του ρυθμού αντίδρασης ως 
συνάρτηση του μήκους κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, αυτή σχετίζεται 
με το φάσμα οπτικής απορρόφησης του καταλύτη [Ahmad 2015]. 

 

1.4.4. Θερμοκρασία 

Θερμοδυναμικά, η θερμοκρασία δεν μπορεί να προκαλέσει φωτοκαταλυτική 
δραστηριότητα καθώς δεν συμβάλει στη δημιουργία ηλεκτρονίων και οπών. 
Ωστόσο, η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό εκρόφησης των προϊόντων 
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από την επιφάνεια του καταλύτη και έτσι να επιταχύνει τον ρυθμό αντίδρασης. 
Γενικά, η μείωση της θερμοκρασίας έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην κατάλυση, 
επιβραδύνοντας τον ρυθμό παραγωγής Η2 καθώς η εκρόφηση των προϊόντων 
περιορίζει την συνολική αντίδραση και η προσρόφηση των αντιδρώντων γίνεται με 
πιο αργό ρυθμό. Η υψηλή θερμοκρασία από την άλλη ευνοεί υψηλότερη μεταφορά 
ηλεκτρονίων στη ζώνη σθένους σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Κάτι τέτοιο 
διευκολύνει τον σχηματισμό ηλεκτρονίου/οπής που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την έναρξη αντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής, αντίστοιχα  
[Ahmad 2015]. Οι Boudjemaa και συνεργάτες έδειξαν ότι η παραγωγή του Η2 μπορεί 
να αυξηθεί σε 59, 92 και 370 mol/g∙s Η2 καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του 
διαλύματος στους 30, 40 και 50 οC, αντίστοιχα [Boudjemaa 2015]. Ομοίως, με 
θέρμανση του φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 στους 45 οC για 4 ώρες, η παραγωγή H2 ήταν 
4.71 mmol/g, ενώ όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 55 οC η παραγωγή Η2 
σχεδόν τριπλασιάστηκε στα 15.18 mmol/g [Huaxu 2017]. Οι Zhang και συνεργάτες 
ανέφεραν ότι η βέλτιστη θερμοκρασία για ένα φωτoκαταλυτικό σύστημα με βάση 
το TiO2 είναι μεταξύ 60 και 80 οC [Zhang 2007]. 

 

1.4.5. Επίδραση του pH 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραγωγή Η2 από τη διάσπαση του νερού εξαρτάται 
από τη συγκέντρωση του πρωτονίου, η οποία εκφράζεται από το pH του 
διαλύματος. Γενικά, το Η2 μπορεί να παράγεται πιο αποτελεσματικά σε ασθενές 
βασικό διάλυμα παρά σε όξινο ή ισχυρά βασικό (pH>10) καθώς οι περισσότεροι 
φωτοκαταλύτες παρουσιάζουν καλύτερη χημική σταθερότητα σε αυτές τις 
συνθήκες [Clarizia 2014]. Από μελέτη των Wu και συνεργατών δείχθηκε ότι ο 
καταλύτης CuOx/TiO2 σε ασθενές βασικό περιβάλλον (pH=10) παρήγαγε μέγιστη 
ποσότητα Η2, ενώ σε όξινο περιβάλλον (pH=2) επιτεύχθηκε η χαμηλότερη 
παραγωγή Η2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Cu(Ι)Ox έχει χαμηλότερη 
σταθερότητα στην επιφάνεια του TiO2 σε όξινο μέσο [Wu 2009]. Ομοίως, ο 
καταλύτης Si/CdS/TiO2/Pt εμφάνισε τη χαμηλότερη απόδοση παραγωγής Η2 λόγω 
της χαμηλής σταθερότητας του TiO2 σε ισχυρά όξινα ή βασικά διαλύματα [Liu 2018]. 
Οι Brahimi και συνεργάτες βρήκαν ότι το βέλτιστο pH δράσης του φωτοκαταλύτη 
CuAlO2/TiO2 για παραγωγή Η2 είναι 11  [Brahimi 2007]. Επίσης, αυτοί έδειξαν ότι η 
προσαρμογή του pH μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή του ενεργειακού χάσματος 
του καταλύτη. Σε μια άλλη μελέτη, ο καταλύτης Pt/r-TiO2 παρήγαγε τον υψηλότερο 
ρυθμό έκλυσης H2 (~56.6 mmol σε 4 ώρες) σε pH=12 [Maeda 2014]. Η έρευνα του 
Fujita σε NiO/TiO2 κατέγραψε μέγιστο ρυθμό παραγωγή Η2 ~1200 mmol/g/h σε pH ~ 
6.6, το οποίο είναι κοντά στο σημείο μηδενικού φορτίου του καταλύτη (zero-point 
charge - ZPC) [Fujita 2016]. Σε αντίθεση με άλλες μελέτες, οι Nada και συνεργάτες 
έδειξαν ότι το φωτοευαίσθητο σύστημα TiO2/RuO2-MV2+ παράγει μεγαλύτερη 
ποσότητα Η2 σε όξινο διάλυμα μεθανόλης/νερού [Nada 2008], καθώς 
απορροφώνται περισσότερα ιόντα H+ στον φωτοκαταλύτη και άρα αυξάνεται η 
πιθανότητα αναγωγής του H+ σε H2. Επίσης, ανέφεραν ότι σε όξινο περιβάλλον, ο 
ρυθμός παραγωγής Η2 ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι σε ένα βασικό μέσο 
[Baniasadi 2012]. 
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1.4.6. Θυσιαζόμενο αντιδραστήριο 

Η δραστικότητα ενός φωτοκαταλύτη για παραγωγή Η2 μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά με την παρουσία οργανικών ενώσεων όπως μεθανόλη, αιθανόλη, 
φαινόλη και γλυκερόλη ως θυσιαζόμενοι παράγοντες (sacrificial agents) [Méndez 
2014]. Ενώ η ενίσχυση της φωτοχημικής δράσης των φωτοκαταλυτών παρουσία 
θυσιαζόμενων ενώσεων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, ο 
λεπτομερής μηχανισμός δράσης των θυσιαζόμενων παραγόντων δεν έχει μελετηθεί 
αρκετά. Όταν χρησιμοποιούνται αλκοόλες για τη βελτίωση του ρυθμού παραγωγής 
του Η2, η διαδικασία ονομάζεται φωτο-αναμόρφωση (photo-reforming), η οποία 
διευκολύνει τους φωτοκαταλύτες να προάγουν την οξείδωση των οργανικών 
μορίων και την αναγωγή του H+ σε Η2. Η φωτο-αναμόρφωση των αλκοολών μπορεί 
να περιγραφή σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση (Εξίσωση (8)) [Li 2017]. 

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 + (2𝑥 − 𝑧)𝐻2𝑂 → 𝑥𝐶𝑂2 + (2𝑥 − 𝑧 +
𝑦

2
)𝐻2 (8) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9a, η παραγωγή Η2 πάνω σε καταλύτη Au/TiO2 με τη 
χρήση θυσιαζόμενων αντιδραστηρίων μειώνεται με την σειρά: γλυκερίνη > 
αιθυλενογλυκόλη > μεθανόλη > αιθανόλη [Chen 2015]. Όσον αφορά την κατάλυση 
σε υδατικό διάλυμα μεθανόλης, ο υψηλότερος ρυθμός παραγωγής Η2 παρατηρείται 
σε μίγμα μεθανόλης/νερού 5:95 v/v, ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση μεθανόλης δεν 
επιφέρει περαιτέρω αύξηση στο ρυθμό παραγωγή Η2 (Εικόνα 9c). 

 

 

Εικόνα 9: (a) Ρυθμός παραγωγής Η2 σε διαφορετικό θυσιαστικό αντιδραστήριο και (c) Δομή 
δραστικότητας θυσιαστικών παραγόντων σύμφωνα με την παραγωγή υδρογόνου [Fajrina 2018]. 

 
Η Εικόνα 10 δείχνει τη δομή κάποιων θυσιαζόμενων παραγόντων που 

χρησιμοποιούνται συχνά σε καταλυτικές αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου. 
Φαίνεται ότι η παρουσία του ατόμου α-Η επηρεάζει τον ρυθμό παραγωγής Η2. 
Δεδομένου ότι η γλυκερόλη έχει 5 άτομα α-Η, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα 
μόρια Η2 από την αιθυλενογλυκόλη, τη μεθανόλη και την αιθανόλη. Η συγκέντρωσή 
της θυσιαζόμενης ένωσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 
επηρεάσει επίσης τον ρυθμό παραγωγής υδρογόνου [Police 2014]. Οι Bahruji και 
συνεργάτες μελέτησαν 20 διαφορετικά θυσιαζόμενα αντιδραστήρια και απέδειξαν 
αύξηση του ρυθμού παραγωγής Η2 σύμφωνα με τη σειρά: τριόλες > διόλες > 
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πρωτοταγείς αλκοόλες > δευτεροταγείς αλκοόλες > τριτοταγείς αλκοόλες [Bahruji 
2011]. Η παραγωγή Η2 επηρεάζεται λοιπόν τόσο από τον αριθμό των ατόμων α-H ή -
ΟΗ, όσο και την πολικότητα των αλκοολών [Umer 2019]. 

