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Περίληψη 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της 

φωτοκαταλυτικής δράσης εμπορικών και συνθετικών νανοσκοπικών 

κόνεων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) και οξειδίου του ψευδαργύρου 

(ΖnO), υπό ελεγχόμενες συνθήκες, σε υδατικά διαλύματα 

αντιπροσωπευτικών εμπορικών χρωστικών ουσιών, Methylene Blue (ΜΒ), 

Methyl Orange (ΜΟ) και Rhodamine 6G (Rd6G). Χρησιμοποιήθηκε 

φωτοχημικός αντιδραστήρας αδιάλειπτης ροής κάτω από την έκθεση 

υπεριώδους ακτινοβολίας με μέγιστη κορυφή αυτή των 365nm για τον 

αποχρωματισμό / αποδόμηση των επιλεχθέντων χρωστικών. Η 

παρακολούθηση της φωτοδιάσπασης (αποχρωματισμού) έγινε 

φασματοφωτομετρικά, ενώ για τον έλεγχο της μείωσης του οργανικού 

άνθρακα στο διάλυμα (πλήρης οξείδωση) χρησιμοποιήθηκε αναλυτής 

ολικού οργανικού άνθρακα (TOC analyzer). Οι χρωστικές-ρύποι που 

επιλέχθηκαν αποτελούν συστατικές ουσίες υπολλειματικών βαφών που 

ανιχνεύονται στα υγρά απόβλητα μονάδων υφαντουργίας. Για την 

ολοκλήρωση της εργασίας εξετάστηκε και η εφαρμογή της 

φωτοκαταλυτικής μεθόδου σε πραγματικό απόβλητο βαφείου υφασμάτων.  

Με σκοπό τη ρύθμιση και τον έλεγχο των συνθηκών του πειράματος, 

μελετήθηκαν παράγοντες όπως η συγκέντρωση, τα δομικά 

χαρακτηριστικά και η μορφολογία των καταλυτών, η παροχή αέρα 

(προσθήκη οξυγόνου), ο ρυθμός ανάδευσης στον αντιδρα-

στήρα, η επαναχρησιμοποίηση των καταλυτικών σκονών και η υπολειμ-

ματική τους δράση. Τα εργαστηριακά συνθετικά νανοσωματίδια (TiO2, ΖnO) 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προϊόντα χημικής σύνθεσης μέσω διαλυμάτων 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, ≤95°C, μιας καινοτόμου, οικονομικής και 

συνάμα φιλικής προς το περιβάλλον τεχνικής. 

Διαπιστώθηκε ότι μετά από φωτισμό μόλις 30 λεπτών επέρχεται 

αποχρωματισμός και των τριών διαλυμάτων εμπορικών χρωστικών, που 

οφείλεται στη διάσπαση της χρωμοφόρου ομάδας. Ειδικότερα, το ΖnO με 

σωματίδια <100nm παρουσιάσε την καλύτερη απόδοση για τη χρωστική 

Rhodamine 6G και τη χρωστική Μethylene Βlue ενώ το TiO2 Degussa για τη 

χρωστική Methyl Orange. Όσον αφορά τα συνθετικά οξειδία των μετάλλων 
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ZnO και TiO2, που παρασκευάστηκαν υδροθερμικά στους 95°C, μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι το ZnO παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιόλογη 

φωτοκαταλυτική δράση (εφάμμιλη δηλαδή εκείνης του εμπορικού ZnO που 

παρασκευάζεται σε πολύ υψηλές θερμακρασίες, περίπου 1000°C) για τον 

αποχρωματισμό υδατικού διαλύματος MB συγκέντρωσης 20ppm, ιδιαίτερα 

στις 2h σύνθεσης. Αντίθετα, το TiO2, έδειξε πολύ μικρά ποσοστά 

αποχρωματισμού του MB για χαμηλές θερμοκρασίες (95°C) και χρόνο 

σύνθεσης (<40h), σε ορισμένες περιπτώσεις μικρότερα και της φωτόλυσης. 

Μόνο μετά από ανόπτηση σε υψηλότερη θερμοκρασία (500°C) εμφάνισε 

πολύ καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση, λόγω της αύξησης της 

κρυσταλλικότητας των δειγμάτων.  

Η εφαρμογή τέλος της φωτοκαταλυτικής διαδικασίας σε υγρό δείγμα 

αποβλήτου βαφής υφάσματος NAVY έδειξε οτι ο αποχρωματισμός του 

συγκριτικά με το υδατικό διάλυμα της χρωστικής ΜΒ (20ppm) είναι κατά 

πολύ δυσκολότερος. Ολοκληρώθηκε σε τριπλάσιο περίπου χρόνο για τον 

εμπορικό καταλύτη ZnO με σωματίδια <100nm. Είναι όμως αξιοσημείωτο 

ότι για το περιβαλλοντικό αυτό δείγμα, οι συνθετικές σκόνες του 

εργαστηρίου, ZnO 2h και TiO2 72h σύνθεσης ήταν πιο αποδοτικές σε σχέση 

με τους αντίστοιχους εμπορικούς καταλύτες TiO2 Degussa και ZnO με 

μέγεθος σωματιδίων <100nm στον αποχρωματισμό του υγρού απόβλητου. 

Δεδομένου του χαμηλού κόστους, της φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου 

σύνθεσης, οι σκόνες αυτές καθίστανται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για 

ενδεχόμενη βιομηχανική εφαρμογή και χρήζουν περαιτέρω μελέτης και 

έρευνας.  

Για το σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα μέχρι πλήρους αποχρωματισμού 

δεν σημειώθηκε σημαντική μείωση του οργανικού άνθρακα, ένδειξη ότι για 

την πλήρη οξείδωση (αποδόμηση) της χρωστικής προς CO2 και ανόργανα 

άλατα απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος, σύμφωνα και με 

προηγούμενες αναφορές.   

 

 

Λέξεις κλειδιά: TiO2, διοξείδιο του τιτανίου, ZnO, οξείδιο του 

ψευδαργύρου, φωτοκατάλυση, αποχρωματισμός, 

νανοσωματίδια, οργανικές χρωστικές. 
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Abstract 
 
This MSc dissertation studies the photocatalytic effect of both commercial 

and synthetic nanosized powders of titanium dioxides and zinc oxides, 

under controlled conditions, in aqueous solutions of representative 

commercial coloured organic compounds, such as Methyl Blue (MB), 

Methyl Orange (MO) and Rhodhamine 6G (Rh6G). A photochemical batch 

reactor was used under UV radiation with maximum wavelength at 365nm 

for the decolorisation/decomposition of the dyes of choice. The study of 

the photoreaction (decolorisation) procedure was made 

spectrophotometrically, while the organic carbon reduction in dye solution 

was checked by the use of total organic carbon analyzer (TOC analyzer). 

The selected coloured substances are consituents of residual dyes found in 

waste textile effluents. This study was completed with the application of 

the photocatalytic procedure in industial textile effluent. 

In order to set and control the experimental conditions, parameters such 

as the concentration, the structural and morphological characteristics of 

the catalysts, the air supply, the mixing rate, the reuse of the catalysts 

and their residual activity were also under examination. The laboratory 

synthetic nanostructured catalytic compounds (TiO2 and ZnO) that were 

used are products of hydrothermal synthesis in low temperatures ≤95°C, 

an innovative, low cost, environmentally friendly technique. 

It was observed that with only 30 minutes of light exposure, 

decolourisation of all three commercial dye solutions is almost complete, 

due to the break down of the chromophore group of the dye molecule. 

Specifically, ZnO with nanoparticles of < 100nm was shown to have the 

best performance in the decolorisation of dye Rhodamine 6G and 

Methylene Blue, while TiO2 Degussa in the case of Methyl Orange. With 

regards to the synthetic metal oxides of ZnO and TiO2, which were 

synthesised hydrothermally at ≤95°C, we can conclude that ZnO presents 

considerably high photocatalytic efficiency (similar to the one of the 

commercial ZnO that is produced at much higher temperatures, at about 

1000°C) for the decolorisation of the aqueous solution of MB, with 

concentration of 20ppm, especially the sample of 2h synthesis.On the 
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contrary, TiO2 showed low decolorisation efficiency for the MB dye solution 

for < 40h time of synthesis at low temperature, in some cases it even 

performed worst than photolysis. It was only after annealing in higher 

temperatures (500°C) that presented much better photocatalytic results, 

owing to the increase of the sample chrystallinity. 

Finally, the application of the photocatalytic procedure in a textile effluent 

dye, named NAVY, was shown that its decolorisation, in relation to the 

aqueous solution of the MB (20ppm) is much less efficient. The 

decolorisation was complete in three times more using the commercial 

catalyst ZnO with nanoparticles of <100nm. However, it interesting that 

for such an environmental sample the synthetic catalysts ZnO 2h and TiO2 

72h of synthesis were more efficient comparing to the related commercial 

catalysts ZnO <100nm and TiO2 Degussa for the decolorisation of the dye 

effluent. Having in mind the low cost, environmental friendly way of 

synthesis, these catalytic powders are very challenging for future 

industrial application, therefore further investigation would be useful.  

For the short time till complete decolorisation, no noticeable organic 

carbon reduction was observed. This is an indication that for complete 

dedradation of the dye compound, giving as final products CO2 and 

inorganic salts, much more time is required, also in accordance to 

previous reports.   

 

 
Keywords: TiO2; titanium dioxide;  ZnO; zinc oxide; photocatalysis;     

                  decolorisation; nanoparticles; coloured organic compounds. 
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Θεωρητικό Μέρος 
 
 

 

1  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
Η γενικότερη μελέτη της φωτοκατάλυσης είναι συνδεδεμένη ερευνητικά 

την τελευταία εικοσαετία με την επεξεργασία υγρών αποβλήτων που 

προέρχονται από διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούν χρωστικές ουσίες στο 

πλαίσιο αναζήτησης νέων αποτελεσματικών και φιλικών στο περιβάλλον 

μεθόδων απορρύπανσης. Οι οργανικές χρωστικές είναι οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες στη βιομηχανία βαφής λόγω της απλότητάς τους κατά 

τη διάρκεια του χρωματισμού αλλά και της σταθερότητάς τους κατά τη 

διάρκεια του πλυσίματος [1].  

Η εφαρμογή των κλασσικών μεθόδων απορρύπανσης, όπως για παράδειγμα  

η αερόβια και αναερόβια βιολογική επεξεργασία, η οζονόλυση, η 

ιονανταλλαγή, η καταβύθιση [2], δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσμα-

τα καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η έντονη χρώση αυτών των αποβλήτων 

αλλά και η ύπαρξη οργανικών πρόσθετων βαφής που συμπεριλαμβάνονται 

στις διεργασίες χρώσης. 

Απόβλητα στα οποία έχουμε την παρουσία χρωστικών ουσιών παράγουν 

μονάδες όπως η κλωστοϋφαντουργία, οι βιομηχανίες χαρτιού, πλαστικών, 

φαρμάκων, βιομηχανικών χρωμάτων (βαφές τοίχων, αυτοκινήτων, μελάνια 

εκτύπωσης, βερνίκια, βαφές μαλλιών, χρωστικές τροφίμων), οι μονάδες 

παρασκευής έγχρωμων αντικειμένων (τυπογραφεία, εργοστάσια απορρυ-

παντικών) και σε μικρότερη ποσότητα, μικροβιολογικά και βιοϊατρικά 

εργαστήρια. Αυτά τα απόβλητα έχουν σκούρο χρώμα και, λόγω υψηλής 

συγκέντρωσης διαλυμένων στερεών, εμφανίζουν μεγάλη θολερότητα. Το 

έντονο χρώμα δημιουργεί πρόβλημα στις λίμνες και τα ποτάμια όπου 

καταλήγουν τα λύματα, προκαλώντας διαταραχές στα τοπικά 

οικοσυστήματα [3]. 
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H επεξεργασία επιβαρυμένων επιφανειακών και υπογείων νερών ή υγρών 

αποβλήτων έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, 

εξαλείφοντας τα τοξικά συστατικά ανθρώπινης προέλευσης, πριν τα νερά 

επιστρέψουν στους γεωφυσικούς κύκλους. Στις μεθοδολογίες για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης ανήκει και η μέθοδος της 

φωτοκατάλυσης με τη χρήση κόνεων οξειδίου του ψευδαργύρου ή 

διοξειδίου του τιτανίου. 

 
2  Π Ρ Ο Χ Ω Ρ Η Μ Ε Ν Ε Σ  Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι   
   Α Ν Τ Ι Ρ Ρ Υ Π Α Ν Σ Η Σ ( Π . Ο .Μ . Α . )  
 
Η φωτοκατάλυση ανήκει στις τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (Π.Ο.Μ.Α.). Οι 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ επιλέγονται 

για την επεξεργασία αποβλήτων στις περιπτώσεις που οι συμβατικές 

μέθοδοι καθαρισμού δεν κρίνονται ικανοποιητικές αφού μεταφέρουν το 

ρύπο από τη μια φάση στην άλλη χωρίς κατ’ ανάγκη να οδηγείται σε πλήρη 

αποδόμηση. Είναι τεχνολογίες οι οποίες στηρίζονται στη χρήση μεθόδων 

όπως η φωτόλυση (UV-Β,C), η οζονόλυση (Ο3, Ο3/UV-Β, Ο3/Η2Ο2), 

Η2Ο2/UV-Β, η ετερογενής φωτοκατάλυση (ΤiΟ2/UV-Α), τα αντιδραστήρια 

Fenton και Photo-Fenton. Προσομοιώνονται οι διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα στη φύση (νερό, αέρας, έδαφος) παρουσία του οξυγόνου και του 

φωτός και οι οποίες συντελούν στη διαδικασία αυτοκαθαρισμού και 

ισορροπίας σ’ αυτή.  

Η αποτελεσματικότητά τους, στηρίζεται στη δημιουργία δραστικών 

ενδιαμέσων, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται η ανοργανοποίηση των 

ρύπων [4]. Με εξαίρεση τη φωτόλυση, το σημαντικότερο από αυτά τα 

ενδιάμεσα αποτελεί η δημιουργία ριζών του υδροξυλίου (ΟΗ•), οι οποίες 

και αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο μετά το φθόριο και επιπλέον 

δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα η ρίζα υδροξυλίου ( ΟΗ•), 

έχει οξειδωτικό δυναμικό ίσο με +2,8 Volt ως προς το κανονικό ηλεκτρόδιο 

του υδρογόνου.  

Οι ρίζες υδροξυλίου ως ισχυρά οξειδωτικά σώματα αντιδρούν με τις 

οργανικές ενώσεις αποσπώντας άτομα υδρογόνου Η (κορεσμένοι 

υδρογονάνθρακες) ή προστίθενται στο μόριο (ακόρεστοι, αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες) δημιουργώντας υπεροξειδικές ρίζες. Στη συνέχεια 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Θεωρητικό Μέρος                                                                                                                             4 
                                          

 

προκαλούν οξειδωτικές θερμικές αντιδράσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν 

στην πλήρη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα 

άλατα [5].  

 

Οξειδωτικό   (V)   Οξειδωτικό   (V) 

F2   3.03   MnO4   1.68 

ΟΗ•  2.80  ClO2  1.57 

O  2.42  HClO  1.49 

O3  2.07  Cl2  1.36 

H2O2   1.78   Br2   1.09 
     
Πίνακας 1: Δυναμικό οξείδωσης διαφόρων χημικών οξειδωτικών ουσιών [5]. 

