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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περίληψη 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην σύνθεση και τον 

χαρακτηρισμό οξειδίων βαναδίου για ενεργειακές εφαρμογές. Σκοπός 

της είναι η σύνθεση και η μελέτη της επίδρασης του pH διαλύματος στις 

ιδιότητες των οξειδίων βαναδίου καθώς και η εναπόθεση επιστρώσεων 

με ικανοποιητική πρόσφυση, διαπερατότητα και ηλεκτροχημική 

συμπεριφορά. 

Η εναπόθεση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με την υδροθερμική 

μέθοδο στους 95 οC μεταβάλλοντας συνθήκες εναπόθεσης όπως την 

τιμή και τον ρυθμιστή του pH. Oι τεχνικές χαρακτηρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η περίθλαση ακτίνων-Χ και η φασματοσκοπία 

Raman για την εύρεση της δομής τους, η ηλεκτρονική μικροσκοπία 

σάρωσης για την μελέτη της μορφολογίας τους και τέλος έγινε χρήση 

της κυκλικής βολταμμετρίας για τον προσδιορισμό της ηλεκτροχημικής 

τους συμπεριφοράς. 

 

1.2 Το βανάδιο ως χημικό στοιχείο(1) 

  

Το βανάδιο ανήκει στην πρώτη ομάδα των στοιχείων μετάπτωσης, με 

ατομικό αριθμό 23 και ατομικό βάρος 50,9414. Είναι  ένα αργυρόλευκο 

μαλακό και αρκετά εύθρυπτο μέταλλο με μεγάλη ανθεκτικότητα στη 

διάβρωση διότι δεν προσβάλλεται από ισχυρά οξέα όπως το 

υδροχλωρικό και το θειικό οξύ. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

χημεία του βαναδίου εξαιτίας της ποικιλίας οξειδωτικών καταστάσεων 

που εμφανίζει (+2, +3, +4 και +5). 
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1.2.1 Οξείδια βαναδίου(2),(3) 

Το βανάδιο δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση, αλλά οι ενώσεις του 

εμφανίζονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις κυρίως σε πετρώματα. Το 

βανάδιο απελευθερώνεται στον αέρα μέσω της σκόνης και των 

ηφαιστειακών εκπομπών. Αυτές οι απελευθερώσεις είναι υπό μορφή 

οξειδίων. Ορισμένα  οξείδια βαναδίου  περιγράφονται παρακάτω. 

 Μονοξείδιο βαναδίου (VO): έχει χρώμα γκρι και δομή fcc (Εικόνα 

1.1). 

 
Εικόνα 1.1 Δομή μονοξειδίου βαναδίου (VO). 

  Διοξείδιο βαναδίου (VO2) (Εικόνα 1.2): το χρώμα του είναι μπλε 

και έχει δομή ρουτιλίου. Βρίσκει εφαρμογές κυρίως σε 

θερμοχρωμικά παράθυρα, τα οποία είναι επιστρωμένα με λεπτά 

φύλλα διοξειδίου βαναδίου αλλάζοντας τις οπτικές ιδιότητες 

τους ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδίζουν ή να 

επιτρέπουν αντίστοιχα την είσοδο της υπεριώδους ηλιακής 

ακτινοβολίας στο χώρο που έχουν τοποθετηθεί μειώνοντας το 

κόστος θέρμανσης και ψύξης μιας οικοδομικής κατασκευής. 
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Εικόνα 1.2 Δομή διοξειδίου βαναδίου (VO2). 

 

 Πεντοξείδιο βαναδίου (V2O5) (Εικόνα 1.3): το χρώμα του είναι 

κίτρινο και έχει ορθορομβική δομή. Δεν διαλύεται πλήρως στο 

νερό και είναι αρκετά τοξικό. 

 
Eικόνα 1.3 Δομή πεντοξειδίου βαναδίου (V2O5). 

 

1.2.2 Τριβαναδικό αμμώνιο (ΝΗ4V3O8) 

Το τριβαναδικό αμμώνιο είναι μια ένωση οξειδίου βαναδίου με 

κατιόντα αμμωνίας, τα οποία συγκρατούνται όλα μαζί μέσω δεσμών 

υδρογόνου Ν-Η…Ο. Έχει προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον την τελευταία 

δεκαετία εξαιτίας της υψηλής ειδικής ενέργειας, της χωρητικότητας και 

της διάρκειας ζωής του.  

Η δομή του είναι κρυσταλλική και το σχήμα των κρυστάλλων 

εξαρτάται κυρίως από την οξύτητα του διαλύματος από το οποίο έχει 

παρασκευαστεί.  
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1.3 Hλεκτροχημικές εφαρμογές οξειδίου βαναδίου 

 

Το οξείδιο βαναδίου λόγω των διαφόρων οξειδωτικών καταστάσεων 

που έχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες ηλεκτροχημικές 

εφαρμογές. Συγκεκριμένα, είναι ιδανικό για ηλεκτροχρωμικές διατάξεις 

διότι μεταβάλλεται η οξειδωτική του κατάσταση υπό την επίδραση 

εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, αλλάζοντας τα οπτικά χαρακτηριστικά 

της διάταξης. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή σε διατάξεις αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας όπως μπαταρίες.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα γίνει μελέτη 

της ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς των υλικών που θα 

παρασκευασθούν, η οποία θα περιλαμβάνει υπολογισμούς φορτίου, 

χρόνου απόκρισης καθώς και αξιολόγηση της επαναληψιμότητας και 

αντιστρεψιμότητας τους.  

 

1.4 Μέθοδοι παρασκευής οξειδίων βαναδίου 

 

1.4.1. Χημική εναπόθεση με χρήση ατμών (CVD)(4) 

 

Η χημική εναπόθεση με χρήση ατμών (Chemical Vapor Deposition) είναι 

μια χημική διαδικασία κατά την οποία το υπόστρωμα εκτίθεται σε ένα ή 

περισσότερα πτητικά αντιδραστήρια, τα οποία αντιδρούν στην 

επιφάνεια του υποστρώματος έχοντας ως αποτέλεσμα την παρασκευή 

λεπτών υμενίων. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η 

παρασκευή ομοιόμορφων υμενίων υψηλής καθαρότητας και απόδοσης. 

Ωστόσο, απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες εναπόθεσης καθώς και την 

παραγωγή τοξικών παραπροϊόντων, τα οποία απομακρύνονται με την 

ροή αερίου διαμέσου του θαλάμου αντιδράσεως στο περιβάλλον. 
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1.4.2. Βομβαρδισμός επιφανειών με σωματίδια (Sputtering)(5) 

 

Με τον όρο sputtering ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία η  

επιφάνεια ενός στερεού υλικού-στόχου βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια. 

Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα την αποκόλληση ατόμων από την επιφάνεια-

στόχο και την προσκόλληση αυτών σε άλλη επιφάνεια στερεού υλικού 

προς παρασκευή λεπτών υμενίων. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής 

είναι η επιτυχής ομοιογένεια και ομοιομορφία του πάχους της 

επίστρωσης σε μεγάλες επιφάνειες. Το κόστος όμως της τεχνικής είναι 

σχετικά υψηλό καθώς προϋποθέτει κενό και μεγάλης επιφάνειας 

στόχους.  

 

1.4.3. Σύστημα κολλοειδούς γέλης (sol-gel)(6) 

 

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την μετατροπή μονομερών  σε ένα 

κολλοειδές διάλυμα (sol), τα οποία υφίστανται υδρόλυση και 

πολυμερισμό δίνοντας ένα ολοκληρωμένο πολυμερικό πλέγμα (gel). Σε 

αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται κυρίως η εναπόθεση λεπτών 

υμενίων παρά νανοδομών και απαιτείται υψηλή θερμοκρασία 

εναπόθεσης.  