 

 

Εικόνα 10: Δομή και δραστικότητα διαφόρων θυσιαζόμενων παραγόντων για παραγωγή υδρογόνου 
[Fajrina 2018]. 
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Κεφάλαιο 2: Φωτοκαταλύτης TiO2 για διάσπαση νερού 

 

Μέχρι στιγμής πολλοί φωτοκαταλύτες έχουν μελετηθεί για τη φωτοχημική 
διάσπαση του νερού και αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις γενικές 
κατηγορίες: (1) φωτοκαταλύτες με βάση το οξείδιο του τιτανίου, (2) φωτοκαταλύτες 
με βάση το γραφένιο, (3) φωτοκαταλύτες με βάση το νιτρίδιο του άνθρακα (g-C3N4) 
και (4) φωτοκαταλύτες ετεροδομής (ημιαγωγός–ημιαγωγός ή ημιαγωγός–μέταλλο). 
Στη συγκεκριμένη εργασία να αναλυθεί η πρώτη κατηγορία φωτοκαταλυτών, αφού 
πρώτα αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά του TiO2. 

 

2.1. Οξείδιο του τιτανίου (TiO2) 

Μεταξύ διαφόρων φωτοκαταλυτών, το TiO2 έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί 
εκτενέστερα σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές (Εικόνα 11) λόγω των ισχυρών 
οξειδωτικών του ιδιοτήτων [Jańczyk 2006] για την αποδόμηση οργανικών ρύπων 
[Fujishima 2007], την υπερυδροφιλικότητά του [Wang 1997], τη χημική 
σταθερότητα, τη μη τοξικότητα, το χαμηλό κόστος παραγωγής και τη διαφάνειά του 
στο ορατό φως. 

 

 

Εικόνα 11: Τομείς εφαρμογών της φωτοκατάλυσης του οξειδίου του τιτανίου (TiO2) [Nakata 2012]. 
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Εικόνα 12: (a) Υδρόφοβη επιφάνεια πριν από την υπεριώδη ακτινοβολία. (b) Μια εξαιρετικά 
υδρόφιλη επιφάνεια που σχηματίζεται υπό υπεριώδη ακτινοβολία. (c) Έκθεση υδρόφοβου γυαλιού 
επικαλυμμένου με TiO2 σε υδρατμούς. Ο σχηματισμός ομίχλης (μικρές σταγόνες νερού) εμπόδισε την 
προβολή του κειμένου σε χαρτί τοποθετημένο πίσω από το τζάμι. (d) Δημιουργία αντιθαμβωτικής 
επιφάνειας με υπεριώδη ακτινοβολία. Η υψηλή υδροφιλικότητα της επιφάνειας εμποδίζει το 
σχηματισμό σταγονιδίων νερού, καθιστώντας το κείμενο καθαρά ορατό [Wang 1997]. 

 
Η υπερυδροφιλικότητα του TiO2 οφείλεται σε αλλαγές της δομής της επιφάνειας 

όταν αυτή έρχεται σε επαφή με ακτινοβολία υπεριώδους φωτός υπό γωνία επαφής 
μικρότερη από 5ο (Εικόνα 12) [Wang 1997]. Συγκεκριμένα κατά την ακτινοβόληση 
του TiO2 σε υδατικό διάλυμα, η πλειονότητα των οπών καταναλώνεται σε 
αντιδράσεις με τα προσροφημένα οργανικά μόρια ή το προσροφημένο νερό, 
παράγοντας  ρίζες •ΟΗ. Ένα μικρό ποσοστό των οπών όμως, παγιδεύεται σε δίκτυα 
οξυγόνου και μπορεί να αντιδράσει με το ίδιο το TiO2, το οποίο αποδυναμώνει τους 
δεσμούς μεταξύ του πλέγματος (δεσμοί Ti-O-Ti). Στη συνέχεια, τα μόρια του νερού 
μπορούν να λύσουν αυτούς τους δεσμούς προς σχηματισμό νέων υδροξυλομάδων 
(Εικόνα 13). Οι υδροξυλομάδες που παράγονται από την υπεριώδη ακτινοβολία 
είναι θερμοδυναμικά λιγότερο σταθερές και έχουν υψηλή επιφανειακή ενέργεια, η 
οποία οδηγεί στον σχηματισμό μιας υπερυδρόφιλης επιφάνειας. 

 

 

Εικόνα 13: Μηχανισμός φωτοεπαγόμενης υδροφιλικότητας [Fujishima 2000]. 
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Η ανάπτυξη νανοδομών ή μικροδομών TiO2 με ενδιαφέρουσες μορφολογίες έχει 
προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον των ερευνητών και έχουν παραχθεί 
νανοδιάστατα υλικά TiO2 με διαφορετικές μορφολογίες, όπως νανοσφαίρες, 
νανοράβδοι, νανοΐνες, νανοσωλήνες, νανοφύλλα και διασυνδεδεμένες 
νανοαρχιτεκτονικές. Πέρα από τη χρήση τους στη φωτοκατάλυση, τα νανουλικά 
TiO2 χρησιμοποιούνται ευρέως και σε ευαισθητοποιημένες με χρωστική ηλιακές 
κυψέλες (Dye Sensitized Solar Cells - DSSCs) [Ahn 2010], σε μπαταρίες ιόντων λιθίου 
[Ding 2011], σε ηλεκτροχρωμικές οθόνες [Periyat 2010], σε χημικούς αισθητήρες για 
αέρια [Hirakawa 2013], σε βιοϋλικά για οστικά εμφυτεύματα [de Viteri 2013], σε 
φίλτρα απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας [Sánchez-Quiles 2014] και ως 
βακτηριοκτόνο [Eremenko 2011]. Ωστόσο πέρα από το μέγεθος, την ειδική 
επιφάνεια, τη κρυσταλλική δομή και τον όγκο και τη γεωμετρία των πόρων που 
μπορούν να επηρεάσουν τη φωτοκαταλυτική απόδοση, υπάρχει και ένας άλλος 
σημαντικός παράγοντας που είναι οι δομικές διαστάσεις του υλικού, οι οποίες 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ιδιότητες του TiO2 (Εικόνα 14). Για παράδειγμα, οι 
σφαίρες (0D), λόγω της υψηλής ειδικής επιφάνειας που έχουν, παρουσιάζουν 
υψηλότερο ρυθμό φωτοκαταλυτικής αποσύνθεσης οργανικών ρύπων [Liu 2011]. Οι 
μονοδιάστατες ίνες ή σωλήνες έχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά τον μικρότερο 
ανασυνδυασμό των φορέων φορτίου λόγω της μικρής απόστασης για τη διάχυση 
των φορτίων στην επιφάνεια του καταλύτη [Nakata 2011], των ιδιοτήτων 
πολλαπλής σκέδασης του φωτός [Yao 2003] και της κατασκευής μη υφασμένων 
χαλιών (nonwoven mats) [Lee 2003]. Τα δισδιάστατα νανοφύλλα έχουν λείες 
επιφάνειες και παρουσιάζουν υψηλή πρόσφυση [Katsumata 2010, Shibata 2007], 
ενώ οι τρισδιάστατοι μονόλιθοι μπορεί να εμφανίζουν υψηλή κινητικότητα των 
φορέων φορτίου ως αποτέλεσμα της τρισδιάστατης δομής τους και να 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές περιβαλλοντικής αποκατάστασης [Nakata 2012]. Η 
επιλογή υλικών TiO2 με τις κατάλληλες διαστάσεις δίνει τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευτούμε πλήρως τις μοναδικές ιδιότητες που προσφέρει το TiO2. 

 

 

Εικόνα 14: Σχηματική αναπαράσταση της δομής και των διαστάσεων υλικών [Nakata 2012]. 
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2.2. Μεσοπορώδεις δομές TiO2 

Τα τελευταία χρόνια, τα μεσοπορώδη υλικά έχουν προσελκύσει το ερενητικό 
ενδιαφέρον πολλών επιστημών εξαιτίας της μοναδική δομή και των ιδιοτήτων που 
παρουσιάζουν. Από τα ο 1992 όπου ερευνητές της εταιρείας πετρελαίου Mobil 
παρασκεύασαν για πρώτη φορά το μεσοπορώδες πυρίτιο (Ordered Mesoporous 
Silica - OMS) [Kresge 1992], έχει γίνει μεγάλη έρευνα σχετικά με πιθανές εφαρμογές 
των μεσοπορωδών υλικών κυρίως στη κατάλυση, στη βιολογική ιατρική και στην 
περιβαλλοντική αποκατάσταση Οι Antonelli και Ying, το 1995, συνέθεσαν για πρώτη 
φορά το μεσοπορώδες TiO2 με τη μέθοδο sol-gel [Antonelli 1995]. Έκτοτε, το 
μεσοπορώδες TiO2 έχει προσελκύσει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον λόγω των 
πολλών πλεονεκτημάτων του, όπως ενδιαφέρουσες χημικές και φυσικές ιδιότητες, 
μη τοξικότητα, υψηλή βιοσυμβατότητα και εξαιρετική φωτοηλεκτρική απόδοση. 