 

Ξεχωριστή θέση στις ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ κατέχει η ετερογενής φωτοκαταλυτική οξείδωση, διότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή, με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός, η 

ενεργοποίηση των καταλυτών για τη δημιουργία των ριζών ΟΗ•. Το 

γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ουσιαστική συμβολή των ήπιων μορφών 

ενέργειας (ηλιακή ενέργεια) στη διαδικασία καθαρισμού και αποκατάστασης 

του περιβάλλοντος. 

 
3  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  
 
Στην περίπτωση που θα μελετήσουμε τόσο η υπεριώδης ακτινοβολία όσο 

και ο καταλύτης είναι αναγκαία μέσα ώστε μια χημική αντίδραση να  

πραγματοποιηθεί  ή να επιταχυνθεί. Με το όρο «κατάλυση» ορίζεται η 

επίδραση της παρουσίας ενός καταλύτη σε μία χημική αντίδραση. Ο όρος 

«φωτοκατάλυση» είναι σύνθετος των λέξεων «φως» και «κατάλυση», άρα 

μιλάμε για καταλυτικές χημικές αντιδράσεις στις οποίες απαιτείται η 

παρουσία φωτός.  

Έτσι ως «φωτοκατάλυση» μπορεί να οριστεί η επιτάχυνση μιας 

φωτοχημικής αντίδρασης παρουσία ενός καταλύτη με πραγματοποίησή της 

στην επιφάνειά του. Ο ορισμός ενός καταλύτη περιλαμβάνει τα εξής δύο 

σημεία:  

(α) παρουσία του καταλύτη δεν μετατοπίζεται η θέση της χημικής 

ισορροπίας και  
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(β) ένας καταλύτης μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα μιας αντίδρασης μόνο 

όταν η ενέργεια της αντίδρασης ΔGo είναι μικρότερη του μηδενός, δηλαδή 

η αντίδραση είναι αυθόρμητη. 

Παρακάτω παρουσιάζεται για παράδειγμα η αντίδραση οξείδωσης της 

φαινόλης παρουσία φωτός και ΤiO2 ως καταλύτη [6]: 

 
C6H6O+71/2O2      TiO2,hv          6CO2 + 3H2O      (ΔGo <0)             (εξισ. 3.1) 

 
Οι αντιδράσεις στις οποίες η ΔGo είναι μεγαλύτερη από το μηδέν δεν 

μπορούν να καταλυθούν από τους απλούς καταλύτες, αφού χρειάζονται 

κάποιο τρόπο ώστε να ξεκινήσει η αντίδραση και να γίνει η ΔGo<0.  

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί  παρουσία ενός φωτοκαταλύτη, του 

οποίου ο ορισμός είναι «η ουσία που σχετίζεται με φωτόνια και μπορεί να 

ξεκινήσει μια αντίδραση και/ή να επιταχύνει το ρυθμό με τον οποίο θα 

φτάσει στην κατάσταση χημικής ισορροπίας» [7].  

Ένα παράδειγμα τέτοιας αντίδρασης που λαμβάνει χώρα παρουσία ενός 

φωτοκαταλύτη και έχει ΔGo>0, είναι η διάσπαση του νερού [8]: 

 
H2O     Pt, TiO2,hv      H2 + ½ O2      (ΔGo = 237 kJ mol-1>0)            (εξισ. 3.2) 
 
Με δεδομένο ότι το επιστημονικό πεδίο που καλύπτει την ετερογενή 

φωτοκατάλυση στηρίζεται σε έννοιες που προέρχονται από διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία, όπως η ηλεκτροχημεία, η φωτοχημεία, η φυσική των 

ημιαγωγών, είναι απαραίτητη η σχετική αναφορά σε μερικές έννοιες οι 

οποίες θα κάνουν ευκολότερη την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 

ετερογενούς φωτοκαταλυτικής οξείδωσης. 

 
3 . 1  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ  Ζ Ω Ν Ε Σ ,  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο  Χ Α Σ Μ Α   
 
Η ηλεκτρονιακή κατάσταση ενός μεμονωμένου ατόμου ή μορίου, περιγρά-

φεται από τα ηλεκτρονιακά τροχιακά του. Από τη θεωρία ζώνης της 

στερεής κατάστασης γνωρίζουμε ότι για το σχηματισμό ενός κρυστάλλου 

από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων ή μορίων, τα ηλεκτρονιακά τροχιακά που 

έχουν παρόμοια ενέργεια ενώνονται και σχηματίζουν μια ενεργειακή ζώνη 

(energy band). Τα τροχιακά των ηλεκτρονίων σθένους (δηλαδή των 

υψηλότερης ενέργειας συμπληρωμένων τροχιακών) σχηματίζουν τη ζώνη 
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σθένους (VB & ZΣ), ενώ τα χαμηλότερης ενέργειας μη κατειλημμένα 

τροχιακά σχηματίζουν τη ζώνη αγωγιμότητας (CB & ΖΑ). Το τροχιακό με 

την υψηλότερη ενέργεια στη ζώνη σθένους, ονομάζεται άκρο της ζώνης 

σθένους (band edge, Ev) και παρουσιάζεται ως η ενέργεια της ζώνης 

σθένους. Το τροχιακό με τη χαμηλότερη ενέργεια από τη ζώνη 

αγωγιμότητας, ονομάζεται άκρο της ζώνης αγωγιμότητας (conductivity 

band edge, Ec) και θεωρείται ως η ενέργεια της ζώνης αγωγιμότητας. 

Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγι-

μότητας, ονομάζεται ενεργειακό χάσμα (Eg) [9]. 

Τα διάφορα υλικά διαχωρίζονται σε αγωγούς (π.χ. μέταλλα), ημιαγωγούς 

(π.χ. κάποια οξείδια μετάλλων) και μονωτές, ανάλογα με το ύψος του 

ενεργειακού τους χάσματος (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Διαχωρισμός των στερεών σε μέταλλα, ημιαγωγούς και μονωτές      

σύμφωνα με το μοντέλο των ενεργειακών ζωνών. 

α: μέταλλο,           β: ημιαγωγός,               γ: μονωτής 

ΖΣ: ζώνη σθένους,         ΖΑ: ζώνη αγωγιμότητας. 

 

Στους μεταλλικούς αγωγούς δεν υπάρχει ενεργειακό χάσμα, καθώς η ζώνη 

σθένους και η ζώνη αγωγιμότητας επικαλύπτονται. Στους ημιαγωγούς το 

ενεργειακό χάσμα κυμαίνεται από 0,2 έως 4eV (Πίνακας 2) και τα 

ηλεκτρόνια, αφού διεγερθούν με εξωτερική ενέργεια, μεταπηδούν στη 

ζώνη αγωγιμότητας και κινούνται στα κενά τροχιακά των ατόμων. Οι 

μονωτές έχουν ενεργειακό χάσμα μεγαλύτερο από 5eV. 

Στον πίνακα 2 παρακάτω έχουμε τιμές για το ενεργειακό χάσμα μεταξύ 

ζώνης σθένους και ζώνης αγωγιμότητας για διάφορους ημιαγώγιμους 

κρυστάλλους, σε 0 και 300 βαθμούς Kelvin.  
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  Εg (eV)    Εg (eV)  
Κρύσταλλος  0 Κelvin 300 Κ  Κρύσταλλος 0 Kelvin 300 Κ 

 ∆ιαµάντι 5,54  -   PbS  0,286  0,34-0,37 
 Si  1,17 1,14  PbSe  0,165 0,27 
 Ge 0,744 0,67  PbTe  0,190 0,30 
 Α-Sn 0,00 0,00  CdS 2,582 2,42 
 InSn 0,24 0,18  CdSe 1,840 1,74 
 InAs 0,43 0,35  CdTe  1,607 1,45 
 InP  1,42 1,35  ZnO  3,436 3,20 
 GaP  2,32 2,26  ZnS  3,910 3,60 
 GaAs  1,52 1,43  SnTe  0,300 0,18 
 GaSb  0,81 0,78  AgCl - 3,20 
 AlSb  1,65 1,52  AgI - 2,80 
 SiC (hex) 3,00 -  Cu2O 2,172 - 
 Te 0,33 -  TiO2 3,030 - 
 ZnSb 0,56 0,56       
 
Πίνακας 2: Ενεργειακό χάσμα διαφόρων ημιαγώγιμων κρυστάλλων [10].  

 

3 . 2  Η Μ Ι Α Γ Ω Γ Ο Ι  Τ Υ Π Ο Υ  n  Κ Α Ι  p .   
 
Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην επίτευξη ημιαγώγιμων ιδιοτήτων σ’ ένα 

στερεό μέσω της παρουσίας προσμίξεων. Έτσι πετυχαίνουμε την 

αξιοποίησή του σε πρακτικές εφαρμογές λόγω της ύπαρξης είτε 

πλεοναζόντων φορέων αρνητικού φορτίου είτε πλεοναζόντων φορέων 

θετικού φορτίου ώστε να ανατραπεί η χαμηλή ηλεκτρική τους αγωγιμό-

τητα. Μια ατέλεια στη στοιχειομετρία ενός κρυστάλλου μπορεί να θεωρηθεί 

ως πρόσμιξη. Αν η πρόσμιξη γίνει με ένα πεντασθενές άτομο, όπως P, As, 

Sb, μέσα στον κρύσταλλο ενός κανονικού ατόμου π.χ. πυριτίου, ένα 

ηλεκτρόνιο σθένους της πρόσμιξης θα φύγει, λόγω των τεσσάρων 

ομοιοπολικών δεσμών που θα γίνουν με τα πιο κοντινά άτομα. Αυτό το 

ηλεκτρόνιο είναι ένας ισχυρός φορέας φορτίου. Κάθε πρόσμιξη που μπορεί 

να απελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο στον ημιαγωγό, ονομάζεται δότης και 

αυτό το είδος των ημιαγωγών, όπου ο κυριότερος φορέας φορτίου είναι 

ένα ηλεκτρόνιο, ονομάζεται ημιαγωγός n-τύπου. 

Στην περίπτωση που στη ζώνη σθένους, θα υπάρχει έλλειψη ενός 

ηλεκτρονίου, δηλαδή θα μείνει μία οπή η οποία φαίνεται ότι «κινείται» 

ελεύθερα, τότε οι κύριοι φορείς φορτίου είναι οι οπές. Μία πρόσμιξη που 

μπορεί να δεχτεί ένα ηλεκτρόνιο, ονομάζεται δέκτης. Το είδος αυτών των 

ημιαγωγών, ονομάζεται ημιαγωγός p-τύπου [11, 73].  
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Αποτέλεσμα της διαφορετικής ηλεκτρονικής δομής των μετάλλων και των 

ημιαγωγών είναι και η διαφορετική ηλεκτροχημική και κατ' επέκταση 

φωτοηλεκτροχημική συμπεριφορά τους. Η εμφάνιση του φωτοηλεκτρο-

χημικού φαινομένου προϋποθέτει τα εξής: 

(α) την ύπαρξη φωτοευαίσθητων ημιαγώγιμων υλικών ικανών να 

απορροφήσουν τμήμα της φωτεινής ακτινοβολίας και να τη μετατρέψουν 

σε φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (e-/h+), καθώς και 

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

τους φώτο δημιουργούμενους φορείς και να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.  

Στην εικόνα 2 εμφανίζεται το φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο κατά το 

φωτισμό της ετεροεπαφής ενός φωτοευαίσθητου ημιαγώγιμου υλικού με 

ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα. Κατά το φωτισμό του συστήματος ημιαγωγός / 

ηλεκτρολύτης με ακτινοβολία κατάλληλου μήκους κύματος, τα ηλεκτρόνια 

της ζώνης σθένους διεγείρονται απορροφώντας φωτόνια ενέργειας ίσης ή 

μεγαλύτερης από αυτή που αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσμα του 

ημιαγωγού (hv ≥ E
g
), και μεταπηδούν στη ζώνη αγωγιμότητας 

δημιουργώντας παράλληλα θετικά φορτισμένες οπές στη ζώνη σθένους :  

 

hv → e- + h+                                                  ( εξισ. 3.3) 

 

 

Εικόνα 2 : Αρχή λειτουργίας φωτοηλεκτροχημικού στοιχείου. 

 

Τα φώτο δημιουργούμενα ζεύγη οπών / ηλεκτρονίων διαχωρίζονται υπό 

την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου της διαφασικής περιοχής και στην 
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περίπτωση ενός n-τύπου ημιαγωγού, τα μεν ηλεκτρόνια κινούνται προς το 

εσωτερικό του κρυστάλλου, ενώ οι οπές ρέουν προς την επιφάνεια όπου  

και αντιδρούν με το υπάρχον οξειδοαναγωγικό σύστημα. Τα φώτο 

δημιουργούμενα αυτά 

σωματίδια δρουν ως 

ισχυρά αναγωγικά και 

οξειδωτικά μέσα 

αντίστοιχα και συνει-

σφέρουν, μέσω οξει-

δοαναγωγικών αντι-

δράσεων με τις 

κατάλληλες ουσίες 

που είναι διαλυμένες 

στο νερό, στη 

μετατροπή του φωτός 

σε ηλεκτρική ή 

χημική ενέργεια. (Εικόνα 3).  

Οι σημαντικότερες διαδικασίες που συμβαίνουν σε ένα ημιαγώγιμο 

φωτοκαταλυμένο μόριο κάτω από την επίδραση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας σε ένα υδατικό διάλυμα οξειδώσιμου ρυπαντή και διαλυμένου 

οξυγόνου φαίνεται στην 

εικόνα 4 [9].  

α) Επανασύνδεση ζεύγους 

οπής-ηλεκτρονίου στο εσω-

τερικό του κόκκου, 

β) Επανασύνδεση ζεύγους 

οπής-ηλεκτρονίου στην επι-

φάνεια, 

γ) Μείωση του οξυγόνου ή 

των οξειδωτικών ενδιά-

μεσων από τα φωτοδημι-

ουργημένα ηλεκτρόνια στην επιφάνεια του καταλύτη, 

δ) Οξείδωση του ρυπαντή ή ενός οξειδωμένου ενδιάμεσου από τις 

αυτοδημιουργημένες οπές στην επιφάνεια του καταλύτη, οδηγώντας στην 

ελαχιστοποίησή του.  

 

 

Εικόνα 3 : Σχηματική απεικόνιση φωτοδιέγερσης μέσα  
σε κόκκο ημιαγώγιμης σκόνης ακολουθούμενη από 
φαινόμενα αποδιέγερσης (οξείδωση, αναγωγή, 
επανασύνδεση h+/e-). 

 
Εικόνα 4 : Προσομοίωση κόκκου ημιαγώγιμης 
σκόνης με μικροφωτοηλεκτροχημικό στοιχείο. 
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3 . 3  Π Η Γ Ε Σ  Φ Ω Τ Ο Σ  
 
Στη φωτοκατάλυση η φωτεινή ενέργεια συμβάλλει καθοριστικά στη 

δημιουργία των ριζών ΟΗ•. Έτσι η επιλογή της φωτεινής πηγής είναι 

καθοριστικής σημασίας. Ως πηγές φωτός, ανάλογα με τη μέθοδο που 

εφαρμόζεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες εκπομπής 

υπεριώδους και ορατού φωτός, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η 

ηλιακή ακτινοβολία.  