 

1.4.4. Χημική εναπόθεση μέσω διαλυμάτων 

 

Η μέθοδος αυτή αφορά την παρασκευή ενός διαλύματος έχοντας 

συνήθως  ως διαλύτη το νερό  και την θέρμανση αυτού σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (Τ ≤ 95 οC) με αποτέλεσμα την παραγωγή ιζήματος, το 

οποίο εναποτίθεται στο υπόστρωμα. Η διαδικασία αυτή παρέχει την 

δυνατότητα εναπόθεσης σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων λόγω των 

χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και τον εύκολο έλεγχο των ιδιοτήτων 

των υλικών αλλάζοντας παραμέτρους όπως θερμοκρασία, διαλύτη, 

συγκέντρωση διαλύματος και χρόνο θέρμανσης.  
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1.4.5 Σύγκριση μεθόδων παρασκευής 

 

Η μέθοδος παρασκευής υμενίων μέσω διαλυμάτων εμφανίζει τα 

περισσότερα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις άλλες τεχνικές 

εναπόθεσης καθώς χρειάζονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και ο 

έλεγχος των ιδιοτήτων των υλικών είναι ευκολότερος. Επιπλέον, το 

κόστος της τεχνικής είναι μικρότερο, διότι δεν απαιτούνται συστήματα 

κενού και στόχοι. Τα πλεονεκτήματα αυτά μας έδωσαν το κίνητρο να 

ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη τεχνική και στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. 
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1.5 Βιβλιογραφία 

 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium_oxide 

3. http://www.chemguide.co.uk/inorganic/transition/vanadium.html 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_vapor_deposition 

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Sputtering 

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Sol-gel  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sol-gel
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο 

είναι ο καθαρισμός των υποστρωμάτων. Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται 

με την παρασκευή  των διαλυμάτων οξειδίου βαναδίου και την ρύθμιση 

του pH αυτών. Τέλος, στο τρίτο στάδιο λαμβάνει χώρα η εναπόθεση του 

οξειδίου στο υπόστρωμα. 

2.1 Καθαρισμός δειγμάτων 

Αρχικά τα υποστρώματα FTO (fluorine doped tin oxide) τοποθετούνται 

σε συσκευή καθαρισμού με υπέρηχους (ultrasonic cleaner) έχοντας ως 

διαλύτη καθαρισμού πρώτα ισοπροπανόλη και στην συνέχεια ακετόνη 

για 15 λεπτά το καθένα. Μετά, ξεπλένονται με νερό και υπόκεινται σε 

ξήρανση με αέριο άζωτο. Τέλος, τοποθετούνται σε μπουκάλι Pyrex με 

την αγώγιμη πλευρά του υποστρώματος προς τα επάνω. 

 

2.2 Παρασκευή διαλυμάτων 

Αρχικά, τοποθετούνται σε ένα ποτήρι ζέσεως 100 ml νερό και 0,48 gr 

μεταβαναδικό αμμώνιο (NH4VO3), τα οποία αναδεύονται για 2 ώρες. 

Μετά το πέρας της ανάδευσης, μετριέται το pH του αρχικού διαλύματος 

και στη συνέχεια ρυθμίζεται για τιμές 1 έως 6 με τη βοήθεια κάποιου 

οξέος. Έπειτα, το διάλυμα τοποθετείται σε γυάλινο μπουκάλι Pyrex 

όπου μέσα βρίσκεται ήδη το υπόστρωμα. Αφού σφραγιστεί καλά με 

αεροστεγές καπάκι, μεταφέρεται στο φούρνο, για δύο ώρες στους 95 οC 

(Σχήμα 2.1). 
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Σχήμα 2.1 Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εναπόθεσης των 

οξειδίων. 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες 

σειρές πειραμάτων, διαφοροποιώντας σε κάθε σειρά κάποια 

παράμετρο. Οι διαφοροποιήσεις που διεξήχθησαν αφορούν το οξύ που 

χρησιμοποιήθηκε, τον χρόνο καθώς και την θερμοκρασία εναπόθεσης. 

Στον πίνακα 2.1, παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι σειρές που 

παρασκευάστηκαν:  

Πίνακας 2.1 Παράμετροι εναπόθεσης. 

Οξύ pH Θερμοκρασία Χρόνος Συγκέντρωση 
οξέος 

Ποσότητα  
NH4VO3 

 

Hydrochloric 

acid  (HCl) 

1-6 95 oC 2 h 0,1 Μ  

0,48 gr 2 95 oC 1 h 0,1 Μ 

2 95 oC 30 min 0,1 Μ 

Nitric acid 

(HNO3) 

1-6 95 oC 2 h 0,1 Μ 0,48 gr 

Sulfuric acid 

(H2SO4) 

1-6 95 oC 2 h 0,1 Μ 0,48 gr 
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2.2.1. Μεταβαναδικό αμμώνιο (NH4VO3)(1) 

Το μεταβαναδικό αμμώνιο είναι ένα κίτρινο κρυσταλλικό στερεό, το 

οποίο δρα ως καταλύτης σε ορισμένες αντιδράσεις και είναι αρκετά 

τοξικό. Αποτελεί την πιο συνήθη πηγή του βαναδίου σε οξειδωτική 

κατάσταση +5, η οποία  μπορεί να επηρεαστεί πολύ εύκολα  από το pH 

και γι’ αυτό το λόγο θεωρείται το πιο κοινό αντιδραστήριο βαναδικών 

οξειδίων. Το pH του διαλύματος μπορεί εύκολα να μειωθεί αν 

προστεθεί κάποιο οξύ (HCl, HNO3) μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την 

οξειδωτική κατάσταση του μεταβαναδικού αμμωνίου από +5 σε +4. 

 

2.3 Εναπόθεση οξειδίου  

Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος εναπόθεσης, το δείγμα 

απομακρύνεται από τον φούρνο και ξεπλένεται με νερό. Στη συνέχεια, 

τοποθετείται σε αλουμινένιο δισκίο και μεταφέρεται ξανά στο φούρνο 

για ξήρανση, 15 λεπτά. Η διαδικασία της ξήρανσης έχει ως αποτέλεσμα 

την καλύτερη πρόσφυση του οξειδίου πάνω στο υπόστρωμα. 
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2.4 Βιβλιογραφία 

 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_metavanadate 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_metavanadate
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνικές χαρακτηρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα δείγματα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

3.1 Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD, X-ray Diffraction)(1) 

Η περίθλαση ακτίνων-Χ είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της ατομικής και μοριακής δομής ενός υλικού. Μια 

δέσμη ακτίνων-Χ προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγματος και 

προκαλείται περίθλαση σε πολλές συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο 

κρυσταλλογράφος  υπολογίζει την γωνία πρόσπτωσης  της δέσμης στα 

άτομα του δείγματος και παράγει μια τρισδιάστατη εικόνα της 

πυκνότητας των ηλεκτρονίων του (Εικόνα 3.1). Σύμφωνα με την 

απεικόνιση αυτής της πυκνότητας, παρέχονται οι κατάλληλες 

πληροφορίες για την δομή του εξεταζόμενου υλικού (π.χ. κρυσταλλικό ή 

άμορφο).  

 

Εικόνα 3.1 Σχηματική απεικόνιση γωνίας πρόσπτωσης. 
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3.2 Φασματοσκοπία Raman(2) 

Στη φασματοσκοπία Raman, μια μονοχρωματική δέσμη φωτός συνήθως 

από laser ορατού, διαπερνά το δείγμα και προκαλείται σκέδαση. Η 

σκεδαζόμενη αυτή ακτινοβολία καταγράφεται και περιλαμβάνει 

κορυφές έντασης σε συγκεκριμένους κυματάριθμους που αντιστοιχούν 

οι δονητικές και περιστροφικές  διεγέρσεις του δείγματος. 

3.3 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM, Scanning 

electron microscopy)(3) 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης είναι ένα όργανο που 

χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας, η οποία 

σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος με το οποίο αλληλεπιδρά. Τα 

ηλεκτρόνια διεισδύουν μέσα στο δείγμα και συγκρούονται ελαστικά με 

τα άτομα του δείγματος, τα οποία σκεδάζονται (οπισθοσκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια). Το ποσοστό των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται εξαρτάται 

από τον ατομικό αριθμό του ατόμου του δείγματος. Η αλλαγή του 

ποσοστού αυτού παρέχει την διαφοροποίηση στην εικόνα του 

δείγματος. Έτσι μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες τόσο για την 

σύσταση όσο και για την μορφολογία του δείγματος.  

Η βασική  διάταξη  ενός μικροσκοπίου σάρωσης περιέχει α. το 

σύστημα παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων, η οποία επιταχύνεται προς 

το δείγμα, β. το σύστημα κατεύθυνσης της δέσμης, το οποίο 

αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς και πηνία, τα οποία 

κατευθύνουν την δέσμη ώστε να σαρώσει την επιφάνεια του δείγματος, 

γ. το σύστημα πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει ανιχνευτές που 

καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις δέσμης-δείγματος και 

μετατρέπονται σε εικόνα και δ. το σύστημα κενού (Εικόνα 3.2). 
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Εικόνα 3.2 Διάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης. 