Τα μεσοπορώδη υλικά γενικά μπορούν να ταξινομηθούν σε δομικά άμορφα και 
διατεταγμένα σύμφωνα με τη διάταξη των πόρων στο εσωτερικό του υλικού. Σε ένα 
δομικά άμορφο μεσοπορώδες υλικό, τα διάκενα (πόροι) που σχηματίζονται από τη 
τυχαία συσσωμάτωση των σωματιδίων είναι ακανόνιστα, μη διασυνδεδεμένα και 
εμφανίζουν ευρεία κατανομή μεγέθους. Αντιθέτως, τα διατεταγμένα μεσοπορώδη 
υλικά, χαρακτηρίζονται από τακτικά διατεταγμένους πόρους στον χώρο και η 
κατανομή μεγέθους πόρων είναι στενή. Τις τελευταίες δεκαετίες, διάφορα 
μεσοπορώδη TiO2 με διαφορετικές μορφολογίες, επιφάνειες και όγκο πόρων έχουν 
συντεθεί και εφαρμοστεί σε πολλά πεδία [Zhao 2016]. Είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι η μορφολογία του μεσοπορώδους TiO2 καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις 
εφαρμογές του. Για παράδειγμα, οι μεσοπορώδεις σφαίρες TiO2, που κατά κόρων 
παρασκευάζονται με τη μέθοδο sol-gel, χρησιμοποιούνταν συχνά ως 
φωτοκαταλύτες για την αποδόμηση οργανικών ρύπων, καθώς η μορφολογία τους 
έχει εξαιρετικά πορώδη δομή και μεγάλη εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια [Niu 
2018]. Τα μεσοπορώδη νανοσωματίδια TiO2 υπάρχουν συνήθως με τη μορφή 
νανοσωλήνων, νανοράβδων, νανοϊνών, νανοσυρμάτων και νανοφύλλων. Αυτά τα 
υλικά συνήθως συντίθενται με sol-gel ή υδροθερμική μέθοδο [Ghosh 2018]. Λόγω 
της υψηλής ειδικής επιφάνειας και της κρυσταλλικότητας της δομής, τα 
νανοσωματίδια TiO2 χρησιμοποιούνται συνήθως για τη ανάπτυξη 
φωτοηλεκτροδίων. Για παράδειγμα, οι Guo και συνεργάτες συνέθεσαν 
νανοδομημένο μεσοπορώδες TiO2 με υψηλή ηλεκτροχημική απόδοση [Guo 2007]. 
Ένα πλέγμα TiO2 στη κλίμακα των νανομέτρων μπορεί να μειώσει το χρόνο 
διάχυσης των ηλεκτρονίων και οπών προς την επιφάνεια και να βελτιώσει την 
αγωγιμότητα, ως εκ τούτου ένα τέτοιο υλικό μπορεί να εφαρμοστεί στο πεδίο των 
μπαταριών λιθίου. Οι μεσοπορώδεις μεμβράνες TiO2 με τραχιά επιφάνεια και 
συνδεδεμένους πόρους ευνοούν τη μεταφορά μάζας στο εσωτερικό του υλικού και 
επομένως αυτά τα υλικά έχουν εφαρμογές στη χορήγηση φαρμάκων και στη 
φωτοκατάλυση. Οι Mohamad και συνεργάτες παρασκεύασαν μεσοπορώδεις 
μεμβράνες πάχους 300 nm με τη μεθόδο sol-gel [Sadatlu 2016], ενώ οι Li και 
συνεργάτες συνέθεσαν μεσοπορώδεις υβριδικές μεμβράνες TiO2/SiO2 με κολλοειδή 
μέθοδο [Li 2014]. 
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2.3. Κρυστάλλωση 

Στη φύση απαντώνται τρεις κύριες κρυσταλλικές μορφές του TiO2: η ανατάση, το 
ρουτίλιο και ο μπρουκίτης (Εικόνα 15). Μερικές από τις πιο σημαντικές 
φυσικοχημικές παραμέτρους του TiO2 συνοψίζονται στον Πίνακας 2 [Reyes-
Coronado 2008]. Η ανατάση γενικά εμφανίζει περισσότερες πλεγματικές ατέλειες, 
δηλαδή κενές θέσεις οξυγόνου, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν κέντρα 
δέσμευσης ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα να εμφανίζει υψηλότερη φωτοκαταλυτική 
δραστικότητα συγκριτικά με τις άλλες κρυσταλλικές μορφές του TiO2. Το ρουτίλιο, 
λόγω των λιγότερων κρυσταλλικών ατελειών, είναι η πιο σταθερή κρυσταλλική 
δομή του TiO2, με απόρροια τον εύκολο ανασυνδυασμό ηλεκτρονίων και οπών, και 
άρα τη χαμηλότερη φωτοκαταλυτική δράση σε σύγκριση με την ανατάση. Ενώ ο 
μπρουκίτης είναι η πιο ασταθής κρυσταλλική μορφή του TiO2, και σε θερμοκρασία 
πάνω από τους 650 οC μετατρέπεται σε ρουτίλιο [Mahshid 2009]. 

 

Πίνακας 2: Μερικές παράμετροι των τριών κύριων κρυσταλλικών μορφών του TiO2 που βρίσκονται 
στη φύση [Reyes-Coronado 2008]. 

Κρυσταλλική 

Δομή 

Κρυσταλλικό 

Σύστημα 

Πυκνότητα 

(g/cm3) 

Ενεργειακό Χάσμα 
(eV) 

(a) Ανατάσης Ορθορομβικό 3.8 – 4.0 3.62 

(b) Ρουτίλιο Ορθορομβικό 4.2 – 4.3 3.05 

(c) Μπρουκίτης Ρομβοεδρικό 4.1 – 4.2 - 

 

 

Εικόνα 15: Μοναδιαίες κυψελίδες (a) ανατάση, (b) ρουτιλίου και (c) μπρουκίτη. Η γκρίζα και η 
κόκκινη σφαίρα αντιπροσωπεύουν τα άτομα οξυγόνου και τιτανίου, αντίστοιχα [Guayaquil-Sosa 
2017]. 

Το άμορφο ή ημικρυσταλλικό TiO2 συνήθως περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
ατελειών στο πλέγμα, που προκαλούν τον εύκολο ανασυνδυασμό των 
φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών. Επομένως απαιτούνται δομές TiO2 με 
υψηλή κρυσταλλικότητα (όπως οι φάσεις της ανατάσης και του μπρουκίτη) και 
λιγότερες ατέλειες για τη βελτίωση της απόδοσης μετατροπής της ηλιακής 
ενέργειας σε χημική (Η2). Η σκέδαση του φωτός και η ικανότητα απορρόφηση 
χρωστικών ουσιών (dye absorption) από το TiO2 ενισχύονται σε μια μεσοπορώδη 
δομή εξαιτίας της υψηλής εσωτερικής επιφάνειας και του υψηλού όγκου πόρων 
[Zhang 2012]. Η κρυσταλλικότητα του TiO2 σχετίζεται στενά με τη θερμοκρασία 
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πύρωσης. Η υψηλή κρυσταλλικότητα απαιτεί γενικά υψηλή θερμοκρασία πύρωσης, 
ωστόσο, μερικές φορές προκαλεί την κατάρρευση της μεσοπορώδους δομής 
[Mazinani 2014].  

 

2.4. Φωτοκαταλύτες με βάση το TiO2 

Η ανατάση είναι η πιο ενδιαφέρουσα κρυσταλλική δομή του TiO2 σε σχέση με το 
ρουτίλιο και τον μπρουκίτη, καθώς εμφανίζει υψηλότερη φωτοκαταλυτική δράση 
[Mu 2017]. Το TiO2 με δομή ανατάση έχει μικρότερο ενεργειακό χάσμα (3.2 eV) από 
τον μπρουκίτη (3.4 eV) και εμφανίζει υψηλότερη χημική σταθερότητα από το 
ρουτίλιο υπό συνθήκες περιβάλλοντος [Etacheri 2015]. Είναι επίσης είναι ένας από 
τους πιο αποτελεσματικούς φωτοκαταλύτες όσον αφορά την εξαιρετική 
φωτοκαταλυτική του απόδοση, την μη τοξικότητα και το χαμηλό κόστος [Chiu 2014]. 
Ωστόσο, η φωτοκαταλυτική δραστικότητα του TiO2 περιορίζεται λόγω του γρήγορου 
ρυθμού ανασυνδυασμού των φορέων φορτίου. Επίσης, το TiO2 μπορεί να 
ενεργοποιηθεί από το υπεριώδες φως, το οποίο αποτελεί μόνο το 4-5% του ηλιακού 
φάσματος [Velazquez 2017]. Για τη διάσπαση του νερού υπό το ορατό φως, οι 
φωτοκαταλύτες πρέπει να έχουν στενό ενεργειακό χάσμα και να διαθέτουν 
κατάλληλες ΖΑ και ΖΣ για παραγωγή Η2 [Abe 2010]. Ο καταλύτης θα πρέπει επίσης 
να παρουσιάσει σταθερότητα όταν τα φωτοηλεκτρόνια είναι έτοιμα να 
αντιδράσουν πάνω στην επιφάνεια του [Chang 2016]. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
απόδοση των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων ιδιαίτερα κάτω από ακτινοβολία 
ορατού φωτός, έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι τροποποίησης του TiO2. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις τροποποιημένες δομές TiO2 περιλαμβάνουν TiO2 

ντοπαρισμένο με μέταλλα ή αμέταλλα στοιχεία, συζευγμένο TiO2 με διάφορους 
ημιαγωγούς και τριαδικούς  φωτοκαταλύτες TiO2. 