 

3 . 4  Υ Π Ε Ρ Ι Ω Δ Η Σ  Η Λ Ι Α Κ Η  Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α  
 
Από την ολική ηλιακή ακτινοβολία, μόλις το 3,5-8,0 % προέρχεται από την 

περιοχή του υπεριώδους, δηλαδή την περιοχή που ενδιαφέρει άμεσα στις 

φωτοκαταλυτικές εφαρμογές. Το ποσοστό αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες και την τοποθεσία. Γενικά το ποσοστό αυτής της 

ακτινοβολίας αυξάνεται σε σχέση με την ολική ακτινοβολία όταν η διαύγεια 

της ατμόσφαιρας μειώνεται, λόγω συννεφιάς ή λόγω αεροζόλ ή 

αιωρούμενων σωματιδίων. Το μέσο εκατοστιαίο ποσοστό της UV ηλιακής 

ακτινοβολίας αυξάνεται σχεδόν δύο μονάδες σε ημέρες με σύννεφα, από 

ότι στις αντίστοιχες όπου επικρατεί πλήρης ηλιοφάνεια.  

 

 

 
Εικόνα 5: Περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 
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Εικόνα 6: Φάσμα εκπομπής λυχνίας υδραργύρου. 

Στην εικόνα 5 φαίνονται οι περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, 

ενώ στην εικόνα 6 το φάσμα εκπομπής λυχνίας υδραργύρου. Παρακάτω 

στην εικόνα 7 φαίνεται το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. 
 

 
Εικόνα 7: Φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 
3 . 5  Ε Ν Τ Α Σ Η  Τ Η Σ  Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Σ  
 
Σε χαμηλές εντάσεις (0–20 mW/cm2), ο ρυθμός αποδόμησης του ρύπου 

αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της έντασης της ακτινοβολίας. Σε 

ενδιάμεσες εντάσεις (περίπου 25 mW/cm2), ο ρυθμός εξαρτάται από την 

τετραγωνική ρίζα της έντασης, ενώ σε μεγάλες εντάσεις, ο ρυθμός 

αποδόμησης είναι ανεξάρτητος της έντασης της ακτινοβολίας. Αυτό πιθανά 

να οφείλεται στο ότι σε χαμηλές εντάσεις ακτινοβολίας, οι αντιδράσεις που 

περιλαμβάνουν το σχηματισμό ζεύγους θετικής οπής – ηλεκτρονίου 

κυριαρχούν, ενώ ο επανασυνδυασμός τους είναι αμελητέος. Όμως καθώς η 

ένταση της παρεχόμενης ακτινοβολίας αυξάνεται, οι δύο αυτές δράσεις 
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λειτουργούν ανταγωνιστικά, προκαλώντας έτσι τη μείωση του ρυθμού 

αποδόμησης του ρύπου [13].  

 

4  Ε Τ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Η Σ  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  
 
Η ετερογενής φωτοκατάλυση είναι µία αρχή η οποία περιλαµβάνει ένα 

µεγάλο εύρος αντιδράσεων: ήπιες ή ολικές οξειδώσεις, αντιδράσεις 

αφυδρογόνωσης, μεταφορά υδρογόνου και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

διάφορα μέσα όπως σε αέρια φάση, σε υγρή οργανική φάση ή σε υδατικά 

διαλύματα. Στην κλασσική ετερογενή φωτοκατάλυση χρησιμοποιείται μια 

συνδυασμένη θεωρία φωτοχημείας και κατάλυσης στην οποία το φως και ο 

καταλύτης είναι απολύτως απαραίτητα συστατικά για να γίνει μια χημική 

αντίδραση. Η συνολική διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε πέντε ανεξάρτητα 

στάδια:   

1) Μεταφορά των αντιδρώντων της ρευστής φάσης στην επιφάνεια 

του καταλύτη, 

2) Προσρόφηση τουλάχιστον ενός από τα αντιδρώντα, 

3) Αντίδραση στη φάση προσρόφησης, όπου συμβαίνει και η 

αντίδραση της φωτοκατάλυσης, 

4) Αποβολή των απορροφηθέντων προϊόντων, 

5) Αφαίρεση των προϊόντων από τη διεπιφάνεια [14].  

 

Η ετερογενής φωτοκατάλυση αξιοποιεί τις καταλυτικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα σε αιωρήματα ημιαγώγιμων κόνεων (TiO2 anatase (Ti-A), 

TiO2 Degussa P-25 (Ti-D), TiO2 rutile, TiO2 hombikat, ZnO, SrTiO3, WO3, 

Fe2O3, ZnS, CdS) λόγω της διαθεσιμότητάς τους στο περιβάλλον, της μη 

τοξικότητας, της οικονομίας και της χημικής σταθερότητάς τους , παρουσία 

τεχνητού ή φυσικού φωτισμού [15]. Αυτές μπορούν να επιφέρουν την 

πλήρη οξείδωση διαφόρων οργανικών και ανόργανων ρύπων, καθώς και 

την απενεργοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών, χωρίς την 

περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος [5].  

Πρόκειται για μία μέθοδο, η οποία μιμείται πρακτικά την φύση, η 

παρεμβολή του καταλύτη επιταχύνει τη διαδικασία καθαρισμού κατά πολλές 

τάξεις μεγέθους. 
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Η διεργασία είναι ετερογενής διότι περιλαμβάνει δύο ενεργές φάσεις, τη 

στερεή και την υγρή, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεργασία 

φωτοκατάλυσης, αφού προκαλεί επιτάχυνση της φωτοχημικής αντίδρασης 

παρουσία ενός καταλύτη.  

Η μέθοδος της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των οργανικών 

ρύπων βασίζεται στο φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο, το οποίο αποτελεί 

έναν από τους τρεις τρόπους μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε 

ηλεκτρική ή χημική. Σύμφωνα με το μοντέλο των μοριακών τροχιακών, σε 

υδατικά διαλύματα οι φωτοδημιουργούμενες οπές αντιδρούν με τα ιόντα 

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

ημιαγωγού και τα οξειδώνουν προς τις αντίστοιχες ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ•). 

Οι ρίζες αυτές αποτελούν το κύριο οξειδωτικό μέσο, το οποίο προσβάλλει 

τα οργανικά μόρια (Ν=Ν, C=C, C-C, C-N, C-S και C=N) τα οποία είναι 

απορροφημένα στην επιφάνεια του καταλύτη στο διάλυμα, σπάζουν τους 

διάφορους δεσμούς και τα αποδομούν προς CO2 και ανόργανα άλατα. Λόγω 

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

δυνατή η προσβολή πρακτικά όλων των οργανικών ρύπων που 

συναντώνται στην υγρή και στην αέρια φάση [5, 12, 16]. 

Στο μεταξύ, η αναγωγή του οξυγόνου που περιέχεται στον αέρα προκύπτει 

ως παράπλευρη αντίδραση. Η αναγωγή του οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα 

την παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων (O2
-). Τα ανιόντα αυτά ενώνονται 

με το ενδιάμεσο προϊόν της οξειδωτικής αντίδρασης, σχηματίζοντας 

υπεροξείδιο και στη συνέχεια νερό [17].   

Καθώς η αναγωγή τείνει να συμβαίνει ευκολότερα στην οργανική ύλη απ’ 

ότι στο νερό, όταν η συγκέντρωση των οργανικών είναι υψηλή η 

πιθανότητα αντίδρασης των θετικών οπών με τον οργανικό ρύπο 

αυξάνεται, μειώνοντας ταυτόχρονα το ρυθμό επανασύνδεσης οπών και 

ηλεκτρονίων. Πιστεύεται ότι, κάτω από συνθήκες στις οποίες οι θετικές 

οπές καταναλώνονται ικανοποιητικά, η διεργασία μεταφοράς των 

ηλεκτρονίων στα μόρια οξυγόνου καθορίζει την ταχύτητα της συνολικής 

φωτοκαταλυτικής δράσης [17].   
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Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση της φωτοκατάλυσης ενός ημιαγωγού (D 

ρύπος που οξειδώνεται, Α οξυγόνο που ανάγεται). 
 

4 . 1  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Τ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η Σ   
 
Ο λεπτομερής μηχανισμός της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής οξείδωσης 

φαίνεται στις σχετικές αντιδράσεις στην επιφάνεια του  καταλύτη ΤiO2 

[ΤiO2/UV-A (hv<400 nm) (solar detoxification, ετερογενής φωτοκατάλυση)] 

όπου προκαλείται η διάσπαση ρύπων (π.χ. χρωστικών ουσιών). 

Στην πρώτη εξίσωση έχουμε φωτοδιέγερση του καταλύτη και διαχωρισμό 

φορτίου με το σχηματισμό ζεύγους ηλεκτρονίου (ecb
-) - οπής (hvb

+) στην 

επιφάνεια του καταλύτη (Εξίσωση 4.1). Είναι δεδομένο ότι τα ηλεκτρόνια 

(e-) και οι οπές (h+) παράγονται όταν ακτινοβολείται ο καταλύτης με 

ενέργεια μεγαλύτερη από την ενέργεια χάσματος ζωνών της (π.χ. 3,2 eV 

για το ΤiO2) (Εξίσωση 4.1).   

Οι φωτο-παραγόμενες οπές (h+) που ξεφεύγουν από την επανασύνδεση 

φτάνουν στην επιφάνεια του καταλύτη και αντιδρούν με τα προσρο-

φημένα ιόντα υδροξυλίου OH- ή το νερό H2O και με οξείδωση μας δίνουν 

ρίζες ΟΗ• (Εξισώσεις 4.2, 4.3). Οι ρίζες αυτές αποτελούν το κύριο 

οξειδωτικό µέσο, το οποίο προσβάλλει τα οργανικά µόρια που βρίσκονται 

στο διάλυμα και µέσω υπεροξειδικών ριζών τα αποδοµεί προς CO2 και 

ανόργανα άλατα . Επίσης οι φωτοδιεγερμένες οπές μπορούν να οξειδώσουν 

απευθείας τα προσροφούμενα οργανικά μόρια στην επιφάνεια του 

καταλύτη σε διάφορα οξειδωτικά προϊόντα (Εξίσωση 4.4).   
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Τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια eCb
-  μπορούν να μειώσουν τη χρωστική 

ουσία ή να αντιδράσουν με αποδέκτες ηλεκτρονίων όπως το Ο2, που είναι 

προσροφημένο στην επιφάνεια του ΤiO2 μέσω αναγωγικών αντιδράσεων ή 

είναι διαλυμένο στο νερό, υποβαθμίζοντάς το σε ανιονική ρίζα του υπερο-

ξειδίου O2•- (Εξίσωση 4.5, 4.6). Τα φωτοπαραγόμενα ηλεκτρόνια eCb
-  

μπορούν επίσης να αντιδράσουν απευθείας με προσροφούμενα οργανικά 

συστατικά στην επιφάνεια του καταλύτη μέσω αναγωγικών αντιδράσεων 

(Εξίσωση 4.7) [15]. 

Παράλληλα με τη δημιουργία φωτοδημιουργούμενων θετικά φορτισμένων 

οπών hvb
+ και φωτοδημιουργούμενων ηλεκτρονίων eCb

- πραγματοποιείται 

και η επανασύνδεσή τους (Εξίσωση 4.8). Επειδή όμως η πρώτη αντίδραση 

είναι πιο γρήγορη επικρατεί.  

Οι ρίζες ΟΗ• είναι υπεύθυνες για την ετερογενή φωτοαποδόμηση των 

οργανικών μορίων όπως οι χρωστικές ουσίες (Εξίσωση 4.9).  

Οι σχετικές αντιδράσεις στην επιφάνεια ημιαγωγών-καταλυτών που 

λαμβάνουν χώρα μπορούν να εκφραστούν ως εξής: [5, 15] 

 

TiO2 + hv     (UV)                     TiO2 (e Cb
 -

   + h Vb
 + )                            (εξισ. 4.1) 

 
TiO2 (h Vb

 +) + H2O                    TiO2 + H+
 + ΟΗ•                                      (εξισ. 4.2) 

TiO2 (hVb 
+) + OH-

.                           TiO2+ ΟΗ•                                                  (εξισ. 4.3) 

 Οργανικό μόριο  +.      hVb 
+

                   Προϊόντα οξείδωσης                            (εξισ. 4.4) 

TiO2 (e Cb
 -) + O2                             TiO2 + O2•-                                                                         (εξισ. 4.5) 

O2•- + H+                                HO2 •                                                                    (εξισ. 4.6) 

 Οργανικό μόριο  +.      e Cb
 -                     Προϊόντα αναγωγής                           (εξισ. 4.7) 

 e Cb
 -

   +    h Vb
 +                    θερμότητα + hv                                                   (εξισ. 4.8) 

Ρίζες (ΟΗ•, HO2 •) + Οργανικά συστατικά               Προϊόντα αποδόμησης (εξ 4.9) 

 

Αντίστοιχα για το ZnO παραθέτουμε τα επόμενα αξιόλογα στοιχεία 

αποδόμησης οργανικών ρύπων σε διαλύματα που προϋποθέτει τη 

φωτοδιέγερση ενός ημιαγωγού (εξίσωση 4.10), η οποία ακολουθείται από 
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το διαχωρισμό φορτίου με το σχηματισμό ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής στην 

επιφάνεια του καταλύτη, που δίνει το έναυσμα για την οξείδωση και 

αναγωγή των προσροφημένων ενώσεων [96].  
Η εξίσωση 4.10 περιγράφει την απορρόφηση ενός φωτονίου φωτός από τα 

σωματίδια του καταλύτη ZnO [97]. Το υψηλό οξειδωτικό δυναμικό της 

οπής (h Vb +) οξειδώνει άμεσα την οργανική ένωση σε ενεργά ενδιάμεσα 

προϊόντα (εξίσωση 4.11). Οι ιδιαίτερα ενεργές ρίζες υδροξυλίου σχηματί-

ζονται είτε μέσω της διάσπασης των μορίων νερού (εξίσωση 4.12) είτε 

μέσω της αντίδρασης των ανιόντων υδροξυλίου OH- με τις οπές (εξίσωση 

4.13).  

 
ZnO + hv                          ZnO (e Cb

 -
   + h Vb

 + )                                            (εξισ. 4.10) 

Dye + hVb
+

                            Dye •+               οξειδωμένα προϊόντα                (εξισ. 4.11) 

h Vb
 + + H2O                    H+

 + ΟΗ•                                                              (εξισ. 4.12) 

hVb 
+  + OH-

.                            ΟΗ•                                                                     (εξισ. 4.13) 

Τα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγι-

μότητας (eCb
-) της επιφάνειας του 

καταλύτη ανάγουν το μοριακό οξυ-

γόνο σε ανιόν ρίζας υπεροξειδίου 

(εξίσωση 4.14). To O2 προσροφη-

μένο στην επιφάνεια του καταλύτη 

ή διαλυμένο στο νερό, λειτουργεί 

ως δέκτης e-. Παρουσία οργανικών 

«παγίδων» ριζών υδροξυλίου, μπο-

ρεί να σχηματιστεί οργανικό περο-

ξείδιο (εξίσωση 4.15) ή υπεροξείδιο του υδρογόνου (εξίσωση 4.16).   

 

e Cb
 - + O2                              O2•-                                                                                                      (εξισ. 4.14) 

O2•- + Dye                Dye                 OΟ•                                                   (εξισ. 4.15) 

O2•- + HO2 • + H+                            H2O2 +   O2                                            (εξισ. 4.16) 

 
Διάγραμμα 1: Μηχανισμός φωτοκατά-
λυσης σε κόκκο ημιαγώγιμης σκόνης 
ZnO. 
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Ο μηχανισμός της φωτοκατάλυσης σε ένα κόκκο ZnO φαίνεται στo 

διάγραμμα 1 [96].  