3.4 Κυκλική βολταμμετρία (CV, Cyclic voltammetry)(4) 

 

Η κυκλική βολταμμετρία είναι ένα είδος potentiodynamic 

ηλεκτροχημικής μέτρησης και χρησιμοποιείται για την μελέτη της 

οξειδοαναγωγικής κατάστασης ενός δείγματος μέσα σε ένα 

ηλεκτρολύτη. Η διάταξη της τεχνικής περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα 

(Autolab), η οποία είναι συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και την ηλεκτροχημική κυψελίδα. Η τελευταία αποτελείται από το 

ηλεκτρόδιο εργασίας στο οποίο τοποθετείται το δείγμα προς μέτρηση, 

το counter electrode (Pt) και τέλος το ηλεκτρόδιο αναφοράς (Ag/AgCl) 

(Eικόνες 3.3 και 3.4). Τα τρία αυτά ηλεκτρόδια είναι εμβαπτισμένα σε 

ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα, δηλαδή μια μη ηλεκτροενεργή ένωση, η 

οποία παρέχει τα κατιόντα λιθίου στην δικιά μας περίπτωση.  
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Εικόνα 3.3 Βοηθητικό ηλεκτρόδιο Pt (α)  και ηλεκτρόδιο αναφοράς 

(Ag/AgCl) (β).  

Στο ηλεκτρόδιο εργασίας λαμβάνουν χώρα οι οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις. Κατά την διάρκεια της μέτρησης εφαρμόζεται ένα 

ηλεκτρικό δυναμικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας, το οποίο καθίστα την 

επιφάνεια του δείγματος ηλεκτροχημικό αναγωγικό ή οξειδωτικό μέσο. 

Συγκεκριμένα, όταν το εφαρμοζόμενο δυναμικό γίνει πιο αρνητικό, το 

ηλεκτρόδιο γίνεται αναγωγικό μέσο, οπότε παρατηρείται εκροή ιόντων 

στο σύστημα, αντίστοιχα όταν το δυναμικό γίνει πιο θετικό, το 

ηλεκτρόδιο γίνεται οξειδωτικό μέσο, οπότε παρατηρείται εισροή ιόντων 

στο σύστημα. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς, είναι ένα ηλεκτρόδιο του 

οποίου το δυναμικό παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια της 

μέτρησης. Με αυτό τον τρόπο, το δυναμικό του ηλεκτροδίου  εργασίας 

υπολογίζεται ως την διαφορά δυναμικού του από το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς. Τέλος, για να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια στο σύστημα, 

χρησιμοποιείται το τρίτο  βοηθητικό ηλεκτρόδιο (counter electrode Pt). 

Ο ρόλος του εν λόγω ηλεκτροδίου είναι να εξισορροπήσει την 

αντίδραση που λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Αυτή η 

διαμόρφωση διασφαλίζει την διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας και στο ηλεκτρόδιο αναφοράς εφαρμόζοντας 

συνεχή τάση. 

 

(β) 

(α) 
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Η μέτρηση ξεκινάει με μια αρχική τιμή δυναμικού. Κατά την διάρκεια 

της σάρωσης, καθώς το δυναμικό αυξάνεται σε μια συγκεκριμένη τιμή, 

το δείγμα αρχίζει να ανάγεται ενώ κατά την αντίστροφη πορεία 

οξειδώνεται μέχρι το δυναμικό να ελαττωθεί στην αρχική του τιμή. Η 

χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης της κυκλικής μεταβολής 

παρουσιάζεται σε αντίστοιχο διάγραμμα στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την 

επεξεργασία των δεδομένων της συγκεκριμένης τεχνικής (Εικόνα 3.5).  

 

Εικόνα  3.4 Η κεντρική μονάδα της διάταξης (Autolab) , τα ηλεκτρόδια 

και το διάλυμα του ηλεκτρολύτη. 

 

Εικόνα  3.5 Χαρακτηριστική καμπύλη κυκλικής βολταμμετρίας. 
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Σε όλες τις σειρές των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε ως 

ηλεκτρολύτης το υπερχλωρικό άλας λιθίου (LiClO4) διαλυμένο σε 

οργανικό διαλύτη propylene carbonate (PC), με συγκέντρωση 1 Μ. Η 

διαδικασία της μέτρησης αρχίζει με τον καθορισμό  ενός συγκεκριμένου 

εύρους τάσης (-1 V έως +1 V) κατά το οποίο θα λάβει χώρα η κυκλική 

μεταβολή της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του δείγματος καθώς και 

ο ρυθμός σάρωσης (scan rate) στα 20 mV/sec. Τα δείγματα υπόκεινται 

συνολικά σε 500 σαρώσεις (scans) κυκλικές μεταβολές ρεύματος-τάσης 

(Ι-V). Η αλληλουχία της διαδικασίας με τη βοήθεια του λογισμικού έχει 

ως εξής:  

Βήμα 1ο: Αρχικά το δείγμα κάνει 4 σαρώσεις (scans) με ρυθμό σάρωσης 

20 mV/sec ώστε να προσαρμοστεί στο ρεύμα που του παρέχεται. 

Βήμα 2ο: Πραγματοποιείται μια σάρωση για διαφορετικούς ρυθμούς 

σάρωσης ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά του δείγματος μας για να 

καταλήξουμε στο βέλτιστο (20 mV/sec ή 10 mV/sec). Οι διαφορετικοί 

ρυθμοί σάρωσης (different scan rates) που εφαρμόστηκαν στην 

παρούσα εργασία ήταν: 2 mV/sec, 5mV/sec, 10 mV/sec, 20 mV/sec, 30 

mV/sec, 40 mV/sec, 50 mV/sec, 75 mV/sec, 100 mV/sec, 150 mV/sec, 

200 mV/sec. 

Βήμα 3ο: Σε αυτό το σημείο γίνονται μετρήσεις ρεύματος-χρόνου I-t 

(chronoamperometry method) και φορτίου-χρόνου Q-t 

(chronocoulometry) για να προσδιοριστεί η επαναληψιμότητα και η 

αντιστρεψιμότητα του δείγματος. Η μέτρηση ρεύματος–χρόνου 

περιλαμβάνει πέντε επαναλαμβανόμενους κύκλους κατά τους οποίους 

έχουμε αλλαγή της τάσης κάθε 200 sec για -1 V (εισαγωγή  

Li+) και +1 V (εξαγωγή Li+). H διάρκεια της μέτρησης αυτής είναι 2000 

sec. Αντίστοιχα στην μέτρηση φορτίου-χρόνου, η τάση αλλάζει κάθε 10 

sec για -1 V και +1 V και διαρκεί 20 sec.  

Βήμα 4ο: Ορίζεται να κάνει το δείγμα 100 scans μετρήσεις ρεύματος-

τάσης I-V. Μετά το πέρας των μετρήσεων αυτών, γίνονται μετρήσεις I-t  

καθώς και Q-t για να ελεγχτεί η επαναληψιμότητα και η 

αντιστρεψιμότητα του δείγματος στην πάροδο των σαρώσεων. Η ίδια 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για 250 και 500 scans.  
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3.5 Βιβλιογραφία 

 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_Diffraction  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy 

3. http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr

%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-

YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFl

JMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_voltammetry 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFlJMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFlJMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFlJMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFlJMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chemeng.ntua.gr%2Ffiles%2FSEM.doc&ei=XeFwU8vpGaGJyAP_-YHIAw&usg=AFQjCNGZIB48sIMTze5Lr2jAeL2l3bVreQ&sig2=87vQFlJMEgHZ8wM8cVsO_w&bvm=bv.66330100,d.bGQ&cad=rjt
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_voltammetry
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Εναπόθεση NH4V3O8 με HCl ως ρυθμιστή pH 

 

4.1 Γενικές παρατηρήσεις    

Σύμφωνα με την αναφορά της παρασκευής των διαλυμάτων στο 

κεφάλαιο 2, θα έπρεπε το μεταβαναδικό αμμώνιο ύστερα από την 

προσθήκη υδροχλωρικού οξέος να αλλάξει οξειδωτική κατάσταση από 

+5 σε +4. Αυτό όμως δεν συνέβη στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν. Αντίθετα, όπως έδειξαν οι δομικοί χαρακτηρισμοί 

που έλαβαν χώρα, το υλικό που παρασκευάστηκε ήταν το τριβαναδικό 

αμμώνιο, το οποίο έχει τον ίδιο αριθμό οξείδωσης με το μεταβαναδικό 

αμμώνιο. Αυτό έγινε επίσης αντιληπτό και από το χρώμα του 

διαλύματος, το οποίο ήταν κίτρινο. Η βασική αντίδραση που λαμβάνει 

χώρα στη διαδικασία αυτή, θεωρείται ότι είναι η εξής:  

3NH4VO3 + HCl <-> 2NH4V3O8 + NH3 + NH4Cl + H2O 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των χαρακτηρισμών που έλαβαν χώρα σε ορισμένα δείγματα. Στο 

σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε πως οι μετρήσεις χαρακτηρισμού 