 

2.5. Τροποποιημένο TiO2 με μέταλλα 

Όσον αφορά την τροποποίηση του TiO2 με μέταλλα, η απόδοση του 
φωτοκαταλύτη σχετίζεται με το έργο εξόδου του μετάλλου (ɸ), δηλαδή την 
ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το επίπεδο Fermi του 
μετάλλου στο κενό (όσο υψηλότερο ɸ, τόσο χαμηλότερη ενέργεια επιπέδου Fermi) 
[Zhang 2018]. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ του έργου 
εξόδου του μετάλλου με το δυναμικό της ΖΑ του ημιαγωγό, τόσο υψηλότερο είναι 
το φράγμα Schottky στη διεπαφή ημιαγωγού/μετάλλου. Το φράγμα Schottky είναι 
το ηλεκτρονιακό φράγμα δυναμικού που αναπτύσσεται στη διεπαφή κατά τη 
μεταφορά ηλεκτρονίων από την επιφάνεια του ημιαγωγού στο μέταλλο. 
Προκείμενου να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση ηλεκτρονίων, και συνεπώς ο 
απεντοπισμός των φορέων φορτίου, θα πρέπει το επίπεδο Fermi του μετάλλου να 
βρίσκεται σε χαμηλότερη ενέργεια (δυναμικό) από τη ΖΑ του ημιαγωγού – σε αυτή 
την περίπτωση τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταφερθούν στο μέταλλο και οι οπές να 
παραμείνουν στη ΖΣ του ημιαγωγού [Chiarello 2010]. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση 
του ημιαγωγού TiO2 με μέταλλα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 
φωτοκαταλυτική απόδοση του καταλύτη. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν ερευνηθεί πολλά μέταλλα ως συν-καταλύτες, όπως 
Pt, Au, Ag, Ni και Pd. Η εναπόθεση των μεταλλικών σωματιδίων πάνω στο TiO2, με 
χημικές μεθόδους, αποτελεί την πιο ευρέως εφαρμοσμένη τεχνική τροποποίησης 
της επιφάνειας για την καταστολή του ανασυνδυασμού των ζευγών ηλεκτρονίου-
οπής που δημιουργούνται. Το μέταλλο ως συν-καταλύτης για την παγίδευση 
ηλεκτρονίων παρέχει πρόσθετες θέσεις αντίδρασης (καταλυτικά κέντρα) στην 
επιφάνεια του καταλύτη. Κατά την εναπόθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων (NPs) 
στο TiO2, μπορεί να σχηματιστεί φράγμα Schottky και το επίπεδο Fermi των 
μεταλλικών NPs να είναι χαμηλότερο ενεργειακά από τη ΖΑ του TiO2. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια θα μεταφερθούν από τη ΖΑ του TiO2 
στα μεταλλικά NPs μέσω του φράγματος Schottky μέχρι τα επίπεδα Fermi του 
ημιαγωγού και μετάλλου να εξισωθούν. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, οι οπές θα 
παραμείνουν στη ΖΣ του TiO2 (Εικόνα 16a). Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί ο χωρικός 
διαχωρισμός των φωτοπαραγόμενων ζευγών ηλεκτρονίων-οπών [Low 2017]. 

 

 

Εικόνα 16: Σχηματική απεικόνιση της μεταφοράς φορτίου για TiO2/μέταλλο (a) υπό ακτινοβολία 
υπεριώδους φωτός λόγω της ύπαρξης της διασταύρωσης Schottky και (b) υπό ακτινοβολία ορατού 
φωτός λόγω των φαινομένων επιφανειακού συντονισμού πλασμονίου (SPR) [Fajrina 2018]. 

 
Η διαδικασία της φωτοκατάλυσης μπορεί επίσης να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας 

TiO2 με νανοσωματίδια ευγενούς μετάλλου μέσω του φαινομένου επιφανειακού 
συντονισμού πλασμονίου (SPR). Σε αυτή την περίπτωση, τα ευγενή μέταλλα όπως 
το Pt, το Au και το Ag έχουν ισχυρή επιφανειακή ζώνη πλασμονίου στην ορατή 
περιοχή. Η μεταφορά των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων σε φωτοκαταλύτη 
μετάλλου/TiO2 υπό ακτινοβολία ορατού φωτός λόγω των επιδράσεων 
επιφανειακού συντονισμού πλασμονίου (SPR) φαίνεται στην Εικόνα 16b. Τα θερμά 
φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια που περιέχονται στον εντοπισμένο επιφανειακό 
συντονισμό πλασμονίου (Localized Surface Plasmon Resonance - LSPR) του 
μετάλλου μπορούν αποτελεσματικά να μεταφερθούν στη ΖΑ του TiO2 υπό 
ακτινοβολία ορατού φωτός, όταν έρχονται απευθείας σε επαφή με τον ημιαγωγό. 
Τα ηλεκτρόνια αυτά μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις αναγωγής στην 
επιφάνεια του ημιαγωγού [Tahir 2013]. 
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Εικόνα 17: (c) Έκλυση υδρογόνου υπό διαφορετικά μονοχρωματικά μήκη κύματος πάνε σε 
διαφορετικούς φωτοκαταλύτες. (d) Διάσπαση νερού με χρήση Ag/TNR. (e) Μηχανισμός παραγωγής 
υδρογόνου με φωτοχημική διάσπαση νερού από καταλύτη Pt/TiO2. (f) Φωτοκαταλυτική παραγωγή 
υδρογόνου από Pt/TiO2 [Fajrina 2018]. 

 
Οι Shang και συνεργάτες παρασκεύασαν μεσοπορώδεις νανοΐνες Ag/TiO2 για τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού και έδειξαν ότι η ενσωμάτωση 
νανοσωματιδίων Ag σε νανοΐνες ανατάση TiO2 βελτίωσε σημαντικά τη 
φωτοκαταλυτική απόδοση του καταλύτη [Shang 2017]. Οι Atabaev και συνεργάτες 
παρασκεύασαν μεσοπορώδες ρουτίλιο TiO2 με εναπόθεση νανοσωματιδίων Pt και 
έδειξαν επίσης ότι η ενισχυμένη φωτοκαταλυτική δράση του Pt/TiO2 οφείλεται στην 
παρουσία νανοσωματιδίων Pt [Atabaev 2016]. Οι Rather και συνεργάτες ανέφεραν 
ότι το φαινόμενο SPR των νανοσωματιδίων Ag, τα οποία εναποτέθηκαν στην 
επιφάνεια του TiO2, είναι καθοριστικό για την υψηλή φωτοκαταλυτική 
δραστικότητα και την παραγωγή Η2 από το νερό (Εικόνα 17c) [Rather 2017]. Σε 
άλλες μελέτες, έχει δειχθεί ότι ο καταλύτης Ag/TNR εμφανίζει τον υψηλότερο 
ρυθμό παραγωγής Η2 ~90 mmol μετά από 8 ώρες ακτινοβόληση στα 457 nm. Όταν η 
νανοδομή Ag/TNR ακτινοβολείται με το αντίστοιχο μήκος κύματος SPR των 
νανοσωματιδίων Ag (457 nm), ενεργοποιούνται τα νανοσωματίδια Ag τα οποία 
μετατοπίζουν το τοπικό τους ηλεκτρικό πεδίο προς τη διεπιφάνεια TNR με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά ηλεκτρονίων προς τη ΖΑ του TNR (Εικόνα 17d). Οι Zhu και 
συνεργάτες έδειξαν ότι το Pt/TiO2 σε μορφή κούφιας σφαίρας, είναι ένας πολλά 
υποσχόμενος φωτοκαταλύτης για την αποτελεσματική παραγωγή H2 σε 
θερμοκρασία δωματίου. Ο προτεινόμενος μηχανισμός για την παραγωγή H2 πάνω 
σε καταλύτη Pt/TiO2 φαίνεται στην Εικόνα 17e [Zhu 2016]. Ο μέσος ρυθμός Η2 που 
παρήχθη από τον καταλύτη 1.0 wt% Pt/TiO2 έφτασε τα 1023.71 mmol/h/g μετά από 
5 ώρες ακτινοβόλησης και δεν έδειξε σημαντική μείωση μετά από 30 ώρες 
ακτινοβόλησης (Εικόνα 17f). Οι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί αρκετά με τα μέταλλα 
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Ag, Pt και Au λόγω του φαινομένου SPR που εμφανίζουν υπό ακτινοβολία ορατού 
φωτός. Πρόσφατα, οι Rusinque και συνεργάτες ανέπτυξαν έναν φωτοκαταλύτη με 
πρόσμιξη παλλαδίου (Pd) στη δομή μεσοπορώδους TiO2. Κατά τη χρήση του για την 
παραγωγή υδρογόνου μέσω της φωτοχημικής διάσπασης του νερού υπό υπεριώδη 
ακτινοβολία και ορατό φως, παρατηρήθηκε ότι οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 
οδήγησαν στην παραγωγή όχι μόνο υδρογόνου αλλά και παραπροϊόντων, όπως 
μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, ακεταλδεΰδη, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
άνθρακα και υπεροξείδιο του υδρογόνου [Rusinque 2022]. 