 

4 . 2  Μ Ε Τ Α Δ Ο Σ Η  Τ Η Σ  Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Σ  U V  
 
Το υδατικό ρεύμα που υπόκειται σε επεξεργασία πρέπει να παρέχει 

ικανοποιητική μετάδοση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά τη μετάδοση της ακτινοβολίας είναι το χρώμα, η 

πυκνότητα του ρευστού και η θολότητα. Αν το νερό περιέχει υψηλές 

συγκεντρώσεις διαλυμένων μετάλλων, η θολότητα μπορεί να αυξηθεί μετά 

την επεξεργασία. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην κατακρήμνιση των 

οξειδωμένων μετάλλων.   

 

4 . 3  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΗΣ  ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ  ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  
 
Η έρευνα στη φωτοκαταλυτική οξείδωση ξεκίνησε στη δεκαετία του 1930, 

όταν ο Plotnikov έδωσε ορισμό στη λέξη «φωτοκατάλυση» στο βιβλίο του 

“Allgemeine Photochemie”. To 1953, οι Markham και Laidler ανέφεραν μια 

μελέτη κινητικής σχετική με τη φωτοοξείδωση στην επιφάνεια του οξειδίου 

του ψευδαργύρου, σε υδατικά αιωρήματα [19]. Στο τέλος της δεκαετίας 

του 1970, με την αναγνώριση της άμεσης ανάγκης για την προστασία του 

περιβάλλοντος, μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον προέκυψε για αυτή τη νέα 

μέθοδο της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης για την επίλυση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Ερευνήθηκαν η κινητική των αντιδράσεων, η μείωση και 

οξείδωση των ρύπων από τα απόβλητα, η επίδραση διαφόρων παραμέτρων 

κατά τη φωτοκαταλυτική διαδικασία και οι ιδιότητες των ενδιαμέσων 

προϊόντων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών και εφαρμογών 

χρησιμοποιεί για καταλύτη το TiO2. Στο διάγραμμα 2, φαίνεται η απότομη 

αύξηση δημοσιεύσεων σχετικών με τη φωτοκατάλυση τις τελευταίες 

δεκαετίες.   

Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε παγκοσμίως, οδήγησε στην 

εργαστηριακή μελέτη ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενώσεων από το σύνολο 

των κυριοτέρων ομάδων των οργανικών ουσιών που συναντώνται στα 

υγρά απόβλητα, όπως Φαινόλες, Χλωροφαινόλες, Διοξίνες, PCB, 

Τασιενεργές ουσίες, Παρασιτοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Oργανοφωσφορικές 

ενώσεις, Oργανικά οξέα, Αντιβιοτικά. Τα αποτελέσματα είναι αξιόλογα και  
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Διάγραμμα 2: Αύξηση δημοσιευμένων εργασιών από το 1976 έως το 2000, 
σχετικών με τη φωτοκατάλυση [18, 20].    

 

έχει διαπιστωθεί ότι επέρχεται μερική ή και πλήρης αποδόμηση των 

οργανικών ουσιών προς CO2 και ανόργανα ιόντα (ανάλογα με το χρόνο της 

αντίδρασης) [21, 74 -77].   

Ειδικά για τις χρωστικές ουσίες, έχει υπάρξει ιδιαίτερο επιστημονικό 

ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κατηγορία οργανικών 

ενώσεων, με διάφορους συντακτικούς τύπους και πολλές δυσκολίες κατά 

την επεξεργασία. Υπάρχουν εργασίες που περιγράφουν τον αποχρωματισμό 

και την οξείδωση καθαρών χρωστικών, διαφόρων κατηγοριών [1, 22, 78-

85], ενώ υπάρχουν και πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, για προσομοι-

ωμένα ή πραγματικά λύματα [23, 25, 85-91].   

Η εφαρμογή της μεθόδου της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας στην 

επεξεργασία προσομοιωμένων λυμάτων και πραγματικών αποβλήτων έδω-

σε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμέ-

νες περιπτώσεις φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας πραγματικών αποβλήτων 

όπως η αποκατάσταση υπογείων υδάτων [24, 92, 93], προσομοιωμένα 

υπόγεια ύδατα επιμολυσμένα με βενζίνη [94], απομάκρυνση αρσενικού από 

νερά [25], απόβλητα φυτοφαρμάκων [26, 95], απόβλητα ελαιουργείου 
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[27, 34], απόβλητα εργαστηρίων εμφάνισης φωτογραφιών [28], συνθετικά 

απόβλητα αστικών λυμάτων [29]. Εκτός από τη δυνατότητα καταστροφής 

των τοξικών ουσιών οργανικής προελεύσεως, με τη συγκεκριμένη μέθοδο 

είναι δυνατή τόσο η οξείδωση ανόργανων ιόντων (π.χ. NH3, ΝΟ2
-, CN-) 

[30], όσο και η απομάκρυνση πολύτιμων και άλλων μετάλλων από τα υγρά 

απόβλητα, όπως του λευκόχρυσου του χρυσού, του αργύρου (Pt, Au, Ag), 

καθώς και των τοξικών βαρέων μετάλλων όπως του υδραργύρου, του 

μολύβδου και του χρωμίου (Cu+2, Hg+2, Pb+2, Cr+6) [31, 33]. 

Μία άλλη εφαρμογή είναι η απολύμανση τόσο του πόσιμου νερού όσο και 

του αέρα. Η ισχυρή οξειδωτική ικανότητα των ΟΗ• σε συνδυασμό με τη μη 

επιλεκτικότητά τους επιτρέπει την οξείδωση των οργανικών ρύπων και την 

ταυτόχρονη προσβολή και λύση της κυτταρικής μεμβράνης των διαφόρων 

μικροοργανισμών [32, 54, 57].  

Η εφαρμογή της ετερογενούς φωτοκατάλυσης στην οξείδωση αερίων 

ρύπων οργανικής και ανόργανου προελεύσεως από τον αέρα, αποτελεί 

έναν τομέα ο οποίος αν και δεν έχει ακόμη μελετηθεί τόσο έντονα όσο 

αυτός των υγρών, έδωσε αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.   

 

4 . 4  Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Μ Ε Ι Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α  
Τ Η Σ   Ε Τ Ε Ρ Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η Σ  

 
Η διεργασία της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης έχει πολλά και σημαντικά 

πλεονεκτήματα. 

• Η λειτουργία μπορεί να γίνει σε πίεση και θερμοκρασία δωματίου. 

• Υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός 

(ανανεώσιμη πηγή ενέργειας) για την ενεργοποίηση του καταλύτη, 

πλεονέκτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές μεγάλης 

ηλιοφάνειας. 

• Είναι δυνατή η πλήρης ανοργανοποίηση πληθώρας οργανικών 

ρύπων. 

• Επιτυγχάνεται σε αρκετές περιπτώσεις η ανάκτηση και συνεπώς η 

επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη, γεγονός που συνεπάγεται 

αφενός τη μείωση του κόστους εφαρμογής της μεθόδου, αφετέρου 

την αποφυγή της επιπλέον επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με 

χημικά υλικά.   
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• Το Ο2 που απαιτείται για τη διεργασία υπάρχει άφθονο στην 

ατμόσφαιρα.  

• Η τεχνική είναι εφαρμόσιμη και για χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπου. 

• Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και για απολυμαντικούς  

σκοπούς. 

• Η διάταξη είναι απλή, με μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρές απαιτήσεις 

ελέγχου και σχετικού κόστους.   

 
Υπάρχει ωστόσο και μια σειρά από μειονεκτήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ώστε να μην εμποδίζουν τη μεταφορά της διεργασίας σε 

βιομηχανική κλίμακα [13].  

 

• Το κύριο μειονέκτημα των διεργασιών αποικοδόμησης οργανικών 

ενώσεων με τη βοήθεια ριζών στα φυσικά νερά είναι η παρουσία των 

ιόντων HCO3
- και CO3

-2, τα οποία αντιδρούν με τις ΟΗ• 

δημιουργώντας ρίζες με χαμηλότερο δυναμικό αναγωγής.   

 
ΟΗ.     + ΗCO3-    ⎯ →⎯                H2O       +    CO3-.  

OH.    +   CO3
-2

    ⎯ →⎯           OH-         +   CO3-. 

• Το σημαντικότερο πρόβλημα κατά το σχεδιασμό αντιδραστήρων 

βιομηχανικής κλίμακας εστιάζεται στο ότι είναι πρακτικά αδύνατο να 

επιτευχθεί ομοιόμορφη ακτινοβόληση της επιφάνειας του καταλύτη, 

εξαιτίας της θολότητας του διαλύματος, της διασποράς του φωτός 

και της απορρόφησης του φωτός από το υγρό.   

• Σε σύγκριση με το ρυθμό των συμβατικών τεχνικών, ο ρυθμός των 

φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων είναι συνήθως μικρός και χρειάζεται 

η παρουσία σχετικά σημαντικής ποσότητας φωτοκαταλύτη στον 

αντιδραστήρα.   

• Για αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν τον καταλύτη σε μορφή 

αιωρήματος, το φιλτράρισμα του υλικού είναι μια χρονοβόρα και 

δαπανηρή διεργασία. Επιπρόσθετα, η διεισδυτικότητα του φωτός 

είναι μικρότερη.   
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4 . 5  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ  Π Ο Υ  Ε Π Η Ρ Ε Α Ζ Ο Υ Ν  Τ Η          
     Δ Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Τ Η Σ  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η Σ  
 
Στις μελέτες που γίνονται σχετικά με τη φωτοκαταλυτική επεξεργασία 

οργανικών ουσιών, πρωταρχικός στόχος είναι να βρεθούν οι βέλτιστες 

πειραματικές συνθήκες που οδηγούν σε πλήρη οξείδωση των ενώσεων, 

δημιουργώντας τελικά προϊόντα όσο το δυνατό λιγότερο τοξικά. Επιπλέον, 

ο ολικός χρόνος της διεργασίας πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός. 

Ειδικά σε περιπτώσεις εφαρμογής των μεθόδων σε πιλοτικές ή πραγματικές 

μονάδες, αύξηση της ταχύτητας αποικοδόμησης σημαίνει μείωση του 

λειτουργικού κόστους.   

Μία σειρά παραμέτρων επηρεάζουν την απόδοση και την ταχύτητα των 

διαφόρων φωτοκαταλυτικών διεργασιών. Στη συνέχεια εξηγείται 

στοχευμένα ο ρόλος κάθε μιας από τις διάφορες παραμέτρους που 

επηρεάζουν την πορεία της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης και γίνεται 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό.   

 
 Συγκέντρωση - Μέγεθος καταλύτη - Τύπος του 
αντιδραστήρα 

 
Οι εργασίες που μελετούν την επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη 

στην απόδοση της διεργασίας είναι αρκετές. Σχετικά λιγότερες εργασίες 

έχουν γίνει για την εξάρτηση της διεργασίας από το μέγεθος των κόκκων 

της καταλυτικής σκόνης. Προκύπτει ότι η προσπίπτουσα στον αντιδραστήρα 

ακτινοβολία, η γεωμετρία του, αλλά και ο τύπος της πηγής υπεριώδους 

ακτινοβολίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία στον προσδιορισμό της 

βέλτιστης συγκέντρωσης. Το σχήμα του αντιδραστήρα έχει ιδιαίτερη 

σημασία στην περίπτωση που η ακτινοβόληση γίνεται από πηγή έξω από 

αυτόν (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία) [18]. Να σημειωθεί ότι η βέλτιστη τιμή 

συγκέντρωσης του καταλύτη εξαρτάται από τον τύπο και τη συγκέντρωση 

του ρύπου, καθώς επίσης και από τον ρυθμό σχηματισμού ριζών 

υδροξυλίου (που εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας του 

αντιδραστήρα). Επίσης το μέγεθος των κόκκων της καταλυτικής σκόνης 

γενικά επιδρά αντιστρόφως ανάλογα στην εξέλιξη του φαινομένου της 

ετερογενούς φωτοκατάλυσης και αυτό εκτιμάται ότι μάλλον οφείλεται στην 

ενεργή επιφάνεια των νανοσκοπικών κόνεων. Ανεξάρτητα από το είδος του 

αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται, έχει παρατηρηθεί ότι η αρχική ταχύτητα 
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της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση του 

καταλύτη. Αυτό είναι άλλωστε χαρακτηριστικό όλων των ετερογενών 

καταλυτικών δράσεων. Όμως , πάνω από κάποια τιμή, ο ρυθμός οξείδωσης 

παύει να αυξάνεται και γίνεται ανεξάρτητος από τη συγκέντρωσή του. Το 

όριο αυτό εξαρτάται από τη γεωμετρία του αντιδραστήρα και τις συνθήκες 

λειτουργίας του. Αναφέρεται στη συγκέντρωση εκείνη του TiO2 στην οποία 

όλα τα σωματίδια, δηλαδή όλη η εκτεθειμένη επιφάνεια του καταλύτη, 

φωτίζεται πλήρως. Όμως όταν η συγκέντρωση του καταλύτη γίνει πολύ 

μεγάλη, η θολερότητα εμποδίζει τη μεγαλύτερη διείσδυση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας μέσα στο αιώρημα και αυξάνει το ποσοστό 

αντανάκλασης [34, 35].  

 

 

Εικόνα 9: Σχέδια τύπων εργαστηριακών αντιδραστήρων και ζώνες διείσδυσης της 
                ακτινοβολίας ανάλογα με τον τρόπο εισόδου του  φωτός.  
 
Συνήθως ο τύπος του αντιδραστήρα είναι τέτοιος που να επιτρέπει την 

ομοιόμορφη ακτινοβόληση του συνόλου του καταλύτη, ακόμα και στην 

περίπτωση που αυτή δεν είναι έντονη. Το παραπάνω αποτελεί σημαντικό 
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τεχνολογικό πρόβλημα κυρίως σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Στην 

εικόνα 9 δίνονται διάφοροι τύποι φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, με την 

πηγή φωτός να βρίσκεται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (9.α), ή με την 

πηγή φωτός να βρίσκεται εξωτερικά και η ακτινοβολία να προσπίπτει από 

όλες τις πλευρές του αντιδραστήρα (9.β) ή μόνο από τη μία πλευρά αυτού 

(9.γ) [36]. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν η συγκέντρωση του 

TiO2 είναι πολύ υψηλή, η ταχύτητα της αντίδρασης μειώνεται, επειδή το 

αιώρημα δεν είναι αρκετά διαυγές και η ακτινοβολία δεν διεισδύει σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 

Ανάλογα με τον τύπο του αντιδραστήρα και τον τρόπο φωτισμού του 

αιωρήματος, οι παράμετροι μεταβάλλονται και για αυτό είναι αναγκαία η 

μελέτη εύρεσης της βέλτιστης συγκέντρωσης του καταλύτη για κάθε 

φωτοκαταλυτικό σύστημα ξεχωριστά.   

 
 Οξυγόνο – pH - Θερμοκρασία 

 
Στις διεργασίες που χρησιμοποιούν την ετερογενή φωτοκατάλυση για 

καθαρισμό νερού η παρουσία αέριου ρεύματος επίσης παρέχει τους 

απαραίτητους δέκτες ηλεκτρονίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αντίδραση 

επανασυνδυασμού των θετικών οπών με τα ηλεκτρόνια, ενώ ταυτόχρονα 

βοηθάει την καλύτερη ανάδευση του διαλύματος [18].   