έγιναν σε όλα τα δείγματα, στα πλαίσια της εργασίας, όμως 

παρουσιάζονται μόνο τα δείγματα τα οποία εμφάνισαν χαρακτηριστικά 

αξιοσημείωτα για περαιτέρω ανάλυση. Ειδικότερα, στη σειρά που 

χρησιμοποιήθηκε το υδροχλωρικό οξύ για την μεταβολή του pH, 

παρασκευάστηκαν συνολικά έξι δείγματα από pH1 έως pH6.  
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4.1.1. Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD)(1,2) 

Όλες οι μετρήσεις περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) πραγματοποιήθηκαν με 

τη χρήση του περιθλασίμετρου Siemens D5000 με εύρος γωνίας 2θ=10ο-

50ο, βήμα μεγέθους 0,05ο και βήμα χρόνου 60sec/o. Στην εικόνα 4.1 

παρουσιάζεται το διάγραμμα της σκόνης του μεταβαναδικού αμμωνίου 

(NH4VO3) και του NH4V3O8 παρασκευασμένο σε διαφορετικά pH. Όπως 

παρατηρήθηκε, όλες οι κορυφές της περίθλασης δείχνουν πως η σκόνη 

έχει ορθορομβική δομή. Επιπλέον, σχετικά με τα δείγματα σε pH4 και 

pH6 παρουσιάστηκαν κορυφές στις γωνίες 11,4ο και 22,8ο με 

χαρακτηριστικούς δείκτες Miller (001) και (002) αντίστοιχα, οι οποίες 

σχετίζονται με την μονοκλινή δομή των κρυστάλλων του τριβαναδικού 

αμμωνίου. Αντίθετα, στο διάγραμμα του δείγματος με pH2, 

παρατηρείται αδύναμη κορυφή στη γωνία 11,4ο (001) και αρκετά 

έντονες κορυφές εξαιτίας του υποστρώματος στις γωνίες 26.5ο, 33.7ο  

και 37.5ο με δείκτες Miller (110), (101) και (200) αντίστοιχα. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω αποτελέσματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η 

ένταση  της κορυφής στη γωνία 11,4ο γίνεται ισχυρότερη όσο αυξάνεται 

το pH σε 6 δηλώνοντας ότι η κρυσταλλικότητα του συγκεκριμένου 

δείγματος είναι βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη στα μικρότερα pH. 

 

Εικόνα 4.1 Διάγραμμα XRD της σκόνης NH4VO3 και του NH4V3O8 

παρασκευασμένο σε pH2, pΗ4 και pH6 
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4.1.2. Φασματοσκοπία Raman(3) 

Οι μετρήσεις χαρακτηρισμού της φασματοσκοπίας Raman 

πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα Nicolet Almega XR micro-Raman στα 

780nm με εύρος 100-1100cm-1. Στην εικόνα 4.2 παρουσιάζεται το 

φάσμα Raman για την σκόνη NH4VO3 καθώς και για την επίστρωση 

NH4V3O8 για το δείγμα με pH6. Το φάσμα Raman του NH4VO3 

αποτελείται από μια έντονη κορυφή στα 926cm-1,  μια μεσαίας έντασης 

κορυφή στα 645cm-1 και αρκετές κορυφές ασθενέστερης έντασης στα 

209, 258, 493 και 895cm-1, πράγμα το οποίο συμφωνεί με την 

βιβλιογραφία. Όσον αφορά το φάσμα Raman του NH4V3O8, εμφανίζει 

κορυφές στα 963 και 993cm-1 οι οποίες οφείλονται στο δεσμό V=O και η 

δομή του είναι οκταεδρική και διαστρεβλωμένη τετραγωνική πυραμίδα 

αντίστοιχα σε κάθε cm-1. Η κορυφή στα 813cm-1 αντιστοιχεί στο δεσμό 

V-O, ενώ οι κορυφές στα 556 και 670cm-1 αντιστοιχούν στο δεσμό V-O-

V. Τέλος, η πιο ισχυρή κορυφή εμφανίζεται στα 670cm-1 και 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας δομής παρόμοιας με του NH4VO3. Όλες οι 

υπόλοιπες κορυφές στην περιοχή συχνοτήτων κάτω από τα 400cm-1 

οφείλονται στους δεσμούς V-O και N-H. Τέλος, τα φάσματα Raman για 

τα δείγματα με pH<6 δεν παρουσιάζονται στην εργασία, διότι οι 

κορυφές τους ήταν πολύ χαμηλότερες σε ένταση. 

 

Εικόνα 4.2 Φάσματα Raman  για την σκόνη NH4VO3 και την επίστρωση 

NH4V3O8 για το δείγμα με pH6. 
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4.1.3. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

Η απεικόνιση της επιφάνειας επιτεύχθηκε με την χρήση του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Jeol JSM-6390LV. Οι παρακάτω εικόνες 

4.3.α, 4.3.β και 4.3.γ παρουσιάζουν την μορφολογία των δειγμάτων για  

pH2, pH4 και pH6 αντίστοιχα για δύο ώρες εναπόθεσης στους 95οC. Από 

τις εικόνες αυτές παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το pH, η μορφολογία 

των κρυστάλλων αλλάζει ριζικά. Για pH2 παρατηρούμε πως η μορφή  

των κρυστάλλων είναι ορθογώνια, για pH4 είναι εξαγωνική, ενώ για 

pH6 ρομβοεδρική. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως το σχήμα των 

κρυστάλλων εξαρτάται από την οξύτητα του διαλύματος. Για να 

κατανοήσουμε όμως καλύτερα την επίδραση του pH στη μορφολογία 

των κρυστάλλων του τριβαναδικού αμμωνίου θα πρέπει να δούμε τον 

μηχανισμό της αντίδρασης όπου έλαβε μέρος στη σύνθεση. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου, η  βασική αντίδραση που 

λαμβάνει χώρα είναι η εξής:  

3NH4VO3 + HCl <-> 2NH4V3O8 + NH3 + NH4Cl + H2O 

Στο αρχικό στάδιο, όταν γίνει η προσθήκη του οξέος στο διάλυμα του 

μεταβαναδικού αμμωνίου (NH4VO3), οι ρίζες του βαναδίου (VO3
-) 

περιβάλλονται από μόρια νερού και σχηματίζεται το NH4V3O8 λόγω 

protonation. Αυτές οι ρίζες ενώνονται με άλλα μόρια νερού, ο αριθμός 

των οποίων εξαρτάται από την οξύτητα του διαλύματος, σχηματίζοντας 

έτσι πρόδρομες ενώσεις βαναδίου. Οι πρόδρομες αυτές ενώσεις 

συμπυκνώνονται μέσω αντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής, οι 

οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

V-ΟΗ +-V-OH2 →-V-OH-V-+ H2O  (αναγωγή) 

V-ΟΗ + HO-V-→-V-O-V-+ H2O  (οξείδωση) 

Θεωρείται λοιπόν ότι η αντίδραση αναγωγής είναι κινητικά ταχύτερη 

συγκριτικά με της οξείδωσης καθώς τα μόρια νερού σχηματίζονται 

ταχύτερα. 
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Εικόνα 4.3 Φωτογραφίες SEM δειγμάτων NH4V3O8 παρασκευασμένων 

στους 95οC για 2 ώρες με α) pH2, β) pH4, γ) pH6. 

  

α) β) 

γ) 
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4.1.4. Κυκλική βολταμμετρία (CV, Cyclic Voltammetry) 

Με σκοπό να μελετήσουμε την ηλεκτροχημική συμπεριφορά των 

δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της κυκλικής βολταμμετρίας 

εφαρμόζοντας στα δείγματα εύρος τάσης από -1V έως +1V και ρυθμό 

σάρωσης 20mV/sec για συνολικά 500 σαρώσεις. Στις παρακάτω εικόνες 

(4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων για τα δείγματα με pH2, pH4 και  pH6 αντίστοιχα.  

4.1.4.1. Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-V) 

Στο δείγμα με pH2 δεν πραγματοποιήθηκαν παραπάνω από 100 

σαρώσεις, διότι το υλικό απομακρύνεται από τον ηλεκτρολύτη με 

αποτέλεσμα  το ρεύμα να τείνει στο μηδέν. Παρατηρείται επίσης πως η 

καμπύλη ρεύματος-τάσης δεν εμφανίζει τις ίδιες κορυφές σε σχέση με 

το pH4 και το pH6, πράγμα λογικό εφόσον η δομή του υλικού είναι 

διαφορετική. Στο δείγμα με pH4 παρουσιάζεται έντονη μείωση του 

ρεύματος με την πάροδο των σαρώσεων, το οποίο υποδηλώνει την 

κακή ηλεκτροχημική σταθερότητα του δείγματος λόγω της 

απομάκρυνσης του εναποθετημένου  υλικού από τον ηλεκτρολύτη. Ενώ, 

στο δείγμα με pH6 φαίνονται μεγαλύτερες τιμές ρεύματος καθώς και 

κορυφές οξείδωσης-αναγωγής συγκριτικά με τα μικρότερα pH, οι 

οποίες όμως μειώνονται με την πάροδο των σαρώσεων για τον λόγο 

που ήδη προαναφέρθηκε.  