 

2.6. Τροποποιημένο TiO2 με αμέταλλα 

Η τροποποίηση με αμέταλλα είναι μια σχετικά νέα μέθοδος σε σύγκριση με 
άλλες τεχνικές, όπου η πρόσμιξη του ανιόντος ενισχύει τη φωτοκαταλυτική 
απόδοση του ημιαγωγού στην περιοχή του ορατού φωτός. Όταν η δομή ενός 
ημιαγωγού τροποποιηθεί με κάποιο αμέταλλο στοιχείο, το ενεργειακό χάσμα 
στενεύει καθώς σχηματίζεται μια πρόσθετη ενεργειακή ζώνη από τα τροχιακά 2p 
του αμετάλλου κοντά στη ΖΣ του ημιαγωγού. Με ακτινοβόληση ορατού φωτός, τα 
ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τη ΖΣ του ημιαγωγού στην ενδιάμεση ζώνη 2p και 
στη συνέχεια διεγείρονται στη ΖΑ του ημιαγωγού. Αυτή η διαδικασία διέγερσης 
ηλεκτρονίων απαιτεί χαμηλότερη ενέργεια και επίσης παρεμποδίζει τον 
ανασυνδυασμό των φορτίων [Zhang 2018]. Για τη βελτίωση της απορρόφησης του 
ορατού φωτός χρησιμοποιούνται προσμίξεις του οξειδίου του τιτανίου με μία 
πληθώρα ανιόντων (N, F, C, S, κ.λπ.) [Yan 2018]. Συγκριτικά με τα μεταλλικά ιόντα, 
τα αμέταλλα ως προσμίξεις σχηματίζουν μικρότερα κέντρα ανασυνδυασμού 
φορέων φορτίου και μειώνουν την ενέργεια του ενεργειακού χάσματος. Αυτά τα 
καθιστούν πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα περισσότερα ιόντα μετάλλων, 
καθώς ανταποκρίνονται σε μεγάλο ποσοστό στις ακτινοβολίες του ορατού φωτός 
[Luo 2017]. Οι Wang και συνεργάτες κατέγραψαν τη χρήση TiO2 τροποποιημένου με 
Ν (4.91% σε Ν) που οδηγεί σε στενό οπτικό ενεργειακό χάσμα στα 2.65 eV από 3.20 
eV για το μη τροποποιημένο TiO2 [Wang 2013]. Ο ρυθμός παραγωγής υδρογόνου σε 
μεμβράνη N-TiO2 είναι περίπου 601 mmol/g/h, οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος 
από την μη τροποποιημένη μεμβράνη TiO2 (Εικόνα 18a). Οι ίδιοι ερευνητές 
παρατήρησαν ότι η τροποποίηση του κρυσταλλικού επιπέδου (211) του TiO2 με μη 
μεταλλικά ιόντα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της 
φωτοκαταλυτικής δράσης του καταλύτη TiO2 στη φωτοχημική διάσπαση του νερού 
(Εικόνα 18b). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα (211) 
μπορούν να αποσταθεροποιήσουν καλύτερα τις καταστάσεις O2p στην επιφάνεια 
του TiO2, επομένως το νερό μπορεί εύκολα να απορροφηθεί και να διασπαστεί 
[Wang 2014]. 

Όταν τα μόρια του νερού διασπώνται σε Η2, η μεταφορά ηλεκτρονίων είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την αναγωγή του H+ σε H2. Έχει βρεθεί ότι ο ρυθμός 
παραγωγής του Η2 του TiO2 αυξήθηκε από 760 μmol/m2/h σε 4500 μmol/m2/h για 
το Ν-τροποποιημένο ανάλογο. Ομοίως, οι Li και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι η 
φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου αυξήθηκε από 0.73 mmol/h/g στα 2.98 
mmol/h/g χρησιμοποιώντας N-τροποποιημένη τιτάνια μέσα σε διάλυμα 
αιθυλενοδιαμίνης (Εικόνα 18c) [Li 2015]. Οι Xing και συνεργάτες ανέφεραν τη 
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σύνθεση S-τροποποιημένου TiO2 το οποίο παρήγαγε 163.9 μmol/h/g Η2 υπό τη 
βέλτιστη θερμοκρασία [Xing 2016]. Με την τροποποίηση του TiO2 με ιόντα S, το 
ενεργειακό χάσμα μπορεί να μειωθεί και ο καταλύτης να γίνει κατάλληλος για 
προσρόφηση ορατού φωτός, αυξάνοντας έτσι τη φωτοκαταλυτική του απόδοση 
(Εικόνα 18d).  

 

Εικόνα 18: (a) Προφίλ εξέλιξης υδρογόνου της μεμβράνης με Ν-τροποποιημένου TiO2. (b) Προφίλ 
εξέλιξης υδρογόνου του Ν-τροποποιημένου TiO2. (c) Παραγωγή Η2 σε διαφορετικά δείγματα 
πυροσυσσωματωμένα στους 500 οC. και (d) Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με ορατό φως 
των δειγμάτων S-TiO2 που παρασκευάστηκαν [Fajrina 2018]. 

 

2.7. Ημιαγωγοί σύζευξης TiO2 

Η σύζευξη του TiO2 με δυαδικά υλικά (π.χ. WO3, SiO2, Al2O3, SnO2, CdS, PbS, Bi2S3) 
αλλά και με οξείδια μετάλλων μετάπτωσης (π.χ. Cu2O, Fe2O3, ZnΟ, NiO) μπορεί να 
βελτιώσει την φωτοκαταλυτική δράση του καταλύτη λόγω της μείωσης του 
ενεργειακού χάσματος και της ικανότητας χρήσης του ορατού φωτός 
[Sabzehmeidani 2020]. Μια τέτοια ετεροδομή που συνδυάζει έναν ημιαγωγό 
ευρέως ενεργειακού χάσματος με ημιαγωγό στενού ενεργειακού χάσματος μπορεί 
να επιτυγχάνει υψηλή φωτοκαταλυτική απόδοση λόγω της αποτελεσματικότερης 
απορρόφησης του φωτός και του διαχωρισμού των φορτίων. Οι Reddy και 
συνεργάτες ανέφεραν τη χρήση συστάδων Bi2O3 ακινητοποιημένων σε νανοδομές 
TiO2 για την ενίσχυση της παραγωγής H2 – αυτός ο φωτοκαταλύτη εμφάνισε 10 και 
6 φορές υψηλότερο ρυθμό παραγωγής Η2 συγκριτικά με τα νανοσωματίδια TiO2 
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(TNP) και τις νανοσφαίρες TiO2 (TNS) (Εικόνα 19a) [Reddy 2017]. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι κατά την αναγωγή των ιόντων H+ σε Η2, οι συστάδες Bi2O3 αιχμαλώτισαν 
τα φωτοδιεγερμένα ηλεκτρόνια που σχηματίστηκαν στην επιφάνεια του TNS 
(Εικόνα 19b). Σε μια άλλη μελέτη, οι Fujita και συνεργάτες ανέφεραν ότι καθώς 
αυξάνεται το φορτίο των ημιαγωγών, η τιμή του ενεργειακού χάσματος (Eg) 
μειώνεται και έτσι ο ρυθμός παραγωγής Η2 τείνει να αυξάνεται (Εικόνα 19c και d) 
[Fujita 2016]. 

 

 

Εικόνα 19: (a) Δραστικότητα φωτοκαταλυτών Bi2O3-TNS. (b) Μηχανισμός αντίδρασης φωτοκαταλύτη 
Bi2O3-TiO2 υπό ηλιακή ακτινοβολία. (c) Επίδραση του NiO στην ενέργεια χάσματος δειγμάτων NiO-
TiO2. και (d) Ρυθμός παραγωγής υδρογόνου συναρτήσει του Eg [Fajrina 2018]. 