Το pH του μέσου έχει πολύπλοκη επίδραση στο ρυθμό της 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης. Η επίδραση αυτή γενικά εξαρτάται από τον  

τύπο του ρύπου και το ισοηλεκτρικό σημείο (zero point charge - ZPC) του 

ημιαγωγού. Η προσρόφηση του ρύπου και κατ’ επέκταση ο ρυθμός της 

αποδόμησης θα μεγιστοποιείται σε pH κοντά στο ZPC του καταλύτη. Το 

ZPC του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου TiO2 (Degussa P25) είναι σε pH = 

6.8±0,2 [15].   

Συνήθως τα συστήματα φωτοκατάλυσης λειτουργούν σε θερμοκρασία 

δωματίου. Στο θερμοκρασιακό εύρος 20–80 oC, η εξάρτηση του ρυθμού 

αντίδρασης από τη θερμοκρασία είναι ασθενής.   

 
 Αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος -  Μήκος 
κύματος της ακτινοβολίας 

 
Έχει παρατηρηθεί ότι αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου μέχρι ένα 

βαθμό ευνοεί το ρυθμό αποδόμησής του, ενώ πέραν αυτού του σημείου ο 
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ρυθμός μειώνεται. Καθώς η αρχική συγκέντρωση του ρύπου αυξάνεται, 

παράλληλα αυξάνεται και η πιθανότητα αντίδρασης μεταξύ ρίζας και 

ρύπου. Η αντιστροφή της παραπάνω εικόνας, από μια συγκέντρωση 

υποστρώματος και πάνω πιθανώς να οφείλεται στη μείωση του ρυθμού 

παραγωγής των ριζών OH•. Επίσης, στην περίπτωση που ο ρύπος είναι 

χρωματισμένος, πιθανώς σε μεγάλες συγκεντρώσεις να απορροφά μέρος 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Στην περίπτωση που το προς επεξεργασία 

αιώρημα είναι πολύ υψηλής συγκέντρωσης, είναι πιθανόν να μην 

παρατηρηθεί καμία μείωση του ρυπαντικού φορτίου, εκτός αν προηγηθεί 

αραίωσή του.   

Στο σημείο αυτό μπορεί να σημειωθεί ότι μοντέλα τύπου Langmuir–

Hinshelwood είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση των 

παρατηρούμενων ρυθμών αποδόμησης, σε σχέση με την αρχική 

συγκέντρωση του ρύπου. Οι παράμετροι του μοντέλου ωστόσο θα είναι 

ισχυρά εξαρτημένοι από τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος 

[15].   

Το μέγιστο μήκος κύματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ενεργοποίηση ενός φωτοκαταλύτη αντιστοιχεί, όπως έχει προαναφερθεί 

στο ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας του 

ημιαγωγού. Εξαρτάται λοιπόν από τον τύπο του επιλεγμένου 

φωτοκαταλύτη.   

 

5  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  - Η Μ Ι Α Γ Ω Γ Ι Μ A  
   Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Α  Υ Λ Ι Κ Α   
 
Ένας ιδανικός φωτοκαταλύτης για την απορύπανση υγρών αποβλήτων  

πρέπει να είναι χημικά και βιολογικά αδρανής, φωτοκαταλυτικά ενεργός, 

εύκολος στην παραγωγή και τη χρήση και τέλος, θα πρέπει να μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από το ηλιακό φως. Πρακτικά κανένα υλικό σήμερα δεν 

ικανοποιεί πλήρως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Υπάρχουν κάποιοι ημιαγωγοί (ZnO, ZnS, TiO2, WO3, SrTiO3, α-Fe2O3)[37] 

που έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, για τη χρήση τους σε μια 

φωτοκαταλυτική αντίδραση τόσο στον περιβαλλοντικό όσο και στον 

ενεργειακό τομέα. Τα υλικά που τις προσεγγίζουν περισσότερο είναι 

ημιαγωγοί n-τύπου, το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και το οξείδιο του 

ψευδαργύρου (ZnO). Κύριο πρόβλημά τους αποτελεί το γεγονός ότι, λόγω 
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του μεγάλου ενεργειακού χάσματος μεταξύ ζώνης σθένους και 

αγωγιμότητας, δεν απορροφούν στο ορατό φάσμα της ακτινοβολίας 

(τυπικά απορροφούν σε μήκη κύματος <388nm) [9]. Έτσι είναι δυνατή η 

εκμετάλλευση μικρού μόνο μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας (3,5-8,0%), 

όμως και με αυτό το ποσοστό η αποτελεσματικότητά τους είναι πολύ καλή. 

Ημιαγωγοί όπως το CdS, CdSe και το Si, με μικρότερο ενεργειακό χάσμα, 

ενώ παρουσιάζουν το πλεονέκτημα απορρόφησης μεγάλου μέρους του 

ορατού φάσματος, μειονεκτούν λόγω της φωτοδιάβρωσης, με αποτέλεσμα 

την απελευθέρωση επιπλέον τοξικών προϊόντων (π.χ. Cd+2, SeO3
-2). Για το  

λόγο αυτό οι προσπάθειες 

επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο 

στη βελτίωση των φωτοκα-

ταλυτικών ιδιοτήτων του TiO2 και 

του ZnO.   

Στο διάγραμμα 3 φαίνεται το 

φάσμα απορρόφησης του TiO2 σε 

σύγκριση με το φάσμα εκπομπής 

του ήλιου [18].  

Ο κάθε κόκκος ημιαγώγιμης κόνεως (π.χ. TiO2) που βρίσκεται σε επαφή με 

το κατάλληλο  διάλυμα  (σε αιώρημα  ή δεσμευμένος σε κάποια επιφάνεια)  

 

Εικόνα 10: Η τύχη των οπών και των ηλεκτρονίων σε ένα σωματίδιο ημιαγωγού 
που ακτινοβολείται σε επαφή με έναν ηλεκτρολύτη [36].  

 

Διάγραμμα 3: Φάσμα απορρόφησης του 
TiO2 σε σύγκριση με το φάσμα εκπομπής 
του ήλιου [34]. 
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λειτουργεί, υπό την επίδραση φωτός συγκεκριμένου μήκους κύματος, από 

μόνος του σαν μια μικρο/φωτοηλεκτροχημική κυψέλη, όπου συνυπάρχουν 

η άνοδος και η κάθοδος (Εικόνα 10).   

Ο ρόλος του ημιαγωγού στη φωτοκαταλυτική καταστροφή των ρύπων είναι 

μεγάλης σημασίας. Τόσο οι φυσικές του ιδιότητες όσο και οι φυσικοχημι-

κές, αποτελούν παραμέτρους οι οποίες επιδρούν αποφασιστικά στη 

λειτουργικότητα του συστήματος. Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται μερικά 

επιλεγμένα ημιαγώγιμα υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε φωτο-

καταλυτικές αντιδράσεις [11, 39, 73].   

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα δίδεται η τιμή του ενεργειακού χάσματος 

για να ενεργοποιηθεί κάθε καταλύτης. Στην τελευταία στήλη δίδεται το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στην ενέργεια 

ενεργοποίησής του.  

 

Ημιαγωγός  
Ενεργειακό 
χάσμα (eV) 

Μήκος κύματος που 
αντιστοιχεί στο 

ενεργειακό του χάσμα 
(nm) 

BaTiO3  3,3 375 

CdO 2,1 590 

CdS 2,5 497 

CdSe 1,7 730 

Fe2O3 2,2 565 

GaAs 1,4 887 

GaP 2,3 540 

SnO2 3,9 318 

SrTiO3 3,4 365 

TiO2 3,0 390 

WO3 2,8 443 

ZnO 3,2 390 

ZnS 3,7 336 
  

Πίνακας 3: Φωτοκαταλυτικές ιδιότητες διαφόρων ημιαγωγών.   
 
Σύμφωνα με την εξίσωση του Planck, η ακτινοβολία που μπορεί να παράγει 

το κατάλληλο ποσό ενέργειας για τη διέγερση, πρέπει να έχει μήκος 
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κύματος (λ) ίσο ή χαμηλότερο από το ποσό που υπολογίζεται από την 

ακόλουθη σχέση:  

                                            λ= h*c / ΕG    (Εξίσωση  5.1) 

 

όπου ΕG το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, h η σταθερά του Planck και c 

η ταχύτητα του φωτός [36]. 

Στο διάγραμμα 4 παρακάτω φαίνονται τα ενεργειακά επίπεδα και τα 

ενεργειακά χάσματα ενός μεγάλου αριθμού ημιαγώγιμων υλικών. 

Μελέτες που έγιναν με σκοπό την σύγκριση των διάφορων φωτοκαταλυτών 

έδειξαν ότι το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) (ημιαγωγός n-τύπου) και 

συγκεκριμένα η μορφή anatase και το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), 

αποτελούν τους πλέον δραστικούς ημιαγωγούς για την οξειδωτική 

καταστροφή των οργανικών ενώσεων χωρίς η χημική διεργασία να  

περιλαμβάνει μεταφορά της μάζας. Το TiO2 παρουσιάζει υψηλή 

φωτοκαταλυτική δράση, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ημιαγωγούς και τη 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και φωτοδιάβρωση, με 

αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανακύκλωσής του, η υποχρέωση όμως του 

διαχωρισμού των πολύ μικρών κόκκων του από το αιώρημα μετά την 

επεξεργασία περιορίζει την πρόοδο της διαδικασίας. Επιπλέον είναι ένα 

βιολογικά αδρανές υλικό, παρουσιάζει χημική και φωτοκαταλυτική  

 
Διάγραμμα 4: Θέση της ΕC, EV, του Eg και του Eo, διαφόρων ημιαγωγών και 

οξειδοαναγωγικών συστημάτων [40]. 
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σταθερότητα σε μεγάλο εύρος τιμών pH και έχει χαμηλό κόστος. Ακόμη 

είναι αποτελεσματικό σε αντιδράσεις φωτοκατάλυσης, αυξάνει την υδροφι-

λικότητα παράλληλα με την φωτοκαταλυτική του δράση, με διαφορετική 

όμως επαγόμενη αντίδραση, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον ή τον άνθρωπο, 

έχει μακρά σταθερότητα, είναι εμπορικά διαθέσιμο, αλλά και εύκολο να 

παρασκευαστεί στο εργαστήριο. Αντιθέτως το ZnO, αν και σε πολλές 

περιπτώσεις υπερτερεί του TiO2, δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί ευρέως, 

λόγω του προβλήματος της φωτοδιάβρωσης που παρουσιάζει, ειδικά σε 

χαμηλά pH [35, 38, 41].   

 

5 . 1  Χ Ρ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ξ Ε Ι Δ Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο Υ  
     ( T i O 2 )  Σ Τ Η  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  
 
Το TiO2 εμφανίζεται σε τρεις κρυσταλλογραφικές μορφές: του ανατάσιου 

(anatase), του ρουτιλίου (rutile) και του μπρουκίτη (brookite). Μόνο οι 

δύο πρώτες χρησιμοποιούνται ως φωτοκαταλύτες. Τόσο στο ανατάσιο όσο 

και στο ρουτίλιο, το ιόν του τιτανίου, βρίσκεται στο κέντρο ενός οκταέδρου 

που σχηματίζεται από άτομα οξυγόνου. Στο ρουτίλιο τα ιόντα οξυγόνου  

 

 

Εικόνα 11: (Α) Ανατάσιο (Anatase), (B) Ρουτίλιο (rutile) [45].   
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σχηματίζουν ένα συμπαγές στραμμένο οκταεδρικό πλέγμα, με δύο ακμές 

κοινές με διπλανά οκτάεδρα. Στο ανατάσιο τα γειτονικά οκτάεδρα έχουν 

τέσσερις ακμές κοινές. Και στις δύο δομές, κάθε οξυγόνο συνορεύει με τρία 

ομοεπίπεδα κατιόντα τιτανίου. (Εικόνα 11)  

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

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

είναι 90ο και η τρίτη 180ο (Εικόνα 11). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεταβολή στο εύρος των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους [42, 45].   

Η πιο διαδεδομένη δομή είναι αυτή του ρουτιλίου. Το ανατάσιο χρησιμο-

ποιείται ευρέως στην εργαστηριακή έρευνα και είναι το λιγότερο διαδε-

δομένο από τους τρεις τύπους. Η διαφορά για τις τρεις διαφορετικές δομές, 

μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές πιέσεις και θερμοκρασίες κατά το 

σχηματισμό τους. Οι φάσεις του ανατασίου και του μπρουκίτη μπορούν να 

περιέλθουν στη φάση του ρουτιλίου, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. 

Συγκεκριμένα, για το ανατάσιο η θερμοκρασία αυτή είναι γύρω στους 

915 oC και για το μπρουκίτη γύρω στους 750 oC [43]. Και οι τρεις φάσεις 

έχουν μελετηθεί για τις φωτοκαταλυτικές τους ιδιότητες. H μορφή του 

TiO2, που υπερτερεί σε σχέση με τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα, είναι η 

ανατασίου, λόγω της ισχυρότερης προσρόφησης των ΟΗ- και Η2Ο στην 

επιφάνειά της και επιπλέον λόγω του χαμηλότερου βαθμού επανασύνδεσης 

των φωτοδιεγερμένων e- και h+ [44].   

Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μορφή του ρουτιλίου δίνει πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα, όπως η οξείδωση των CN- και η αναγωγή των 

χρωμικών γίνεται ευκολότερα με το ρουτίλιο παρά με το ανατάσιο.   

Η φωτοκαταλυτική δράση του TiO2, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1992, 

από τον Honda Fujishima. Ειδικότερα, η πρόσθετη οξειδωτική του δράση, 

όταν είναι ενεργοποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία (μορφή ανατασίου), 

περιγράφηκε ως φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα [46]. Το ενεργειακό χάσμα 

για το ρουτίλιο και το ανατάσιο, είναι 3eV στα 411nm και 3,2eV στα 

384nm, με την απαίτηση όμως, της παρουσίας υπεριώδους ακτινοβολίας με 

μήκος κύματος κάτω των 400nm (388nm), για να είναι φωτοκαταλυτικά 

δραστικά. Αυτό σημαίνει, ότι μόνο υπό την παραπάνω συνθήκη είναι 

εφικτή η ενεργοποίηση της φωτοκαταλυτικής ικανότητας των δύο 

προαναφερθέντων δομών [47]. Το μειονέκτημα του ΤiO2 αφορά την 

ενεργοποίησή του μόνο με το υπεριώδες τμήμα της ακτινοβολίας. Επειδή 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Θεωρητικό Μέρος                                                                                                                             30 
                                          

 

όμως, μόνο το (3,5-8,0)% της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη, 

εμπίπτει κοντά στο φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας (300-400nm), για 

το λόγο αυτό και προστίθενται προσμίξεις [48] στο συγκεκριμένο υλικό. 

Διαφορετικά, απαιτείται η χρήση τεχνητών πηγών, οι οποίες εκπέμπουν 

στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος. Μια σημαντική απαίτηση δε, για την 

επίτευξη της φωτοκαταλυτικής ιδιότητας του TiO2, είναι η αύξηση της 

ειδικής επιφάνειάς του, η οποία εξαρτάται από το κρυσταλλικό μέγεθος των 

δομών [49].  