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η μορφή των 

καμπυλών των δειγμάτων από την μέτρηση της κυκλικής βολταμμετρίας  

είναι αρκετά διαφορετικές ως προς τη μορφή και την τάξη μεγέθους του 

ρεύματος κάτι το οποίο πιθανώς δικαιολογείται εφόσον το υλικό 

εμφανίζει διαφορετική μορφολογία ανάλογα με το pH που έχει 

παρασκευαστεί. Έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το δείγμα με pH6 

ως το δείγμα με την καλύτερη ηλεκτροχημική συμπεριφορά 

(μεγαλύτερη τάξη μεγέθους ρεύματος).  

Αυτά τα συμπεράσματα μας έδωσαν το κίνητρο να μελετήσουμε 

περαιτέρω το δείγμα με pH2, μεταβάλλοντας τον χρόνο εναπόθεσης για 

την πιθανή βελτίωση των ηλεκτροχημικών του ιδιοτήτων. 
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Εικόνα 4.4.1 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  με ρυθμό σάρωσης 

20mV/sec για το δείγμα με  pH2. 

 

Εικόνα 4.4.2 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  με ρυθμό σάρωσης 

20mV/sec για το δείγμα με pH4. 
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Εικόνα 4.4.3 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V) με ρυθμό σάρωσης 

20mV/sec για το δείγμα με pH6. 

Σε όλα τα δείγματα, ύστερα από την οκοκλήρωση της μιας σάρωσης 

ρεύματος-τάσης, έγιναν μετρήσεις διαφορετικών ρυθμών σάρωσης από 

2mV/sec έως 200mV/sec όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. 

Έπειτα, υπολογιστήκε η τιμή του μέγιστου ρεύματος σε κάθε ρυθμό 

σάρωσης καθώς και η τετραγωνική ρίζα του κάθε ρυθμού σάρωσης 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 4.5. 

Παρατηρείται ότι η μεταβολή του ρεύματος με την τετραγωνική ρίζα 

του ρυθμού σάρωσης είναι σχεδόν ανάλογη, το οποίο βασίζεται στον 

μηχανισμό διάχυσης κατιόντων λιθίου με βάση τη βιβλιογραφία. 

Ωστόσο, αυτό το συμπεράσμα δεν μπορεί να διατυπωθεί και για το pH6 

καθώς σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις. 
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Εικόνα 4.5 Διαγράμματα ρεύματος- τετραγωνικής ρίζας ρυθμών 

σάρωσης για τα δείγματα με pH2, pH4 και pH6. 

 

4.1.4.2. Καμπύλες ρεύματος- χρόνου (I-t) 

Στο δείγμα με pH2 (Εικόνα 4.6.1) παρατηρείται έντονη μείωση του 

ρεύματος από την μια στις 100 σαρώσεις. Ενώ, στο δείγμα με pH4 

(Εικόνα 4.6.2), η πρώτη σάρωση δεν έχει την ίδια μορφή συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες, το οποίο πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγμα 

δεν έχει προλάβει ακόμα να ανταποκρίθει στη μέτρηση. Τέλος, το 

δείγμα με pH6 (Εικόνα 4.6.3) παρουσιάζει πολύ καλή επαναληψιμότητα 

σε όλους τους κύκλους, αλλά όχι και μεταξύ των σαρώσεων. Αυτά τα 

συμπεράσματα επαληθεύουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν και 

στις μετρήσεις ρεύματος-τάσης. 
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Εικόνα 4.6.1 Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για το δείγμα με pH2. 

 

 Εικόνα 4.6.2 Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για το δείγμα με 

pH4. 
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Εικόνα 4.6.3 Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για το δείγμα με pH6. 

Τέλος, από τα παραπάνω γραφήματα μπορεί να υπολογιστεί το φορτίο 

που εισέρχεται και εξέρχεται από το δείγμα καθώς και ο χρόνος 

απόκρισης αυτού. Όπως μπορεί κάποιος να συμπεράνει από το 

γράφημα, η τάση αλλάζει κάθε 200sec  από -1V σε 1V με αποτέλεσμα, 

το δείγμα, να πραγματοποιεί συνολικά τέσσερις κύκλους. Για την 

εύρεση του φορτίου, έγινε ολοκλήρωση της κάθε περιοχής που υπήρχε 

αλλάγη τάσης με σκοπό την λήψη τρίων επαναλήψεων για κάθε δείγμα. 

Αντίστοιχα η εύρεση του χρόνου απόκρισης, πραγματοποιήθηκε με τον 

υπολογισμό του 10% της μέσης τιμής του κάθε κύκλου. Τα 

αποτελέσματα για την πρώτη σάρωση παρουσίαζονται στους πίνακες 

4.1 και 4.2. 
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Πίνακας 4.1 Υπολογισμός εισερχόμενου και εξερχόμενου φορτίου για τα 

δείγματα με pH2, pH4 και pH6. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, παρατηρείται 

πως όσο αυξάνεται το pH του δείγματος, αυξάνεται κατά πολύ και το 

φορτίο που εισέρχεται καθώς και αυτό που εξέρχεται από το πλέγμα 

του. Επίσης παρατηρείται πως σε κάθε δείγμα το φορτίο που εισέρχεται 

στο πλέγμα είναι μεγαλύτερο από αυτό που εξέρχεται, πράγμα το οποίο 

οφείλεται στο γεγονός της παραμονής ενός ποσοστού του φορτίου στο 

πλέγμα. 

Πίνακας 4.2 Υπολογισμός χρόνου απόκρισης για τα δείγματα με pH2, 

pH4 και pH6. 

Όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης, παρατηρείται πως μειώνεται όσο το 

pH αυξάνεται, συνεπώς το δείγμα ανταποκρίνεται καλύτερα, δηλαδή η 

εισαγωγή και η εξαγωγή ιόντων στο πλέγμα του γίνεται με γρηγορότερο 

ρυθμό. 

  

ΔΕΙΓΜΑ Εξερχόμενο φορτίο 

(mC) 

Εισερχόμενο φορτίο 

(mC) 

pH2 0,749 2,39 

pH4 3,49 7,12 

pH6 10,75 17,27 

ΔΕΙΓΜΑ Χρόνος απόκρισης 

εξερχόμενου φορτίου 

(sec) 

Χρόνος απόκρισης 

εισερχόμενου 

φορτίου (sec) 

pH2 20 55 

pH4 18 18 

pH6 9 37 
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4.1.4.3. Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) 

Η ηλεκτροχημική αντιστρεψιμότητα των δειγμάτων υπολογίζεται από  

τον τύπο Qi-Qdi/Qi  όπου: 

Qi : η μέγιστη κατά απόλυτη τιμή του φορτίου που εισάγεται στο 

πλέγμα. 

Qdi : η απόλυτη τιμή του φορτίου που εξάγεται από το πλέγμα. 

Το δείγμα με pH2 (Εικόνα 4.7) παρατηρείται να έχει καλή 

αντιστρεψιμότητα στη μια σάρωση (αρχίζει και τελειώνει η μέτρηση 

στην ίδια περίπου τιμή ρεύματος),  ένω κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στις 

100 σαρώσεις πράγμα το οποίο πιθανώς οφείλεται στην απομάκρυνση 

του υλικού από τον ηλακτρολύτη. Οσον αφορά το δείγμα με pH4 

(Εικόνα 4.8) δεν φαίνεται να έχει αντιστρεψιμότητα, εφόσον η τιμή του 

φορτίου που εισέρχεται είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εξέρχεται. 

Τέλος, το δείγμα με pH6 (Εικόνα 4.9) παρουσιάζει σχετικά καλή 

αντιστρεψιμότητα στη πρώτη και στις 100 σαρώσεις. Ενώ κάτι τέτοιο 

δεν συμβαίνει στις 250 και στις 500 σαρώσεις, πιθανώς λόγω 

απομάκρυσης του υλικού από τον ηλεκτρολύτη όπως και στο pH2. 

 

Εικόνα 4.7 Διαγράμματα φορτίου-χρόνου (Q-t) για το δείγμα με pH2. 
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 Εικόνα 4.8 Διαγράμματα φορτίου-χρόνου (Q-t) για το δείγμα με pH4. 