 
Στον Πίνακας 3 συνοψίζεται η φωτοκαταλυτική απόδοση διαφόρων σύνθετων 

υλικών με βάση το TiO2. Προκύπτει ότι η δημιουργία ετεροδομών ευνοεί τη 
καταλυτική δράση του TiO2 κάτω από ακτινοβολία ορατού φωτός. Οι σύνθετοι 
φωτοκαταλύτες καταφέρνουν να αναστείλουν τον ανασυνδυασμό φορέων φορτίου 
και να επεκτείνουν το ενεργειακό εύρος της φωτοδιέγερσης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την υψηλή φωτοκαταλυτική δραστικότητα που επιδεικνύουν.  
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Πίνακας 3: Φωτοκαταλύτες με βάση το TiO2 συζευγμένο με άλλους ημιαγωγούς για την 
φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 [Fajrina 2018]. 

 

 

2.8. Τριαδικό σύστημα με βάση το TiO2 

Ο τριαδικός (ternary) φωτοκαταλύτης αποτελείται από τρία διαφορετικά 
συστατικά ή ημιαγωγούς με διαφορετικές λειτουργίες. Στα τριαδικά σύνθετα υλικά 
παρατηρείται διέγερση πολλαπλών φωτονίων και ηλεκτρονιακές διεργασίες προς 
την επιθυμητή κατεύθυνση μέσα στην ετεροδομή [Taufik 2017]. Οι Xie και 
συνεργάτες μελέτησαν το σύστημα Pt/TiO2-ZnO (Ti/Zn = 10) και βρήκαν ότι είναι 
αποτελεσματικός καταλύτης για τη διάσπαση του νερού προς παραγωγή Η2 με 
μέγιστο ρυθμό παραγωγής 2150 μmol/h/g (Εικόνα 20a) [Xie 2017]. Ο μηχανισμός 
για την παραγωγή Η2 του τριαδικού φωτοκαταλύτη Pt/TiO2-ZnO φαίνεται στην 
Εικόνα 20b. Στο τριαδικό σύστημα Pt/TiO2-ZnO, υπό ακτινοβολία, προκαλείται 
διέγερση των ηλεκτρονίων από τη ΖΣ στη ΖΑ στο TiO2-ZnO και τα νανοσωματίδια Pt 
λειτουργούν ως παγίδες ηλεκτρονίων για την παραγωγή Η2.  
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Εικόνα 20: (α) Επαναχρησιμοποίηση φωτοκαταλυτών 0,1 wt% Pt/TiO2-ZnO. (β) Απεικόνιση της 
διαδικασίας παραγωγής υδρογόνου μέσω διάσπασης νερού σε Pt/TiO2-ZnO [Fajrina 2018]. 

 
Το 2016, οι Zhao και συνεργάτες συμπέραναν ότι το CdS και τα νανοσωματίδια Au 
αντισταθμίζουν την αδυναμία απόκρισης του TiO2 στην ορατή ακτινοβολία και 
ταυτόχρονα ενισχύουν τον διαχωρισμό των φορέων φορτίων που δημιουργούνται 
[Zhao 2016]. Συγκεκριμένα, τα νανοσωματίδια Au που υπάρχουν μεταξύ TiO2 και 
CdS έχουν την ικανότητα να επιταχύνουν τη μεταφορά ηλεκτρονίων που 
παράγονται από την ακτινοβόληση του καταλύτη και να αυξάνουν το ποσοστό των 
διαθέσιμων ενεργών κέτρων για παραγωγή H2 υπό ορατό φως. Τα 
φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια του CdS μεταφέρονται στη ΖΑ του TiO2 μέσω των 
νανοσωματιδίων Au ενώ υπό UV ακτινοβολία, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια του 
TiO2 μεταφέρονται στη ΖΣ του CdS και ανασυνδυάζονται με τις οπές (Εικόνα 21). Ο 
Οι Lei και συνεργάτες συνέθεσαν τριαδικούς καταλύτες TiO2/MoS2/rGO με στόχο τη 
φωτοκαταλυτική αποδόμηση της ροδαμίνης Β και διαπίστωσαν ότι ο διαχωρισμός 
φορτίου ήταν αποτελεσματικός, άρα ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 
παραγωγή υδρογόνου [Lei 2020]. Οι Ibrahim και Gondal συνέθεσαν τριαδικό 
σύστημα TiO2/WO3/g-C3N4 μέσω της τεχνικής παλμικής αφαίρεσης με λέιζερ σε 
υγρά (PLAL), το οποίο έδειξε εξαιρετική φωτοκαταλυτική δραστικότητα προς την 
αποικοδόμηση του μπλε του μεθυλενίου σε σύγκριση με το δυαδικό ανάλογό του 
[Ibrahim 2021]. Σε μία πρόσφατη μελέτη του 2021, oι Juliya και συνεργάτες 
τροποποίησαν το σύστημα TiO2/RuO2 με CuO και συνέθεσαν τριαδικό νανοσύστημα 
TiO2/RuO2/CuO με 0.05, 0.1, 0.5, και 1% CuO μέσω της μεθόδου sol-gel. Από τα 
φάσματα διάχυτης ανάκλασης (DRS) παρατηρήθηκε μία σημαντική μετατόπιση της 
απορρόφησης προς το κόκκινο για το μεσοπορώδες υλικό TiO2/RuO2/CuO 1% με 
τιμή ενέργειας χάσματος 2.5 eV σε σύγκριση με 2.9 eV που εμφανίζει το 
μεσοπορώδες TiO2/RuO2 0.5%. Η ειδική επιφάνεια του μεσοπορώδους 
TiO2/RuO2/CuO 1% και TiO2/RuO2 0.5% υπολογίστηκε στα 53 m2/g και 39.5 m2/g, 
αντίστοιχα. Από τα φάσματα φωτοφωταύγειας (PL) επιβεβαιώθηκε ο χαμηλότερος 
ανασυνδυασμός των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών στο τριαδικό υλικό 
σε σχέση με το μεσοπορώδες TiO2 και το μεσοπορώδες TiO2/RuO2 0.5%. Από τη 
σύγκριση αυτών των φωτοκαταλυτών βρέθηκε ότι το TiO2/RuO2/CuO 1% εμφανίζει 
τη μέγιστη παραγωγή υδρογόνου (Εικόνα 22), η οποία μελετήθηκε με ποικίλες 
παραμέτρους, όπως η επίδραση του καταλύτη, η συγκέντρωση του καταλύτη, η 
συγκέντρωση του CuO, η συγκέντρωση του θυσιαζόμενου παράγοντα και το μήκος 
αλυσίδας των αλκοολών (ως θυσιαζόμενες ενώσεις). Η συνεχής ακτινοβολία του 
φωτοκαταλύτη TiO2/RuO2/CuO 1% για 18 ώρες είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
20.7 mmol Η2 (Εικόνα 23). Εν τέλει, αποδείχθηκε ότι αυτό το τριαδικό σύστημα είναι 



 
 

31 

εξαιρετικά αποδοτικό για την παραγωγή υδρογόνου μέσω φωτοκαταλυτικής 
διάσπασης νερού με τη βοήθεια ορατού φωτός [Juliya, 2021]. 

 

Πίνακας 4 συνοψίζει τους βασικότερους τριοδικούς φωτοκαταλύτες με βάση το TiO2 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. 

 

 

Εικόνα 21: Απεικόνιση των δύο διαφορετικών εσωτερικών διαδικασιών για τη μεταφορά 
ηλεκτρονίων υπό ακτινοβολία ορατού-υπεριώδους (UV-Visible) και ορατού φωτός [Fajrina 2018]. 

 