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 4, ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο 

χημικών ενώσεων, που έχουν αποδομηθεί από τον ημιαγωγό TiO2 [50], 

καθώς και τα παραπροϊόντα που παράγονται μετά τη φωτοκαταλυτική 

αντίδραση.   

 

Ένωση Φωτοκαταλύτης Πηγή φωτός Παραπροϊόντα 

CCl4 Degussa P-25, TiO2 1000W Xe arc lamp  CO, CO2 

Αιθανόλη  Degussa P-25, TiO2 20W, NEC blacklight 
flourescent tube, solar 
parabolic trough  

Δεν αναλύθηκαν  

AgNO3 TiO2 anatase and rutile  400W high pressure 
mercury lamp  

Κανένα  

Βενζίνη  Degussa P-25, TiO2 Επτά 15 W blacklight-
blue fluorescent bulbs  

Φαινόλη  

Φαινόλη  Degussa P-25, TiO2 UV-B and UV-C 15 
W  

Δεν αναλύθηκαν  

4- χλωρο-
φαινόλη  

Degussa P-25, TiO2 Τεχνητό UV φως  Hydroquinone,benzoqui
nine, 
hydroxybwnzoquinone, 
phenol, 4-
chlorocatechol, 2,4 
dihydroxybiphenyl  

Μπλε του 
Μεθυλενίου 
(χρωστική)  

Degussa P-25, TiO2 100 W, Mercury lamp 
μέτριας πίεσης  

Δεν αναλύθηκαν  

Πίνακας 4. Σύνολο χημικών ενώσεων, που έχουν αποδομηθεί από τον ημιαγωγό 
TiO2 [51].  
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Η βελτιστοποίηση των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του TiO2 έχει προταθεί 

ότι μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:  

 Θερμική κατεργασία υπό κενό ή υπό ατμόσφαιρα Η2 [53].  

 Απόθεση στην επιφάνεια των κόκκων μεταλλικών νησίδων από Pt, 

Au, Pd, Ag [34].  

 Δημιουργία μικτών οξειδίων από ΤiO2/Al2O3, TiO2/SiO2, TiO2/WO3 

[55].   

 Φωτοευαισθητοποίηση του καταλύτη με τη βοήθεια χρωστικών 

ουσιών οι οποίες προσροφώνται στην επιφάνεια των κόκκων του. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εκμετάλλευση ενός σημαντικού 

τμήματος του ορατού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Το 

μειονέκτημα σ' αυτή την περίπτωση βρίσκεται στην ταυτόχρονη 

καταστροφή τόσο της τοξικής όσο και της χρωστικής ουσίας [56].  

 Προσθήκη προσμείξεων (doping) από διάφορα μεταλλικά ιόντα 

όπως Cr, V, Mo, W, Fe κ.α., με απώτερο στόχο την αύξηση των 

φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του ΤiO2 καθώς και τη μετατόπιση του 

φάσματος απορρόφησης προς το ορατό [34].   

Με προοπτική τη βελτίωση της συγκρισιμότητας και επαναληψιμότητας των 

αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνητικών ομάδων, οι περισσότερες από 

αυτές έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη ένωση TiO2, με 

αναγνωρισμένη φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Τέτοια είναι ο 

φωτοκαταλύτης Degussa P25 TiO2 που παράγεται από την υδρόλυση σε 

υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη των 1200 °C) του TiCl4, παρουσία υδρο-

γόνου και οξυγόνου. Το TiO2 υπόκειται σε επεξεργασία με ατμό για την 

απομάκρυνση του HCl που επίσης παράγεται από την αντίδραση. Το προϊόν 

είναι 99.5% καθαρό TiO2 (λόγος ανατάσιου:ρουτιλίου, 80:20), χωρίς 

πόρους με κυβικά σωματίδια και στρογγυλεμένες ακμές. Το Degussa P25 

TiO2 έχει ειδική επιφάνεια της τάξης των 50 ± 15 m2/g και μέση διάμετρο 

σωματιδίων της τάξης των 21 nm. Το 90% των σωματιδίων βρίσκονται στο 

εύρος διαμέτρων από 9 εως 38nm [47].  

 

5 . 2  Χ Ρ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ο Ξ Ε Ι Δ Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Ψ Ε Υ Δ Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ  
     ( Z n O )  Σ Τ Η  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  
 
Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), είναι ο επόμενος σημαντικός ημια-

γωγός τύπου –n, που χρησιμοποιείται στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες και 
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ενεργοποιείται στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλεκτρο-

μαγνητικού φάσματος. Ο λόγος, αφορά το ενεργειακό του χάσμα (3,37eV 

σε θερμοκρασία δωματίου, για 368nm), την υψηλή ενέργεια διέγερσης 

(60mV), καθώς και τις οπτικές και ηλεκτρικές του ιδιότητες [59].  

Η προέλευση της αγωγιμότητας τύπου –n έχει προκαλέσει διαφωνίες σε 

παγκόσμιο ερευνητικό επίπεδο. Γενικά, έχει αποδοθεί στην ύπαρξη ενδο-

πλεγματικού Zn (Zn interstitials, Zni), στις κενές θέσεις O (oxygen 

vacancies) ή στην ενδοπλεγματική παρουσία υδρογόνου. Γεγονός είναι ότι 

οι καταστάσεις που οδηγούν στην ενδογενή αγωγιμότητα βρίσκονται 0,01-

0,05 eV κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας και είναι 

ανεξάρτητες της θερμοκρασίας. Αυτό είναι όμως το αποτέλεσμα συνολικής 

αντιστάθμισης πολλών παραγόντων που συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα. 

Πρώτες μετρήσεις έχουν δώσει ότι οι κενές θέσεις οξυγόνου εισάγουν 

καταστάσεις δοτών 0,05 eV (πρώτος ιονισμός) και 2 eV (δεύτερος 

ιονισμός) κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας. Αντίστοιχα, έχει 

φανεί ότι οι κενές θέσεις Zn (Zn vacancies) εισάγουν καταστάσεις 

αποδεκτών με ενέργειες πρώτου ιονισμού περί τα 0,4 eV και δεύτερου 

ιονισμού στα 2,5 eV κάτω από τον πυθμένα της ζώνης αγωγιμότητας [60]. 

 

Εικόνα 12: Παρουσίαση των κρυσταλλικών δομών του ZnO: (a) κυβικό rocksalt 
(B1), (b) κυβικός zinc blende (B3), και (c) εξαγωνικός wurtzite (B4). 
Οι σκιασμένες γκρι και οι μαύρες μπάλες υποδηλώνουν τα άτομα Zn 
και O αντίστοιχα [61].  

 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) είναι δυαδικός ημιαγωγός, έχει 

κρυσταλλική δομή είτε κυβικού σφαλερίτη (zinc blende), είτε εξαγωνικού 

βουρτσίτη (wurtzite), όπου κάθε ανιόν περιβάλλεται από τέσσερα κατιόντα 
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τοποθετημένα στις κορυφές ενός τετραέδρου και αντίστροφα. Αυτή η 

τετραεδρική δομή είναι χαρακτηριστική του ομοιοπολικού δεσμού (sp3 

υβριδισμός) που αναπτύσσεται μεταξύ του μετάλλου και του οξυγόνου 

[61].  

Η πολικότητα του ZnO το τοποθετεί στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

ομοιοπολικών και ιοντικών ημιαγωγών. Οι πιο κοινές κρυσταλλικές δομές 

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

όπως παρουσιάζονται σχηματικά στην εικόνα 12.  

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, η πιο θερμοδυναμικά σταθερή δομή είναι του 

wurtzite. Η δομή zinc blende του ZnO μπορεί να σταθεροποιηθεί μόνο κατά 

τη σύνθεσή του σε κυβικά υποστρώματα ενώ η δομή rocksalt (NaCl) μπορεί 

να ληφθεί σε σχετικά υψηλές πιέσεις.   

Η κρυσταλλική δομή του ορυκτού wurtzite (Εικόνα 13) που προκύπτει από 

την εξαγωνική διάταξη ανιόντων μέγιστης πυκνότητας (HCP) με πλήρωση 

των διαθέσιμων ενδοπλεγματικών κενών από κατιόντα έχει παραμέτρους 

πλέγματος a= 3,250 Å και c= 5,207 Å (Εικόνα 14).   

Στη δομή τύπου wurtzite το κατιόν του ψευδαργύρου περιβάλλεται από 

τέσσερα ανιόντα οξυγόνου τοποθετημένα στα άκρα ενός ελαφρά 

παραμορφωμένου τετραέδρου (ελάχιστες αποστάσεις Zn-O 1,992 Å και 

1,973 Å).  

 
 

Εικόνα 13: Κρυσταλλική δομή του   
                 ZnO τύπου wurtzite  
                (σταθερή στους 300K)  
                [62]. 

Εικόνα 14: Ορισμός παραμέτρων  
                  πλέγματος εξαγωνικής  
                  δομής μέγιστης πυκνότητας  
                  (HCP) [63]. 

Το ZnO χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως αισθητήρες αερίων, φωτο-

ανιχνευτές, φίλτρα για επιφανειακά ηχητικά κύματα, ηλιακές κυψελίδες 

αλλά και ως βιοσυμβατό υλικό για άμεση χρήση στη βιοϊατρική. Το μεγάλο 

φάσμα των εφαρμογών του έρχεται παρόλα αυτά να διευρύνει ακόμα 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Θεωρητικό Μέρος                                                                                                                             34 
                                          

 

περισσότερο η προσθήκη προσμίξεων στον ημιαγωγό [51]. Έτσι, η χρήση 

του ZnO στα πλαστικά εστιάζεται, στη βελτίωση της μηχανικής αντοχής 

τους, στην αύξηση της ανθεκτικότητάς τους, αλλά και στην προστασία τους 

από την υποβάθμιση εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας.   

Χρώμα: Λευκό 

Φάση: Στερεά 

Μοριακό Βάρος: 81,41 g/mol  

Πυκνότητα: 5.606 g/cm3  

Σημείο τήξης:  1975 οC  

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ΔHf
0 solid -348,0 kJ/mol  

Πρότυπη μοριακή εντροπία S0 solid 43,9 J/(Κ*mol)  

Πίνακας 5: Φυσικά χαρακτηριστικά ZnO. 

Η χρήση του ZnO στα ελαστικά, αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας 

σκλήρυνσης των ελαστικών και την προστασία αυτών από την υποβάθμιση 

που τους προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία. Άλλες χρήσεις του ZnO, 

σχετίζονται με την απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων υδροκυανίου και 

υδρόθειου από τον καπνό του τσιγάρου (φίλτρα τσιγάρων), καθώς και την 

ιδιότητα του να κατασβήνει τη φωτιά σε περίπτωση πυρκαγιάς 

(πυροσβεστικά μέσα) [51]. Τα φυσικά του χαρακτηριστικά περιγράφονται 

στον πίνακα 5 [51].   

Το ZnO ανάλογα με την τεχνική σύνθεσής του, απαντάται σε διάφορες 

νανοδομές (μορφές) όπως, νανοδακτύλιοι (nanoring), νανοτοιχώματα 

(nanowall), νανογέφυρες (nanobridge), νανοκαρφιά (nanonail), 

νανοραβδιά (nanorod), νανοβελόνες (nanoneedle). Οι μορφές αυτές, 

έχουν άμεση σχέση με τις συνθήκες κατά τη διαδικασία της σύνθεσης, 

όπως η θερμοκρασία και το pH [64, 58]. Τα ανταγωνιστικά του πλεονε-

κτήματα έχουν κοινό σημείο αναφοράς το TiO2 και είναι τα εξής [65]:   

 Υψηλή ενέργεια διέγερσης - High free exciton binding energy 

(60meV) 

 Δεν καταστρέφεται υπό την επίδραση την ακτινοβολίας 
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 Είναι διαυγές στο ορατό φως ακόμα και σε μεγάλα επίπεδα 

προσμίξεων 

 Η παρουσία κατάλληλων υποστρωμάτων επιτρέπει την ομοιογενή 

αύξηση των κρυστάλλων. 

 

6  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ε Σ  Χ Ρ Ω Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Ο Υ Σ Ι Ε Σ  
 
Οι χρωστικές ουσίες μπορούν να κατηγοριοποιούνται με ορισμένους 

τρόπους, ανάλογα με (α) τη χημική τους σύσταση που καθορίζεται από την 

χημική ομάδα που περιέχουν, και (β) τον τρόπο εφαρμογής τους στην 

πρώτη ύλη όπως στην ίνα, το ύφασμα και το κύτταρο. 

Με βάση τη χημική σύσταση των χρωστικών, αυτές διακρίνονται σε 

αζωχρώματα, νιτροενώσεις, στιλβενίου, κινολίνης, θείου, ανθρακινόνης, 

ινδικοειδή και άλλα.   

Η ομαδοποίηση των βαφών βασίζεται στον τρόπο που χρωματίζουν ή στις 

κύριες δομικές ομάδες που τις χαρακτηρίζουν. Έτσι τα χρώματα κατα-

τάσσονται σε Direct (Χρώματα Απευθείας Βάφοντα), Reactive (Χρώματα 

Αντιδράσεως), Vat (Χρώματα Κάδου), Disperse (Χρώματα διασποράς), 

Μordant (πρόστυψης), Solvent (διαλυτικά), Sulfur (Χρώματα Θείου), Acid 

(Όξινα Χρώματα) και Basic (Βασικές χρωστικές) [66, 67].   

Τα όξινα, βασικά, άμεσα και ενεργά είναι ιοντικά χρώματα ενώ τα διαλυτικά 

και τα πρόστυψης είναι μη ιοντικά χρώματα [68]. Τα ενεργά χρώματα 

(Reactive dyes) είναι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες για τη βαφή των 

υφασμάτων [68]. Περίπου ένα ποσοστό ίσο με το 50% των ενεργών 

χρωμάτων χάνεται μέσω υδρόλυσης στις διαδικασίες της κλωστο-

ϋφαντουργικής βιομηχανίας [69].  

Στη βιομηχανία βαφής καταναλώνονται χρωστικές ουσίες σε σημαντικές 

ποσότητες και πολύ μεγάλες ποσότητες νερού [70]. Ένα σημαντικό 

ποσοστό (10-15%) από τις οποίες απορρίπτεται στο περιβάλλον ως υγρά 

απόβλητα, αποτελώντας κίνδυνο για την υδάτινη ζωή και τη δημόσια υγεία. 

Επιπλέον, καθημερινά χρησιμοποιούνται διαφορετικές χρωστικές για τη 

βαφή υφασμάτων άλλης ποιότητας και άλλου χρώματος. Η συχνή αλλαγή 

στα χημικά πρόσθετα και τις χρωστικές έχουν ως αποτέλεσμα την 

καθημερινή διακύμανση της σύστασης των αποβλήτων, ειδικότερα στις 

τιμές του pH, στο χρώμα και τις συγκεντρώσεις του COD και του BOD.   
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Μπορούμε να αναφέρουμε συνοπτικά τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που προκύπτουν από τις χρωστικές στα απόβλητα βαφείων. 

Έχουμε ακραίες μεταβαλόμενες τιμές στο pH και ποσότητες αλάτων που  

δεν κάνουν εφικτή τη χρήση των συμβατικών βιολογικών μεθόδων για την 

επεξεργασία των αποβλήτων, παρά μόνο μετά από προσαρμογή του pH. 

Επομένως δημιουργείται αυξημένο κόστος επεξεργασίας και αύξηση των 

καταναλισκόμενων χημικών ουσιών.   