 

Εικόνα 4.9 Διαγράμματα φορτίου-χρόνου (Q-t) για το δείγμα με pH6. 
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4.2 Εναπόθεση NH4V3O8 για pH2 μεταβάλλοντας τον χρόνο 

εναπόθεσης στους 95 oC  

Ολοκληρώνοντας την πρώτη σειρά πειραμάτων, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα πως το δείγμα με pH2 εμφάνισε τα χειρότερα 

αποτελέσματα ως προς την μορφή του υλικού, δηλαδή είχε την 

χαμηλότερη κρυσταλλικότητα συγκριτικά με τα άλλα δείγματα  καθώς 

επίσης δεν είχε καλή επαναληψιμότητα ούτε και αντιστρεψιμότητα. Γι’ 

αυτό το λόγο, αποφασίστηκε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο 

συγκεκριμένο δείγμα μεταβάλλοντας τον χρόνο εναπόθεσης για την 

πιθανή βελτίωση των ιδιοτήτων του. Αναλυτικότερα, παρασκευάστηκαν 

δύο επιπλέον δείγματα μεταβάλλοντας  τον χρόνο σε 1hr και 30min 

διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία εναπόθεσης στους 95οC. 

4.2.1. Περίθλαση ακτίνων-Χ 

Στην εικόνα 4.10  παρουσιάζονται τα διαγράμματα  από την περίθλαση 

ακτίνων-Χ των δειγμάτων για 1hr και 30min αντίστοιχα. Σύμφωνα με 

αυτά τα αποτελέσματα, παρατηρείται μείωση της έντασης των 

κορυφών περίθλασης σε σύγκριση με εκείνες των 2 hr.  

 

Εικόνα 4.10 Διαγράμματα XRD των δειγμάτων με pH2 για 1hr και 

30min αντίστοιχα. 
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4.2.2. Φασματοσκοπία Raman 

Καθώς δεν παρατηρούνται αλλαγές μεταξύ των φασμάτων Raman, δεν 

συμπεριλήφθησαν σε αυτή την ενότητα.  

4.2.3 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

Στις εικόνες 4.11.α και 4.11.β μελετήθηκε η μορφολογία των δειγμάτων 

για διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης. Παρατηρήθηκε ότι το δείγμα 

της 1hr παρουσιάζει κρυστάλλους σε ορθογώνιο σχήμα. Παρόμοια 

συμπεριφορά έχει και το δείγμα των 30min με τη διαφορά ότι οι 

κρύσταλλοι είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και πιο καλοσχηματισμένοι.  

  

 

 

Εικόνα 4.11 Φωτογραφίες SEM για τα δείγμα με pH2 της  α) 1hr και 

των β) 30min στους 95οC. 

 α) 

 

 β) 
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4.2.4. Κυκλική βολταμμετρία 

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις (4.12.1, 4.12.2, 4.12.3) 

παρουσιάζονται τα δείγματα που παρασκευάστηκαν συγκριτικά με το 

δείγμα που είχε παρασκευαστεί στην πρώτη σειρά πειραμάτων. 

4.2.4.1. Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-V) 

Στις εικόνες 4.12.1 και 4.12.2 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις 

ρεύματος-τάσης (I-V) των δειγμάτων με pH2 για 1hr και 30min 

αντίστοιχα. Εδώ παρατηρείται ξεκάθαρα πως το δείγμα των 30min έχει 

τις μεγαλύτερες τιμές ρεύματος σε σχέση με το δείγμα της μιας ώρας. 

Τέλος, υπάρχει αισθητή μείωση του ρεύματος με την πάροδο των 

σαρώσεων και στα δυο δείγματα εξαιτίας της μη-σταθερότητας του 

υλικού. 

 

Εικόνα 4.12.1 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  για το δείγμα της 

1hr  για αριθμό σαρώσεων 1, 100, 250 και 500. 
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Εικόνα 4.12.2 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  για το δείγμα των  

30min για αριθμό σαρώσεων 1, 100, 250 και 500. 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.12.3) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των διαφορετικών ρυθμών σάρωσης σε συνάρτηση με 

την τιμή του μέγιστου ρεύματος. Παρατηρείται πως στο δείγμα των 

30min, η τιμή του ρεύματος που εισέρχεται είναι μεγαλύτερη και 

αυξάνεται συνεχώς καθώς αυξάνεται ο ρυθμός σάρωσης σε σύγκριση 

με το δείγμα της μιας ώρας το οποίο δείχνει να έχει περισσότερες 

αυξομειώσεις. Ετσι, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι και τα δυο 

δείγματα υπακούουν τον μηχανισμό διάχυσης κατιόντων λιθίου όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά στους μεγάλους ρυθμούς σάρωσης. 
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Εικόνα 4.12.3 Διaγράμματα ρεύματος- τετραγωνικής ρίζας ρυθμών 

σάρωσης για τα δείγματα με χρόνο εναπόθεσης 1hr και 30min. 

4.2.4.2.  Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-t) 

Τέλος, στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 4.13.1 και 4.13.2), 

παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις ρεύματος-χρόνου (I-t) των 

δειγμάτων με pH2 για χρόνο εναπόθεσης  1hr και για 30 min αντίστοιχα. 

Το δείγμα των 30 λεπτών φαίνεται να έχει την καλύτερη 

επαναληψιμότητα  σε κάθε κύκλο σε σχέση με το δείγμα της μιας ώρας 

καθώς επίσης το ρεύμα είναι μεγαλύτερο  κατά μια τάξη μεγέθους σε 

σύγκριση με το δείγμα της μιας ώρας. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην 

μορφολογία του δείγματος. 
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Εικόνα 4.13.1 Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για το δείγμα της 

1hr για 1, 100, 250 και 500 σαρώσεις. 

 

Εικόνα 4.13.2  Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για το δείγμα των 

30min για 1, 100, 250 και 500 σαρώσεις. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες 4.3 και 4.4 με τα αποτελέσματα 

του φορτίου που εισέρχεται και εξέρχεται από το πλέγμα του κάθε 

δείγματος καθώς και του χρόνου απόκρισης. 

Πίνακας 4.3 Υπολογισμός εισερχόμενου και εξερχόμενου φορτίου για 

τα δείγματα με χρόνο εναπόθεσης 1hr και  30min. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρείται πως το εισερχόμενο και 

εξερχόμενο φορτίο του δείγματος της μιας ώρας είναι μικρότερο σε 

σχέση με εκείνο των 30min. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με αυτό που 

έχουμε ήδη αναφέρει πως το δείγμα των 30min παρουσιάζει 

μεγαλύτερη τάξη μεγέθους ρεύματος.  

Πίνακας 4.4 Χρόνος απόκρισης για τα δείγματα με χρόνο εναπόθεσης 

1hr και  30min. 

Ο χρόνος απόκρισης του δείγματος των 30min είναι μικρότερος από 

αυτόν της μιας ώρας, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως στο 

δείγμα αυτό, το φορτίο εξάγεται με πιο γρήγορο ρυθμό ενώ αντίστοιχα 

εισέρχεται στο πλέγμα πιο γρήγορα σε σχέση με το φορτίο του 

δείγματος της μιας ώρας. 

  

ΔΕΙΓΜΑ Εξερχόμενο 

φορτίο(mC) 

Εισερχόμενο φορτίο 

(mC) 

1hr 0,741 4,85 

30min 2,35 5,54 

ΔΕΙΓΜΑ Χρόνος απόκρισης 

εξερχόμενου φορτίου 

(sec) 

Χρόνος απόκρισης 

εισερχόμενου 

φορτίου (sec) 

1h 23 83 

30min 18 48 
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Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως την καλύτερη 

ηλεκτροχημική συμπεριφορά στη πρώτη σειρά των πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν εμφάνισε το δείγμα με pH6, εφόσον είχε πολύ 

καλές τιμές ρεύματος, παρουσίασε ηλεκτροχημική αντιστρεψιμότητα 

και επαναληψιμότητα ανάμεσα στους κύκλους. Αντίστοιχα  την 

χειρότερη ηλεκτροχημική συμπεριφορά την εμφάνισε το δείγμα με pH2 

αφού δεν εμφάνισε ηλεκτροχημική επαναληψιμότητα ούτε 

αντιστρεψιμότητα και οι τιμές του ρεύματος ήταν ιδιαίτερα χαμηλές 

καθώς περνούσαν οι σαρώσεις και το υλικό παρουσίαζε πρόωρη 

γήρανση.  

Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στις συνθήκες εναπόθεσης στο 

δείγμα με pH2, παρουσιάστηκε ως καλύτερο ηλεκτροχημικό δείγμα 

εκείνο που παρασκευάστηκε με χρόνο εναπόθεσης 30min στους 95οC 

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.    