Οι Lei και συνεργάτες συνέθεσαν τριαδικούς καταλύτες TiO2/MoS2/rGO με στόχο 
τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση της ροδαμίνης Β και διαπίστωσαν ότι ο 
διαχωρισμός φορτίου ήταν αποτελεσματικός, άρα ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για την παραγωγή υδρογόνου [Lei 2020]. Οι Ibrahim και Gondal συνέθεσαν 
τριαδικό σύστημα TiO2/WO3/g-C3N4 μέσω της τεχνικής παλμικής αφαίρεσης με 
λέιζερ σε υγρά (PLAL), το οποίο έδειξε εξαιρετική φωτοκαταλυτική δραστικότητα 
προς την αποικοδόμηση του μπλε του μεθυλενίου σε σύγκριση με το δυαδικό 
ανάλογό του [Ibrahim 2021]. Σε μία πρόσφατη μελέτη του 2021, oι Juliya και 
συνεργάτες τροποποίησαν το σύστημα TiO2/RuO2 με CuO και συνέθεσαν τριαδικό 
νανοσύστημα TiO2/RuO2/CuO με 0.05, 0.1, 0.5, και 1% CuO μέσω της μεθόδου sol-
gel. Από τα φάσματα διάχυτης ανάκλασης (DRS) παρατηρήθηκε μία σημαντική 
μετατόπιση της απορρόφησης προς το κόκκινο για το μεσοπορώδες υλικό 
TiO2/RuO2/CuO 1% με τιμή ενέργειας χάσματος 2.5 eV σε σύγκριση με 2.9 eV που 
εμφανίζει το μεσοπορώδες TiO2/RuO2 0.5%. Η ειδική επιφάνεια του μεσοπορώδους 
TiO2/RuO2/CuO 1% και TiO2/RuO2 0.5% υπολογίστηκε στα 53 m2/g και 39.5 m2/g, 
αντίστοιχα. Από τα φάσματα φωτοφωταύγειας (PL) επιβεβαιώθηκε ο χαμηλότερος 
ανασυνδυασμός των φωτοπαραγόμενων ηλεκτρονίων και οπών στο τριαδικό υλικό 
σε σχέση με το μεσοπορώδες TiO2 και το μεσοπορώδες TiO2/RuO2 0.5%. Από τη 
σύγκριση αυτών των φωτοκαταλυτών βρέθηκε ότι το TiO2/RuO2/CuO 1% εμφανίζει 
τη μέγιστη παραγωγή υδρογόνου (Εικόνα 22), η οποία μελετήθηκε με ποικίλες 
παραμέτρους, όπως η επίδραση του καταλύτη, η συγκέντρωση του καταλύτη, η 
συγκέντρωση του CuO, η συγκέντρωση του θυσιαζόμενου παράγοντα και το μήκος 
αλυσίδας των αλκοολών (ως θυσιαζόμενες ενώσεις). Η συνεχής ακτινοβολία του 
φωτοκαταλύτη TiO2/RuO2/CuO 1% για 18 ώρες είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
20.7 mmol Η2 (Εικόνα 23). Εν τέλει, αποδείχθηκε ότι αυτό το τριαδικό σύστημα είναι 
εξαιρετικά αποδοτικό για την παραγωγή υδρογόνου μέσω φωτοκαταλυτικής 
διάσπασης νερού με τη βοήθεια ορατού φωτός [Juliya, 2021]. 
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Πίνακας 4: Τριαδικοί φωτοκαταλύτες με βάση το TiO2 για παραγωγή Η2 [Fajrina 2018]. 

 

 

 

 

  

Εικόνα 22: Γραφική παράσταση της φωτοκαταλυτικής παραγωγής του Η2 συναρτήσει του χρόνου για 
τα μεσοπορώδη TiO2, TiO2/RuO2 και TiO2/RuO2/CuO 1% [Juliya 2021]. 
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Εικόνα 23: Πείραμα φωτοκαταλυτικής διάσπασης νερού που διεξήχθη για 18 h [Juliya 2021]. 

 

2.9. Κατασκευή ετεροδομών 

Οι φωτοκαταλύτες που σχηματίζονται από ετεροδομές μπορούν να χωριστούν σε 
δύο γενικές κατηγορίες: (i) φωτοκαταλυτικό σύστημα ετεροδομής τύπου II και (ii) 
φωτοκαταλυτικό σύστημα ετεροδομής Ζ-σχήματος. Αυτά τα δύο συστήματα 
διαφέρουν ως προς τον φωτοεπαγόμενο μηχανισμό μεταφοράς ηλεκτρονίων και 
οπών.  

 

2.9.1. Ετεροδομή τύπου II 

Ο συνδυασμός TiO2 με άλλους ημιαγωγούς για το σχηματισμό ετεροδομής 
μπορεί να προσφέρει οφέλη για την παρεμπόδιση του γρήγορου ανασυνδυασμού 
των ζευγών ηλεκτρονίου-οπής και τη αύξηση του ρυθμού παραγωγή Η2. Τυπικά, τα 
υλικά με βάση το TiO2 σχηματίζουν ετεροδομές με τον συνδυασμό ενός 
φωτοσυστήματος Ι (PS I) με υψηλότερη ΖΑ με ένα άλλο φωτοσύστημα II (PS II) με 
χαμηλότερη ΖΑ. Με την ακτινοβόληση, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια του PS I 
μεταφέρονται στο PS II, αφήνοντας τις φωτοπαραγόμενες οπές στη ΖΣ του PS I 
(Εικόνα 24). Έτσι, αποτρέπεται ο ανασυνδυασμός των φορέων φορτίου που 
δημιουργούνται, αυξάνοντας τη φωτοκαταλυτική απόδοση. Ωστόσο, η αντίδραση 
οξειδοαναγωγής συμβαίνει σε διαφορετικούς ημιαγωγούς και εμφανίζεται σε 
χαμηλότερο δυναμικό [Low 2017]. 

 



 
 

34 

  

Εικόνα 24: Απεικόνιση της ετεροδομής τύπου II [Ng 2020]. 

 

2.9.2. Ετεροδομή Ζ-σχήματος 

Το φωτοκαταλυτικό σύστημα Z-σχήματος που βιομιμείται το φυσικό σύστημα 
φωτοσύνθεσης [Bard 1979] και έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τα προβλήματα που 
προκύπτουν σε ένα απλό φωτοκαταλυτικό σύστημα εμφανίζει ισχυρότερη 
ικανότητα οξειδοαναγωγής και εξαιρετικό χωρικό διαχωρισμό των φορέων φορτίου. 
Τα φωτοκαταλυτικά συστήματα Ζ-σχήματος (Εικόνα 25) μπορεί να χωριστούν σε 
τρεις τύπους, οι οποίοι είναι (i) το σύστημα Ζ-σχήματος με διαμεσολαβητή 
οξειδοαναγωγής (shuttle redox mediator) και (ii) διαμεσολαβητή ηλεκτρονίων 
στερεάς κατάστασης (solid state electron linkers), και (iii) σύστημα άμεσου Ζ-
σχήματος (direct systems) [Fajrina 2018]. 

 

 

Εικόνα 25: Απεικόνιση της ετεροδομής Z-σχήματος [Ng 2020]. 
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2.9.2.1. Με διαμεσολαβητές οξειδοαναγωγής 

Το φωτοκαταλυτικό σύστημα Ζ-σχήματος περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους 
ημιαγωγούς με δύο συζευγμένα ιόντα οξειδοαναγωγής (Fe3+/Fe2+, IO3

-/I-, NO3
-/NO2

-) 
που συνήθως συμπεριφέρονται σαν μία αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων σε 
αντιδράσεις που βασίζονται στο σύστημα Ζ-σχήματος (Εικόνα 25). Συγκεκριμένα, με 
ακτινοβόληση λαμβάνει χώρα αντίδραση μεταξύ των συζευγμένων ιόντων 
οξειδοαναγωγής και των φωτοπαραγόμενων οπών που δημιουργούνται στη ΖΣ του 
ενός ημιαγωγού και των ηλεκτρονίων που δημιουργούνται στη ΖΑ του άλλου 
ημιαγωγού [Qanugo 2021]. Οι Chen και συνεργάτες πραγματοποίησαν διάσπαση 
του νερού σύμφωνα με ένα σύστημα Ζ-σχήματος, όποι το ζεύγος I-/IO3

- δρά ως 
διαμεσολαβητής σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μεταξύ του MgTa2O6-yNx/TaON και 
του PtOx–WO3 που χρησιμοποιούνται ως φωτοκαταλύτες [Chen 2015]. 

 

2.9.2.2. Με διαμεσολαβητή ηλεκτρονίων στερεάς κατάστασης 

Σε αυτή την περίπτωση, το φωτοκαταλυτικό σύστημα Ζ-σχήματος αποτελείται 
από δύο διαφορετικούς ημιαγωγούς και έναν διαμεσολαβητή ηλεκτρονίων στερεάς 
κατάστασης. Η ωμική επαφή που δημιουργείται στη διεπιφάνεια των δύο στερεών 
είναι σημαντική για τον γρήγορο ανασυνδυασμός μεταξύ των φωτοπαραγόμενων 
ηλεκτρονίων στη ΖΑ του PS II και των οπών που σχηματίζονται στη ΖΣ του PS I 
(Εικόνα 26). Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται η οξειδοαναγωγή δράση του 
καταλύτη αφού περισσότερα ηλεκτρόνια και οπές μετακινούνται προς διαφορετικές 
ενεργειακές ζώνες [Kochuveedu 2013]. 