Ο συνδυασμός σκούρου χρώματος με την υψηλή συγκέντρωση διαλυμένων 

στερεών οδηγεί σε λύματα με έντονη θολερότητα που μειώνουν την 

αισθητική των υδάτινων αποδεκτών. Φαινόμενα ευτροφισμού, λόγω της 

απαγόρευσης εισαγωγής οξυγόνου, και το έντονο χρώμα δημιουργεί 

πρόβλημα στους αποδέκτες των λυμάτων, οι οποίοι είναι κυρίως λίμνες και 

ποταμοί, προκαλώντας διαταραχές στα τοπικά οικοσυστήματα.  

Τα απόβλητα των βαφείων περιέχουν πολυμερή τα οποία πολύ δύσκολα 

διασπώνται με τις συνήθεις βιολογικές μεθόδους ενεργούς ιλύος.   

Χαρακτηριστικό μιας χρωστικής είναι να απορροφάει στο ορατό φως, μέχρι 

να φτάσει μια διεγερμένη κατάσταση, στην οποία έχει χαμηλότερο 

δυναμικό οξειδοαναγωγής, συγκριτικά με αυτό της κατάστασης ισορροπίας 

της. Είναι επομένως προφανές, ότι αν το δυναμικό οξειδοαναγωγής της 

διεγερμένης κατάστασης, είναι χαμηλότερο από το δυναμικό της ζώνης 

αγωγιμότητας του ημιαγωγού (TiO2, ZnO), τότε είναι δυνατή η μετακίνηση 

ενός ηλεκτρονίου από την πρώτη ζώνη στη δεύτερη [71]. Η μετακίνηση 

αυτή ενισχύει τη δημιουργία ριζών στην επιφάνεια του ημιαγωγού.   

Η ετερογενής φωτοκατάλυση είναι τότε ο μηχανισμός αποδόμησης της 

χρωστικής που βρίσκεται σε υδατικό διάλυμα και ακτινοβολείται υπό την 

παρουσία ενός καταλύτη. Λαμβάνει χώρα δε όταν το υδατικό μέρος του 

διαλύματος και συγκεκριμένα τα μόρια του νερού αντιδρούν με τις οπές 

στην περιοχή της ζώνης σθένους για να σχηματίσουν υδρόξυ- ρίζες και να 

απελευθερώσουν ιόντα υδρογόνου.  

Με αυτό τον τρόπο γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί η ιδανική λύση για 

όλες τις μονάδες βαφής που θα ήταν η επαναχρησιμοποίηση του νερού, 

μετά από επεξεργασία απομάκρυνσης των χρωστικών και των τοξικών 

χημικών πρόσθετων, λόγω του μεγάλου όγκου αυτού που καταναλώνεται 

στις βιομηχανίες αυτές ημερησίως με ένα πολύ λογικό κόστος εφαρμογής.   
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6 . 1  Α Ζ Ω Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α   
 
Τα αζωχρώματα (azo dyes) είναι η πιο συνηθισμένη και πιο ευρέως κατα-

σκευαζόμενη ομάδα συνθετικών χρωμάτων. Ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα 

των οργανικών χρωμάτων, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτών και 

είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην βιοαποδόμηση. Η χημική οργανική σύνθεση 

των αζωχρωμάτων είναι σχετικά απλή και φθηνή [68]. Είναι μία από τις 

πολλές οικογένειες χρωστικών ουσιών με ευρεία χρήση στη βιομηχανία 

(κυρίως υφαντουργίας και δέρματος). Η ευρεία χρήση τους οφείλεται στο  

έντονό τους χρώμα. Το μέρος του μορίου ενός αζωχρώματος που παράγει 

το χρώμα, η χρωμοφόρα δηλαδή ομάδα, είναι ένας διπλός αζωδεσμός 

-N=N-. Η αζωομάδα αποτελείται από δύο άτομα αζώτου τα οποία επίσης 

συνδέονται με δύο άτομα άνθρακα. Τουλάχιστον ένα από τα δύο άτομα 

άνθρακα ανήκει σε ένα αρωματικό δακτύλιο (συνήθως παράγωγο του 

βενζόλιου ή του ναφθαλενίου) και το άλλο μπορεί να ανήκει σε ένα αλει-

φατικό παράγωγο [72]. Ο αζωδεσμός θεωρείται το πιο ασταθές τμήμα ενός 

αζωχρώματος. Υφίσταται πολύ εύκολα ενζυματική, θερμική και φωτοχημική 

κατάλυση. Η αναγωγική διάσπαση του αζωδεσμού οδηγεί σε μοριακό 

διαχωρισμό και στην εκπομπή των αμινών από τις οποίες προέρχεται το 

αζώχρωμα [68]. 

Η αλληλεπίδραση της χρωμοφόρας ομάδας με τον αρωματικό δακτύλιο 

δημιουργεί και το λαμπερό χρώμα των αζωχρωμάτων. Η χημική τους 

ποικιλία επιτρέπει την παραγωγή ενός μεγάλου φάσματος από αποχρώσεις 

[68]. Τα περισσότερα είναι διαλυτά στο νερό και χρωματίζουν διάφορα 

υποστρώματα, προσαρτώντας φυσικώς σε αυτά. Η προσάρτηση μπορεί να 

οφείλεται σε προσρόφηση ή σε μηχανική προσκόλληση.   

Οι συνθετικές αυτές βαφές χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό πλαστι-

κών, δερμάτων, καλλυντικών, φαγητών, χαρτιού, κεριών, συνθετικών και 

φυσικών ινών υφασμάτων, για την κατασκευή βερνικιών καθώς και ως 

συστατικά στα φάρμακα για την καταπολέμηση βακτηριακών μολύνσεων. 

Έτσι έχουν ένα ευρύ πεδίο βιομηχανικών εφαρμογών [68].   

Σύμφωνα με μελέτη του Environmental Protection Agency της Δανίας η 

οξεία τοξικότητα των αζωχρωμάτων είναι χαμηλή, παρόλα αυτά  

παρουσιάζουν μία πολύ ευρεία ποικιλία τοξικολογικών ιδιοτήτων. Ο 
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αζωδεσμός των αζωχρωμάτων μπορεί να υποστεί μεταβολικό διαχωρισμό 

ελευθερώνοντας αρωματικές αμίνες (πιθανά καρκινογόνα προϊόντα). Η 

τοξικότητα των αζωχρωμάτων οφείλεται λοιπόν κυρίως στην τοξικότητα 

των αμινών από τις οποίες προέρχονται [68]. Έχουν παρατηρηθεί κάποιες 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όταν ο δείκτης τοξικότητας LD50 ήταν 

μεταξύ 250 και 2000 mg/kg βάρος σώματος. Λίγα αζωχρώματα βρέθηκαν 

να έχουν δείκτη τοξικότητας LD50 < 250 mg/kg βάρος σώματος (οξεία 

τοξικότητα με την κατάποση και ερεθισμός με την επαφή στο δέρμα) [68].   

 

6 . 2 . 1  ΜΠΛΕ  ΤΟΥ  ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ  (ΜΕΤΗΥLΕΝΕ  ΒL UΕ )  
 
Το Methylene Blue, είναι μια ετεροκυκλική αρωματική ένωση και βασική 

χρωστική ουσία ανιλίνης με μοριακό τύπο C16H18ClN3S•3H2O. Ο 

στερεοχημικός του τύπος είναι ο εξής: 

 

Εικόνα 15. Στερεοχημικός τύπος του Methylene blue.   

Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή μορφή και συγκεκριμένα σε 

μορφή σκόνης, με σκούρα μπλε απόχρωση και καθαρότητα τουλάχιστον 

82% .Το φάσμα απορρόφησης, για ένα υδατικό διάλυμα Methylene Blue, 

στην περιοχή του ορατού και του υπεριώδους, διέπεται από τις 

χαρακτηριστικές κορυφές που περιγράφονται στον πίνακα 6.   

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικές κορυφές του methylene blue.  
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Για τα υδατικά διαλύματα όμως του methylene blue, υφίσταται μια μικρή 

μετατόπιση των κορυφών αυτών στα 664 nm, διάγραμμα 5 [111].  

 

                           300         400          500         600         700         800 
                                                  Wavelength / nm 

Διάγραμμα 5: Χαρακτηριστικές κορυφές του methylene blue.   

 

 

Η μετατόπιση αυτή εξηγείται λόγω διαφοράς πολικότητας σε ένα 

περιβάλλον απορρόφησης, δεδομένου του υδατικού διαλύματος. Απουσία 

ημιαγωγού με απουσία ή παρουσία φωτός, ή απουσία φωτός με παράλληλη 

παρουσία ημιαγωγού, δεν παρατηρείται αποδόμηση της συγκεκριμένης 

χρωστικής (παρουσιάζει σταθερότητα). Ενώ, παρουσία ημιαγωγού και 

φωτός είναι εφικτή η μεταφορά των ηλεκτρονίων από το ρύπο στη ζώνη 

αγωγιμότητας του ημιαγωγού, αποδομώντας σημαντικά τη χρωστική–ρύπο 

και μετατρέποντας την τελικά σε CO2 και Η2Ο. Η αποδόμηση του υδατικού 

διαλύματος του Methylene Blue, συναρτήσει του χρόνου φωτοκατάλυσης, 

δεν συνοδεύεται από δημιουργία νέων ή αύξηση προϋπαρχόντων 

κορυφών, υποδηλώνοντας ξεκάθαρα την αποδόμησή του.   

Η αποδόμηση του υδατικού διαλύματος του Methylene Blue, μπορεί να 

ανιχνευτεί από τον αποχρωματισμό του και επομένως από τη μείωση του 

μεγέθους των χαρακτηριστικών του κορυφών που παρουσιάζει στο μήκος 

κύματος των 664nm. Η διαδικασία αποδόμησης του Methylene Blue, ως 

χρωστική - ρύπος, ακολουθεί διάφορα στάδια.  
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6 . 2 . 2  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΤΟΥ  ΜΕΘΥΛΙΟΥ  (ΜΕΤΗYL  
           ORANGE)  
 
Το πορτοκαλί του μεθυλίου (MO) είναι μια αζωτούχα χρωστική ουσία με 

μοριακό τύπο C14H14N3NaO3S. Έχει ποικιλία χρήσεων στα κλωστοϋ-

φαντουργικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τον πολτό, το χαρτί και το δέρμα στη  

βιομηχανία. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή μορφή και 

συγκεκριμένα σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης, με πορτοκαλί απόχρωση, 

ιδιαίτερα τοξικό και καθαρότητα 95.0%. Ο στερεοχημικός του τύπος είναι ο 

εξής: 

 

Εικόνα 16: Στερεοχημικός τύπος του Methyl Orange. 

Το φάσμα απορρόφησης, για ένα υδατικό διάλυμα Methyl Orange, στην 

περιοχή του ορατού και του υπεριώδους, διέπεται από χαρακτηριστικές 

κορυφές, που φαίνονται στο διάγραμμα 6.   

 

Διάγραμμα  6: Χαρακτηριστικές κορυφές του Methyl Orange.  
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Οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης για τα μονομερή, εντοπίζονται 

στα 462 nm και 272 nm [99]. Για τα υδατικά διαλύματα όμως του Methyl 

Orange, υφίσταται μια μικρή μετατόπιση της κύριας κορυφής στα 465 nm. 

Η μετατόπιση αυτή εξηγείται λόγω διαφοράς πολικότητας σε ένα 

περιβάλλον απορρόφησης, δεδομένου του υδατικού διαλύματος. Η 

αποδόμηση του υδατικού διαλύματος του Methyl Orange, μπορεί να 

ανιχνευτεί από τον αποχρωματισμό του και επομένως από τη μείωση του 

μεγέθους των χαρακτηριστικών του κορυφών που παρουσιάζει στο 

συγκεκριμένο μήκος κύματος των 465 nm.  

 
6 . 2 . 3  ΡΟΔΑΜΙΝΗ  ( R H O D A M I N E  6 G )  
 
Η Rhodamine 6G (R6G) είναι μια βασική χρωστική ουσία με μοριακό τύπο  

C28H31N2O3Cl που χρησιμοποιείται στο βαμμένο μαλλί, βαμβάκι, μετάξι και 

έγγραφα όπου οι λαμπρές φθορίζουσες αποχρώσεις  είναι προαπαιτούμενο 

στο τελικό αποτέλεσμα. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή 

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

και καθαρότητα τουλάχιστον 95.0% Ο στερεοχημικός της τύπος είναι ο 

εξής: 

 

Εικόνα 17: Στερεοχημικός τύπος της Rhodamine 6G. 

Το φάσμα απορρόφησης, για ένα υδατικό διάλυμα Rhodamine 6G, στην 

περιοχή του ορατού και του υπεριώδους, διέπεται από χαρακτηριστικές 

κορυφές που που φαίνονται στο διάγραμμα 7. Οι χαρακτηριστικές κορυφές 

απορρόφησης για τα μονομερή, εντοπίζονται στα  523 nm στην ορατή 

περιοχή και 276 nm και 343 nm στη UV περιοχή [99]. Για τα υδατικά 

διαλύματα όμως η Rhodamine 6G, υφίσταται μια μικρή μετατόπιση της 

κύριας κορυφής στα 526 nm. 

Η αποδόμηση του υδατικού διαλύματος της Rhodamine 6G, μπορεί να 

ανιχνευτεί από τον αποχρωματισμό του και επομένως από τη μείωση του 
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μεγέθους (εμβαδού) των χαρακτηριστικών του κορυφών  που παρουσιάζει 

στο συγκεκριμένο μήκος κύματος των 526 nm.  

 

 

Διάγραμμα7: Χαρακτηριστικές κορυφές της Rhodamine 6G.   

 
 
 

6 . 3  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Παραπάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής οργανικών βαφών 

είναι βαφές υφασμάτων [69]. Χρωστικές σε ποσοστό 60-70% που χρησι-

μοποιούνται στη βιομηχανία είναι αζωχρώματα. Στο περιβάλλον οι χρω-

στικές εισέρχονται κυρίως μετά τη χρήση τους σε βιομηχανίες εξαιτίας της  

μεγάλης τους διαλυτότητας στο νερό και μεταφέρονται σε μεγάλες  

αποστάσεις από ρέματα ή ποτάμια.  

Η ποσότητα και η ποιότητα των υγρών αποβλήτων διαφοροποιείται 

σημαντικά ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία και τις πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων, όπως προέκυψαν έπειτα 

από έρευνα σε μονάδες βαφής – φινιρίσματος κυρίως βαμβακερών πρώτων 

υλών.   
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Παράμετρος  Τιμές 
COD (mg O2 L-1)  350 – 810 
BOD5 (mg O2 L-1)  90 – 260 
AOX (mg Cl L-1 )                     

(adsorbed organic halogens) 
0.36 

HC (mg L-1) (hydrocarbons)  0,5 – 1,2 
pH 9,8 
T (oC)  27 – 34 
NH4 (mg L-1)  0,6 
Οργανικό N (mg L-1)  10 
Συνολικό N (mg L-1)  11 
Συνολικός P (mg L-1) 2 
Cu (mg L-1)  0,1 – 0,2 
Cr (mg L-1)  0,02 – 0,05 
Ni (mg L-1)  0,05 – 0,35 
Zn (mg L-1)  0,2 

Πίνακας 7: Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων βαφείων – φινιριστηρίων  
υφασμάτων [Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), 
Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles 
Industry, 2003].   