Τέλος, το δείγμα με pH6 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

υποσχόμενο υλικό για εξαγωγή και εισαγωγή ιόντων λιθίου, το οποίο 

μπορεί να βρει εφαρμογή σε διατάξεις πυκνωτών και μπαταριών 

λιθίου. Ύστερα από τις μετρήσεις αυτές, δεν μπόρεσε να αποφευχθεί το 

πρόβλημα της πρόσφυσης της εναπόθεσης στο υπόστρωμα του 

αγώγιμου γυαλιού. Αυτό δίνει τροφή για σκέψη χρήσης κάποιου άλλου 

είδους υποστρώματος όπως παραδείγματος χάριν πολυμερούς στο 

οποίο ίσως να έχει καλύτερη πρόσφυση η εναπόθεση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Εναπόθεση NH4V3O8 με H2SO4 ως ρυθμιστή pH 

 

5.1 Γενικές παρατηρήσεις   

Ύστερα από την ολοκλήρωση της σειράς πειραμάτων με το HCl ως 

ρυθμιστή pH, το δείγμα με pH2 εμφάνισε την χειρότερη πρόσφυση, 

επαναληψιμότητα και αντιστρεψιμότητα κατά τις μετρήσεις της 

κυκλικής βολταμμετρίας σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα. Γι’ αυτό το 

λόγο αποφασίστηκε να γίνουν εναποθέσεις στις ίδιες συνθήκες 

εναπόθεσης (2 ώρες στους 95oC) με pH2 χρησιμοποιώντας ως ρυθμιστή 

το θειικό οξύ και να διερευνηθεί κατά πόσο οι ιδιότητες του δείγματος 

μπορούν να βελτιωθούν.  

5.2 Περίθλαση ακτίνων-Χ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ (εικόνα 

5.1) για το δείγμα με pH2 χρησιμοποιώντας το θειικό οξύ ως ρυθμιστή 

pH. Παρατηρείται μια αδύναμη κορυφή στη γωνία 11,4ο (001) εξαιτίας 

της παρουσίας NH4V3O8 όπως ακριβώς και στο αντίστοιχο δείγμα με το 

υδροχλωρικό οξύ. Συμπερασματικά, αυτό πιθανώς οφείλεται στο πολύ 

λεπτό πάχος του εναποθετημένου υλικού εξαιτίας της κακής 

πρόσφυσης που έχει πάνω στο υπόστρωμα. 
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Εικόνα 5.1 Διάγραμμα XRD του δείγματος με pH2 χρησιμοποιώντας το 

H2SO4 ως ρυθμιστή pH. 

 

 

5.3  Φασματοσκοπία Raman  

Στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 5.2) φαίνεται το φάσμα Raman για το 

ίδιο δείγμα όπως και παραπάνω. Οι κορυφές συμφωνούν με εκείνες 

που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4 και ταυτοποιήθηκαν με το 

NH4V3O8. 
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Εικόνα 5.2 Φάσμα Raman για το δείγμα με pH2 χρησιμοποιώντας ως 

ρυθμιστή pH το H2SO4. 

 

5.4 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι εικόνες 5.3 α), β) και γ) που προέκυψαν 

από την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης όπως πραγματοποιήθηκαν 

για την μελέτη της μορφολογίας του δείγματος. Παρατηρήθηκε  πως το 

δείγμα παρουσιάζει κρυστάλλους σε ορθογώνιο σχήμα. Τέλος, 

εμφανίζει μικρή διασπορά κρυστάλλων, πράγμα λογικό, εφόσον το 

δείγμα δεν είχε καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και κατ’ επέκταση η 

εναπόθεση ήταν μικρή. Η συμπεριφορά ήταν παρόμοια με εκείνη του 

δείγματος χρησιμοποιώντας το HCl ως ρυθμιστή pH. 
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Εικόνα 5.3 Φωτογραφίες SEM για το δείγμα με pH2 χρησιμοποιώντας 

ως ρυθμιστή pH το H2SO4 σε α) μεγέθυνση x750 και β) μεγέθυνση 

x1500  

α) 

β) 
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5.5 Κυκλική βολταμμετρία  

Πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις κυκλικής βολταμμετρίας ακριβώς με 

τις ίδιες παραμέτρους που έχουν ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 4. Τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αναφέρονται αναλυτικά στις 

επόμενες υποενότητες. 

5.5.1. Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-V) 

Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 5.4.1) παρουσιάζονται οι καμπύλες 

ρεύματος-τάσης για όλες τις σαρώσεις του δείγματος. Το ρεύμα είναι 

αρκετά χαμηλό (τάξης 10-5) και με την πάροδο των σαρώσεων μπορεί 

κάποιος να παρατηρήσει πως μειώνεται αισθητά. Επίσης, παρατηρείται 

μια μικρή αλλαγή στην μορφή των καμπυλών όσο αυξάνονται οι 

σαρώσεις. Συγκεκριμένα, στη μια σάρωση, το δείγμα εμφανίζει μια 

έντονη κορυφή κατά την οξείδωση περίπου στα +0,25 V και αντίστοιχα 

μια έντονη κορυφή κατά την αναγωγή στα -0,25 V δηλώνοντας ότι η 

διαδικασία είναι αντιστρέψιμη. Στις επόμενες σαρώσεις, όμως, οι 

κορυφές αυτές δεν υπάρχουν, διότι υλικό έχει απομακρυνθεί μέσα στον 

ηλεκτρολύτη. 
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Εικόνα 5.4.1 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  με ρυθμό σάρωσης 

20 mV/sec. 

 

Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 5.4.2) παρουσιάζεται η γραφική 

παράσταση της μέγιστης τιμής του ρεύματος για κάθε διαφορετικό 

ρυθμό σάρωσης σε συνάρτηση με την τετραγωνική ρίζα του ρυθμού 

σάρωσης Παρατηρείται ότι η μεταβολή του ρεύματος με την 

τετραγωνική ρίζα του ρυθμού σάρωσης είναι σχεδόν ανάλογη, το οποίο 

βασίζεται στον μηχανισμό διάχυσης κατιόντων λιθίου με βάση τη 

βιβλιογραφία. 
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Εικόνα 5.4.2 Διαγράμματα ρεύματος- τετραγωνικής ρίζας ρυθμών 

σάρωσης. 

5.5.2. Παρατηρήσεις 

Το δείγμα αυτό δεν είχε καλή πρόσφυση με αποτέλεσμα όταν 

εμβαπτιζόταν στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη, να απομακρύνεται η 

εναπόθεση. Γι’ αυτό το λόγο, δεν πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις 

ρεύματος-χρόνου (I-t) και φορτίου-χρόνου (Q-t). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Εναπόθεση NH4V3O8 με HNO3 ως ρυθμιστή pH 

6.1 Γενικές παρατηρήσεις   

Η σειρά με το θειικό οξύ δεν απέφερε επιθυμητά αποτελέσματα. Γι’ 

αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε τρίτη σειρά πειραμάτων με τις ίδιες 

συνθήκες εναπόθεσης, με ρυθμιστή pH το νιτρικό οξύ. 

6.2 Περίθλαση ακτίνων-Χ 

Πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες μετρήσεις χαρακτηρισμού, όπως ακριβώς 

και στις προηγούμενες σειρές πειραμάτων. Συγκεκριμένα, η μέτρηση 

περίθλασης ακτίνων-Χ (εικόνα 6.1) δεν εμφάνισε κάποιο διαφορετικό 

αποτέλεσμα σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές.  

 

Εικόνα 6.1 Διάγραμμα XRD του δείγματος με pH2 χρησιμοποιώντας ως 

ρυθμιστή pH το HNO3. 
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6.3  Φασματοσκοπία Raman 

Το φάσμα Raman του ίδιου δείγματος παρουσίασε παρόμοια 

συμπεριφορά με εκείνα των προηγούμενων κεφαλαίων. 

 

6.4 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

Στις παρακάτω εικόνες 6.1 α), β) και γ) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της μορφολογίας του δείγματος, το οποίο έχει παρόμοια 

συμπεριφορά με εκείνου στο Κεφάλαιο 5. Η μόνη διαφορά που μπορεί 

κάποιος να διακρίνει είναι η μεγαλύτερη διασπορά των κρυστάλλων σε 

σύγκριση με το δείγμα του θειικού οξέος, δηλαδή φαίνεται το δείγμα 

αυτό να έχει καλύτερη πρόσφυση. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τις 

ηλεκτροχημικές μετρήσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα.  

 

α) 
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Εικόνα 6.2 Φωτογραφίες SEM σε α) μεγέθυνση x750,  β) μεγέθυνση 

x1500. 

6.5 Κυκλική βολταμμετρία  

Για τις ηλεκτροχημικές μετρήσεις του δείγματος ακολουθήθηκαν τα ίδια 

βήματα όπως έχουν αναφερθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 

6.5.1. Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-V) 

Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 6.3.2) παρουσιάζονται οι καμπύλες 

ρεύματος-τάσης για το ίδιο δείγμα. Όπως παρατηρείται, στην πρώτη 

σάρωση, το δείγμα εμφανίζει δύο έντονες κορυφές, μια κατά την 

οξείδωση και μια κατά την αναγωγή, παρόμοιες με εκείνες που 

εμφάνισε το δείγμα με το θειικό οξύ. Καθώς ολοκληρώνονται και οι 

πεντακόσιες σαρώσεις, η τιμή του ρεύματος έχει μειωθεί κατά πολύ και 

οι κορυφές που εμφανίστηκαν στην πρώτη σάρωση, δεν υπάρχουν για 

λόγους που αναφέρθηκαν ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια.. 