 

 

 

Εικόνα 26: Απεικονίσεις ενός συστήματος Ζ-σχήματος παρουσία (a) Au με Ag και (b) rGO ως στερεού 
διαμεσολαβητή ηλεκτρονίων [Fajrina 2018]. 
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Μέχρι σήμερα, τα σωματίδια ευγενών μετάλλων και το ανηγμένο οξείδιο του 
γραφενίου (rGO) αποδείχθηκαν ικανοποιητικοί διαμεσολαβητές ηλεκτρονίων για το 
σχηματισμό φωτοκαταλυτικού συστήματος Ζ-σχήματος, παρέχοντας εξαιρετική 
απόδοση διαχωρισμού φορτίου [Shehzad 2019]. Οι Tada και συνεργάτες 
χρησιμοποίησαν πρώτοι τα συστήματα Ζ-σχήματος στερεάς κατάστασης με χρήση 
CdS/Au/TiO2 που κατασκεύασαν με απλή μέθοδο φωτοχημικής εναπόθεσης [Tada 
2006]. Όταν ο καταλύτης ακτινοβολείται με υπεριώδες φως, αρχικά τα ηλεκτρόνια 
της ΖΑ του TiO2 μεταφέρονται στη ΖΣ του CdS μέσω των σωματιδίων Au, και έπειτα 
ανασυνδυάζονται με τις οπές του CdS. Ταυτόχρονα, τα φωτοπαραγόμενα 
ηλεκτρόνια και οπές διαφορετικών θέσεων εμφανίζουν ισχυρή οξειδοαναγωγική 
ικανότητα, με αποτέλεσμα την υψηλότερη φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2. Επίσης, 
οι Iwashina και συνεργάτες ανέφεραν ένα άλλο σύστημα Ζ-σχήματος στερεάς 
κατάστασης για τη διάσπαση του νερού, το CuGaS2/rGO/TiO2, όπου με ακτινοβολία 
ορατού φωτός, τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια μεταφέρονται μέσω του rGO από 
το TiO2 στο CuGaS2 και έτσι διασπάται το νερό προς ταυτόχρονη παραγωγή Η2 και 
Ο2 (Εικόνα 27) [Iwashina 2015]. Οι Kim και συνεργάτες συνέθεσαν νέους 
φωτοκαταλύτες οξειδίου του γραφενίου (GO)/TiO2 με δομή πυρήνα/κελύφους 
(Εικόνα 28). Η αυξημένη παραγωγή Η2 σε σύγκριση με αυτή του πρωταρχικού TiO2 
οφείλεται στην δομή πυρήνα/κελύφους που ενίσχυσε τη φωτοκαταλυτική 
απόδοση. Αυτός ο νέος δομικός σχεδιασμός προσφέρει τρισδιάστατη (3D) στενή 
διεπαφή μεταξύ των υλικών και παρέχει περισσότερες ενεργές θέσεις, οι οποίες 
ενισχύουν τον ρυθμό διαχωρισμού φορτίου και την απόδοση παραγωγής H2 [Kim 
2012]. Επιπλέον, έχει παρασκευασθεί ο φωτοκαταλύτης TiO2/Ag/Cu2O, ο οποίος 
εμφανίζει υψηλή παραγωγή H2 λόγω της συνεργικής δράσης του Ag και του Cu2O σε 
νανοσωλήνες TiO2. Η προσθήκη Cu2O και Ag οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανότητα 
απορρόφησης του ορατού φωτός και επιπλέον, αυξημένη απόδοση διαχωρισμού 
και ικανότητα οξειδοαναγωγής των φορέων φορτίου [Fu 2015]. 

 

 

Εικόνα 27: Απεικόνιση συστήματος Z-σχηματισμού για τη διάσπαση νερού με χρήση φωτοκαταλύτη 
CuGaS2/rGO/TiO2 [Takayama 2017]. 
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Εικόνα 28: Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου σύνθεσης του GO/TiO2 [Kim 2012]. 

 

2.9.2.3. Σύστημα άμεσου Ζ-σχήματος 

Στα συστήματα άμεσου Ζ-σχήματος επιτρέπεται η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ 
δύο στερεών φωτοκαταλυτών, η επιλογή των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για το 
σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων. Μία ετεροδομή άμεσου Ζ-σχήματος είναι η 
TiO2/BCN (Boron Carbon Nitride) [Xing 2017]. Ο ρυθμός παραγωγής υδρογόνου του 
συνθέτου υλικού 4% TiO2/BCN υπολογίστηκε περίπου 19.7 μmol/g/h, ο οποίος είναι 
δύο φορές υψηλότερος από ότι με τη χρήση μη τροποποιημένου TiO2. Σε αυτόν τον 
τύπο μηχανισμού μεταφοράς φορτίου ευνοείται η απορρόφηση του ορατού φωτός 
λόγω του σχηματισμού κενών θέσεων οξυγόνου στο TiO2, οι οποίες ενισχύουν τη 
μεταφορά φορτίου μέσω ενός συστήματος άμεσου Ζ-σχήματος, λόγω του 
σχηματισμού ωμικής επαφής στη διεπιφάνεια μεταξύ BCN και TiO2. Ως εκ τούτου, 
τα νανοσύνθετα TiO2/BCN με μεταφορά φορτίου Ζ-σχήματος μπορούν να παρέχουν 
εξαιρετική ικανότητα οξείδωσης πάνω στην επιφάνεια του TiO2 και αναγωγής πάνω 
στην επιφάνεια του BCN [Fajrina 2018].  
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Συμπεράσματα 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η φωτοκατάλυση αποδείχθηκε ότι είναι μια πολλά 
υποσχόμενη μέθοδος για την παραγωγή Η2. Παρόλο που εντοπίστηκαν οι βασικές 
αρχές που διέπουν τη φωτοκαταλυτική δραστηριότητα ημιαγώγιμων υλικών, 
αρκετές πτυχές παραμένουν ακόμα ασαφείς. Επομένως, οι πρακτικές εφαρμογές 
και η εμπορευματοποίηση της φωτοκαταλυτικής παραγωγής H2 απαιτούν 
περαιτέρω μελέτες. Επίσης, ο μηχανισμός μεταφορά φορτίου στους φωτοκαταλύτες 
καθώς και η επίδραση διαφόρων μεθόδων παρασκευής στην καταλυτική απόδοση 
δεν είναι απολύτως κατανοητά. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόδοση των φωτοκαταλυτικών συστημάτων περιλαμβάνουν: (1) την απορρόφηση 
φωτός, (2) τον διαχωρισμό και τη μεταφορά των φορέων φορτίου και (3) τη χημική 
αντίδραση των προσροφημένων ειδών με το ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. 

Ο ρυθμός παραγωγής υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού 
με χρήση μη τροποποιημένου TiO2 είναι πολύ χαμηλός καθώς, υπό ακτινοβολία 
ορατού και υπεριώδους φωτός, πραγματοποιείται γρήγορος ανασυνδυασμός των 
φορέων φορτίου. Για τη βελτίωση της απόδοσης του TiO2 για φωτοκαταλυτική 
παραγωγή H2 έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι όπως: τροποποίηση της 
κρυσταλλικής δομής με μέταλλα ή αμέταλλα και σύζευξη με άλλους ημιαγωγούς 
στενού ενεργειακού χάσματος. Σκοπός είναι η ενίσχυση της απορρόφησης του 
ορατού φωτός και ο απεντοπισμός των φωτοπαραγόμενων φορτίων μέσω της 
μεταφοράς φορτίου από το TiO2 σε άλλα υλικά ή το αντίστροφο. Ο σχηματισμός 
φωτοκαταλυτικού συστήματος Ζ-σχήματος, ανάλογο με την τεχνητή φωτοσύνθεση, 
είναι μια από τις πιο πρόσφατες στρατηγικές για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής 
απόδοσης του TiO2 σε σύγκριση με τη χρήση μη τροποποιημένου φωτοκαταλύτη 
TiO2. Τα συστήματα Ζ-σχήματος που διερευνώνται συνήθως ταξινομούνται σε μια 
από τις τρεις κατηγορίες που είναι με διαμεσολαβητές οξειδοαναγωγής, με 
διαμεσολαβητές ηλεκτρονίων στερεάς κατάστασης και χωρίς διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονίων (άμεσα συστήματα). Αυτά τα συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την 
απόδοση του φωτοκαταλύτη TiO2, καθώς αυξάνεται αποτελεσματικά η 
απορρόφηση του ορατού φωτός και επιταχύνεται ο διαχωρισμός και η μεταφορά 
των φορέων φορτίου. Επιπλέον, η τροποποίηση της επιφάνειας καθώς και η δομή 
και η μορφολογία του καταλύτη TiO2 μπορούν να βελτιώσουν την φωτοκαταλυτική 
απόδοση λόγω του αυξημένου αριθμού των ενεργών κέντρων και του 
αποτελεσματικού διαχωρισμού των φορέων φορτίου. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός 
και η σύνθεση σύνθετων φωτοκαταλυτών με βάση το TiO2 προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες για να μειώσει το ενεργειακό χάσμα του TiO2 και να ευνοείσει τον 
διαχωρισμό των φορέων φορτίου, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη 
φωτοκαταλυτική παραγωγή H2. Τέλος, η φωτοκαταλυτική απόδοση μπορεί να 
επιτευχθεί παρουσία θυσιαζόμενων αντιδραστηρίων, όπως οι αλκοόλες, που 
χρησιμοποιούνται ως δότες ηλεκτρονίων. Για παράδειγμα έχει βρεθεί ότι η 
γλυκερίνη βοηθά περισσότερο στην παραγωγή Η2 πάνω σε καταλύτη Au/TiO2 από 
τη χρήση μεθανόλης και αιθανόλης. 
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