β) 

β) 
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Εικόνα 6.3.1 Διαγράμματα ρεύματος-τάσης (I-V)  με ρυθμό σάρωσης 

20 mV/sec . 

Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 6.3.2) παρουσιάζεται η γραφική 

παράσταση της μέγιστης τιμής του ρεύματος για κάθε διαφορετικό 

ρυθμό σάρωσης σε συνάρτηση με την τετραγωνική ρίζα του ρυθμού 

σάρωσης Παρατηρείται ότι η μεταβολή του ρεύματος με την 

τετραγωνική ρίζα του ρυθμού σάρωσης είναι σχεδόν ανάλογη, το οποίο 

βασίζεται στον μηχανισμό διάχυσης κατιόντων λιθίου όπως 

αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια. 
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Εικόνα 6.3.2 Διαγράμματα ρεύματος- τετραγωνικής ρίζας ρυθμών 

σάρωσης. 

6.5.2  Καμπύλες ρεύματος- τάσης (I-t) 

Σε αντίθεση με το δείγμα του θειικού οξέος, στο δείγμα με το νιτρικό 

οξύ πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις ρεύματος χρόνου (εικόνα 6.3.3). 

Το ρεύμα που εισέρχεται και εξέρχεται έχει αρκετά χαμηλή τιμή, 

παρατηρείται όμως σχετικά καλή επαναληψιμότητα σε κάθε κύκλο κατά 

την πάροδο των σαρώσεων.  
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Εικόνα 6.3.3 Διαγράμματα ρεύματος-χρόνου (I-t) για 1, 100, 250 και 

500 σαρώσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες 6.1 και 6.2 με τα αποτελέσματα 

του φορτίου που εισέρχεται και εξέρχεται από το πλέγμα του NH4V3O8 

καθώς και του χρόνου απόκρισης. Τα αποτελέσματα των οποίων έχουν 

υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο, όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 4. 

Πίνακας 6.1 εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο για το δείγμα με pH2 

χρησιμοποιώντας το HNO3 ως ρυθμιστή pH. 

Η τιμή του φορτίου που εισέρχεται και εξέρχεται από το πλέγμα είναι 

αρκετά χαμηλότερη σε σύγκριση με το δείγμα που παρασκευάστηκε με 

το υδροχλωρικό οξύ. Τέλος, το φορτίο που εξέρχεται έχει κατά μια τάξη 

μεγέθους μικρότερη τιμή από αυτό που εξέρχεται, γεγονός το οποίο 

οφείλεται στην παραμονή ενός ποσοστού του φορτίου στο πλέγμα. 

ΔΕΙΓΜΑ Εξερχόμενο φορτίο 

(mC) 

Εισερχόμενο φορτίο 

(mC) 

pH2/HNO3 0,189 1,07 
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Πίνακας 6.2 Χρόνος απόκρισης για το δείγμα με pH2 χρησιμοποιώντας 

ως ρυθμιστή pH το HNO3. 

Τα αποτελέσματα του χρόνου απόκρισης είναι τα αναμενόμενα καθώς ο 

ρυθμός που αποκρίνεται το φορτίο που εξέρχεται είναι ταχύτερος σε 

σύγκριση με τον ρυθμό απόκρισης εκείνου που εισέρχεται. 

 

6.5.3  Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) 

Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 6.3.4) παρουσιάζονται οι καμπύλες 

φορτίου-χρόνου. Εδώ παρατηρείται πολύ διαφορετική καμπύλη για τις 

εκατό σαρώσεις, κάτι το οποίο πιθανώς να οφείλεται σε κάποιο λάθος 

που τυχόν έγινε κατά την διάρκεια της μέτρησης. Σε γενικό πλαίσιο 

όμως, φαίνεται πως το δείγμα έχει σχετικά καλή αντιστρεψιμότητα 

εφόσον το φορτίο που εισέρχεται έχει παρόμοια τιμή με εκείνο που 

εξέρχεται. 

 

ΔΕΙΓΜΑ Χρόνος απόκρισης 

εξερχόμενου φορτίου 

(sec) 

Χρόνος απόκρισης 

εισερχόμενου 

φορτίου (sec) 

pH2/HNO3 24 67 
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Εικόνα 6.3.4 Διαγράμματα φορτίου-χρόνου (Q-t) για 1, 100, 250 και 

500 σαρώσεις. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το δείγμα με το 

νιτρίκο οξύ εμφάνισε καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με το δείγμα 

του θειικού οξέος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά τρεις σειρές πειραμάτων. Στην  πρώτη σειρά, έγιναν 

εναποθέσεις NH4V3O8 σε αγώγιμο υπόστρωμα FTO με ρυθμιστή pH του 

διαλύματος το υδροχλωρικό οξύ. Η θερμοκρασία και ο χρόνος 

εναπόθεσης ήταν στους 95 oC για 2 ώρες αντίστοιχα. Παρασκευάστηκαν 

συνολικά έξι δείγματα με εύρος pH 1 έως 6. Ύστερα από την 

ολοκλήρωση των μετρήσεων χαρακτηρισμού, αποδείχτηκε πως το 

δείγμα με pH2 είχε την χειρότερη ηλεκτροχημική συμπεριφορά σε 

αντίθεση με το δείγμα με pH6 που εμφάνισε τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο, μεταβλήθηκε ο χρόνος  εναπόθεσης σε 

μια ώρα και 30 λεπτά, όμως τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

χαρακτηρισμού δεν ήταν τα επιθυμητά. Στις επόμενες δύο σειρές 

πειραμάτων, έγινε αλλαγή του οξέος-ρυθμιστή και παρασκευάστηκε 

δείγμα με pH2 για να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στα αποτελέσματα. 

Στη δεύτερη σειρά, χρησιμοποιήθηκε θειικό οξύ και στην τρίτη νιτρικό 

οξύ. Με την χρήση θειικού οξέος ως ρυθμιστή pH δεν καταφέραμε να 

ολοκληρώσουμε όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις διότι το δείγμα δεν 

είχε καλή πρόσφυση και απομακρυνόταν πολύ εύκολα η εναπόθεση 

όταν εμβαπτιζόταν στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη. Αντίστοιχα, με την 

χρήση του νιτρικού οξέος, ναι μεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλες 

τις μετρήσεις, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά.        

   Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το δείγμα με pH6 

με ρυθμιστή pH το υδροχλωρικό οξύ είχε την καλύτερη ηλεκτροχημική 

συμπεριφορά, εφόσον είχε πολύ καλή τιμή φορτίου (10,75 mC) καθώς 

και αρκετά καλό χρόνο απόκρισης (9 sec). Αντίστοιχα, το δείγμα με pH2 

δεν είχε καλή ηλεκτροχημική συμπεριφορά, αφού η τιμή του φορτίου 

ήταν 0,749 mC, δέκα τάξεις διαφορά με το pH6 και ο χρόνος απόκρισης  

αρκετά αργός (20 sec). 
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 Συνεπώς, μπορούμε να  χαρακτηρίσουμε το δείγμα με pH6, ως ένα 

αξιόπιστο ηλεκτροενεργό υλικό, το οποίο μπορεί να βρει αξιόλογη 

εφαρμογή σε μπαταρίες λιθίου, εξοικονομώντας ενέργεια αφού 

ανταποκρίνεται επαρκώς σε χαμηλό εύρος τάσης (-1 V έως +1 V) , σε 

σύγκριση με τις κοινές μπαταρίες  λιθίου, οι οποίες λειτουργούν με 

εφαρμογή τάσης 3,7 V. Ύστερα από την περάτωση αυτών των 

πειραμάτων και με βάση τα αποτελέσματα που έδωσαν οι μετρήσεις 

χαρακτηρισμού, ως μελλοντική εργασία, θα μπορούσε κάποιος να 

χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο οξύ ως ρυθμιστή pH ή να γινόταν  δοκιμή 

εναπόθεσης σε κάποιο άλλου είδους υπόστρωμα, όπως για 

παράδειγμα, ένα πολυμερές. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να 

βγάλει κάποιο συμπέρασμα για την πρόσφυση του συγκεκριμένου 

υλικού, που πιθανώς να ήταν καλύτερο και κατ’ επέκταση  να μελετήσει 

την ηλεκτροχημική του συμπεριφορά. 
 

 