 

Σημαντικές επίσης ποσότητες χρωστικών εισάγονται στο περιβάλλον από 

τις χωματερές όπου καταλήγουν υλικά βαφής μετά το τέλος της χρήσης 

τους. Η λίπανση της αγροτικής γης με ιλύ που περιέχει χρωστικές οδηγεί 

στη ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου νερού. Η επεξεργασία αυτών 

των αποβλήτων δεν είναι εύκολη και οι βιομηχανίες με τέτοια απόβλητα 

συνήθως συναντούν πρόβλημα στο να φτάσουν τα επιτρεπόμενα όρια 

συγκέντρωσης ρύπων. Εξαιτίας της σταθερότητας και του μεγάλου 

ποσοστού σε οργανικό υλικό που παρουσιάζουν τα σύγχρονα συνθετικά 

χρώματα υφασμάτων οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας κρίνονται 

αναποτελεσματικές για την αποδόμηση και τον αποχρωματισμό τους. 

Μερικές από τις φυσικές, χημικές και βιολογικές επεξεργασίες που 

χρησιμοποιούνται είναι: προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, υπερδιήθηση, 

αντίστροφη ώσμωση, ιοντοανταλλαγή σε συνθετικές προσροφητικές 

ρητίνες, οξείδωση με όζον και χλώριο, ηλεκτροχημική οξείδωση, κροκί-

δωση και η συσσωμάτωση με μετέπειτα καθίζηση ή με επίπλευση, 

αναγωγικός μοριακός διαχωρισμός, αερόβια και αναερόβια βιολογική 

επεξεργασία. Έχει παρατηρηθεί ότι στην αερόβια βιολογική επεξεργασία 

συμβαίνει πολύ μικρή βιοαποδόμηση του χρώματος και ο αποχρωματισμός  
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που συμβαίνει οφείλεται στην προσρόφηση του χρώματος στην ενεργό ιλύ. 

Οι προαναφερόμενες τεχνικές είναι μη καταστροφικές, μιας και απλά 

μεταφέρουν τη ρύπανση από την υδάτινη φάση σε κάποια άλλη. Η 

μετεπεξεργασία που απαιτείται για τη στερεή φάση καθιστά τις φυσικές 

μεθόδους ασύμφορες οικονομικά.   

Υπάρχουν ερευνητικές μελέτες πάνω σε διάφορες μεθόδους επεξεργασίας  

τέτοιου είδους αποβλήτων ώστε να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος 

για την επεξεργασία τους. Ένας κατάλληλος μηχανισμός επεξεργασίας και 

απομάκρυνσης των αποβλήτων που περιέχουν χρωστικές θεωρείται η 

ετερογενής φωτοκατάλυση καθώς πετυχαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό τον 

καθαρισμό των οργανικών υλικών των αποβλήτων και συγχρόνως αποτελεί 

μια συμφέρουσα σχετικά οικονομικά λύση. Επιπλέον, ο καταλύτης έχει 

χαμηλό κόστος, διατίθεται στην αγορά σε διάφορες κρυσταλλικές μορφές, 

είναι μη τοξικός και φωτοχημικά σταθερός [15, 9].   

 

7  Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ  
 
Η τεχνολογική εφαρμογή της περιβαλλοντικής φωτοκατάλυσης στη δια-

δικασία αποδόμησης των ρύπων είναι ένας επιστημονικός τομέας στον 

οποίο έχουμε σημαντικές αναφορές, δημοσιεύματα και ερευνητικά αποτε-

λέσματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, σύνθεσης, ρύπων και 

καταλυτών. Μέσα από τις δημοσιεύσεις διακρίνεται καθαρά η προσπάθεια 

βελτιστοποίησης της φωτοκαταλυτικής διεργασίας σε όλους τους 

διακριτούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Η ανάπτυξη της βασικής 

έρευνας αναφορικά με τη φωτοχημική αυτή αντίδραση και τις χρήσεις της, 

δημιούργησε την παράλληλη ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας, η 

οποία αποσκοπεί  σε εμπορικές εφαρμογές της διαδικασίας. Ενδεικτικά 

παρατίθεται το ερευνητικό έργο των πιο πρόσφατων ατομικών και 

ομαδικών επιστημονικών αναφορών.   

Στη μελέτη των Kazuhito Hashimoto et al. (2005) αναφέρεται ότι το TiO2 

είναι σχεδόν το μόνο ημιαγώγιμο υλικό κατάλληλο για βιομηχανική χρήση 

φωτοκατάλυσης στο παρόν και πιθανώς στο μέλλον [98]. Αυτό το οφείλει 

στην υψηλότερη φωτοδραστικότητα, σταθερότητα και στο χαμηλότερο 

κόστος του. Επίσης αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο τύποι φωτοχημικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε μια επιφάνεια TiO2 όταν 
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ακτινοβολείται με το υπεριώδες φως. Ο ένας τύπος περιλαμβάνει τις 

φωτοπροκληθείσες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις των προσροφημένων 

ουσιών, ενώ ο άλλος αφορά την υδρόφιλη μετατροπή, ενώ γίνεται 

αναλυτική περιγραφή τους. Σε αντίθεση έχουμε τη μελέτη των S.K. Kansal 

et al. (2006) για τη φωτουποβάθμιση δύο εμπορικών χρωστικών ουσιών 

(methyl orange (ΜΟ), rhodamine (R6G)) σε υδάτινη φάση με τη χρήση 

διαφορετικών ημιαγώγιμων καταλυτών, όπως το TiO2, ZnO, SnO2, ZnS και 

το CdS [99]. Στη σύγκριση της φωτοκαταλυτικής δραστηριότητας των 

διαφορετικών αυτών ημιαγωγών, έπειτα από τα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται ότι το ZnO είναι ο πιο ενεργός φωτοκα-

ταλύτης για τον αποχρωματισμό των MO και R6G. Η σειρά της αποδο-

τικότητας είναι ZnO > TiO2  > CdS > SnO2 > ZnS. Εκτός από την 

υψηλότερη αποδοτικότητα, άλλο πλεονέκτημα του ZnO αναφέρεται πως 

είναι το χαμηλότερο κόστος του. Το αρχικό ποσοστό αποχρωματισμού είναι 

αυξανόμενο με την αύξηση στη δόση των καταλυτών μέχρι μια βέλτιστη 

συγκέντρωση στο αιώρημα. Περαιτέρω αύξηση στη δόση καταλυτών δεν 

παρουσιάζει καμία επίδραση. Σε άλλη τους μελέτη (2007) για την 
υποβάθμιση λυκίσκου μπύρας αναφέρουν ότι η διαδεδομένη χρήση TiO2 

είναι αντιοικονομική για μεγάλης κλίμακας κατεργασία υγρών αποβλήτων, 

έτσι το ενδιαφέρον έχει μετατεθεί στην αναζήτηση των κατάλληλων 

εναλλακτικών λύσεων σε καταλυτικές σκόνες  [100].   

Οι Abdurrahman Akyol et al. (2007) μελετώντας την υποβάθμιση αζω-

τούχας χρωστικής ουσίας σε ένα αιώρημα σε φωτοκαταλυτικό αντι-

δραστήρα, καταλήγουν ότι η φωτόλυση με ακτινοβόληση σε UV μήκοι 

κύματος έχει αμελητέα επίδραση στην υποβάθμιση χρωστικών ουσιών, σε 

αντίθεση με την παρουσία καταλύτη [101]. Μάλιστα σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα ο αποχρωματισμός του υδατικού διαλύματος χρωστικής, 

παρουσία ZnO είναι υψηλότερος κάτω από 365 nm της UV ακτινοβολίας 

συγκρινόμενο με το TiO2, το οποίο υπερτερεί κάτω από τα 254 nm της UV 

ακτινοβολίας.   

Στην εργασία των Huihu Wang et al. (2006) γίνεται σύγκριση της 

αποδοτικότητας στην υποβάθμιση χρωστικών ουσιών με τη χρησιμοποίηση 

καταλυτικών συνθετικών σκονών ZnO διαφορετικής μεθόδου σύνθεσης 

[102]. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι ο αποφασιστικός και 

κυρίαρχος παράγοντας στην απόδοση των καταλυτικών σκονών ZnO ήταν 
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η μέθοδος παρασκευής τους (θερμική μέθοδος εξάτμισης - χημική μέθοδος 

απόθεσης) και λιγότερο η μορφολογία τους και το μέγεθός τους. Σχετική 

εδώ είναι η εργασία των Young Joon Jang et al. (2005) για την 

φωτοκαταλυτική υποβάθμιση του μπλε μεθυλενίου στο νερό [103]. Στην 

σύγκριση χρησιμοποιούνται νανοσωματίδια ZnO κάτω από φωτισμό  

υπεριωδών ακτίνων. Τα σωματίδια ZnO έχουν διαφορετική μορφολογία 

ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής τους. Η επίδραση της μορφολογίας των 

κόκκων του καταλύτη ερευνήθηκε και η έρευνα έδειξε ότι νανοσωματίδια 

20 nm στη μέση διάμετρο είχαν υψηλότερη απόδοση από αυτή των 

νανοκρυσταλλικών μορίων ZnO από 20 nm σε όλα τα πειράματα. Στην 

εργασία αυτή γίνεται και η επισήμανση ότι μερικές χρωστικές ουσίες 

αποδομούνται ακόμη και μόνο κάτω από την άμεση UV ακτινοβολία. 

Επομένως, πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά μέχρι ποιο σημείο οι χρωστικές 

ουσίες αποδομούνται απλά φωτολυτικά χωρίς τη χρήση  κανενός 

καταλύτη.   

Στην αναφορά του Jing Liqiang et al. (2006) η οποία επικεντρώνεται στην 

απόδοση της φωτοφωταύγειας (PL) των ημιαγώγιμων νανοσκόνεων, 

καταδεικνύεται ο συσχετισμός της έντασης της φωτοφωταύγειας PL με τη 

φωτοκαταλυτική τους απόδοση [104].   

Σε εργασία της Carla Sirtori et al. (2005) για την υποβάθμιση υδατικού 

διαλύματος καμφοράς με ετερογενή φωτοκατάλυση και χρήση TiO2 και 

ZnO ως ημιαγώγιμους καταλύτες, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία τους 

μεταβάλλει το χρόνο αποδόμησης της ιδιαίτερα φωτοευαίσθητης καμφοράς 

[105]. Συγκεκριμένα παρουσία μόνο τεχνητού φωτός UV (φωτόλυση), η 

καμφορά σχεδόν συνολικά αποδομήθηκε μετά από χρόνο αντίδρασης 60 

λεπτών. Παρουσία και των ημιαγωγών η υποβάθμιση ήταν πλήρης μετά 

από μια επεξεργασία  περίπου 30 λεπτών.   

Οι Ruh Ullah και Joydeep Dutta (2007) την προηγούμενη χρονιά στην 

εργασία τους για την ετερογενή  φωτοκατάλυση οργανικών χρωστικών 

ουσιών, διαπιστώσαν ότι ημιαγώγιμος καταλύτης ντοπαρισμένος (με 

πρόσμιξη) (ZnO:Mn2+) υποβαθμίζει (αποχρωματίζει και οξειδώνει) το 

υδατικό διάλυμα μπλε μεθυλενίου (MB) πολύ γρηγορότερα από το  

συμβατικό ZnO και επίσης είναι καλύτερος από το TiO2 στο ορατό φως 

[106]. Το μπλε μεθυλενίου (MB) είναι μία βασική χρωστική ουσία ανιλίνης 

και χρησιμοποιήθηκε ως οργανικός μολυσματικός παράγοντας που 
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ακτινοβολείται από λάμπα βολφραμίου. Εδώ εστιάζεται και η μελέτη για την 

εργαστηριακή σύνθεση νανοσκόνεων των Li ShiWang et al. (2008) [107]. 

Συγκεκριμένα τα σωματίδια οξειδίου ψευδάργυρου σε επίπεδο 

νανοκλίμακας (ZnO) είναι ντυμένα με νανοσωλήνες τιτανίου (TNTs) που 

συντίθενται με μια ευχερή χημική μέθοδο σε θερμοκρασία δωματίου. Τα 

πειράματα έδειξαν ότι τα ZnO–TNTs νανοϋλικά είναι ανώτερα από τα P25, 

ZnO, TNTs και ZnO και anatase TiO2 στην οξείδωση rhodamine B κάτω από 

την ακτινοβολία UV φωτός. Επίσης τα νανοϋλικά ZnO–TNT παρουσιάζουν 

πολύ καλή φωτοκαταλυτική απόδοση ακόμα και μετά από 

επαναλαμβανόμενες χρήσεις. Η αναφορά των Maolin Zhang et al. (2005) 

για την εργαστηριακή σύνθεση νανοσκόνης σύνθετου οξείδιου ZnO–SnO2 

και η φωτοκαταλυτική αξιολόγησή της, έδειξε ότι είχε καλύτερη 

δραστικότητα από τα οξείδια ZnO και SnO2, και ήταν επίσης ελαφρώς 

υψηλότερη από το εμπορικό P25 TiO2 [108]. Στην παράμετρο αυτή της 

ετερογενούς φωτοκατάλυσης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους και 

άλλες ερευνητικές ομάδες κάνοντας αξιολόγηση σύνθετων νανοσκοπικών 

κόνεων δίνοντας ένα σημαντικό αριθμό αναφορών, δείχνοντας με τον 

τρόπο αυτό και τη σημασία της.   

 

8  Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η Σ  
 
Η αυξανόμενη δημόσια ανησυχία με τους περιβαλλοντικούς ρύπους κάνει 

αναγκαίο να αναπτυχθούν σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας και η 

ετερογενής φωτοκατάλυση κερδίζει συνεχώς περισσότερο την προσοχή 

των επιστημόνων του τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο στόχος για 

νέες και βελτιωμένες φωτοκαταλυτικές διαδικασίες, για καλύτερη 

περιβαλλοντική συμβατότητα, αυξημένη απόδοση, παραγωγή αποδοτι-

κότερων καταλυτών με μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση, συνεχίζει να 

είναι και σήμερα ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Οι διάφοροι 

ρυπαντές του φυσικού περιβάλλοντος, μπορεί να προέρχονται από 

βιομηχανικές, αστικές ή ατομικές δραστηριότητες. Η παραγωγή τοξικών 

χημικών αποβλήτων από το σύστημα των βιομηχανιών βαφής με οργανικές 

χρωστικές ουσίες αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης. Τεχνολογίες φωτοκαταλυτικές με εφαρμογές για το νερό και τα 

υγρά απόβλητα που χρησιμοποιούν είτε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία ή 
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ηλιακό φως θα αντιμετωπιστούν ευνοϊκότερα στην αγορά, εάν εξελιχθούν 

δραστικότεροι ημιαγώγιμοι καταλύτες.   

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη διερεύνηση της φωτοκαταλυτικής δράσης 

εμπορικών και συνθετικών νανοσκοπικών κόνεων οξειδίου του 

ψευδαργύρου (ZnO) και διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) υπό ελεγχόμενες 

συνθήκες σε επιλεγμένες χρωστικές ουσίες. Χρησιμοποιήθηκε φωτοχημικός 

αντιδραστήρας αδιάλειπτης ροής (batch reactor) κάτω από την έκθεση 

υπεριώδους ακτινοβολίας με μέγιστη κορυφή αυτή των 365nm για τον 

αποχρωματισμό / αποδόμηση αντιπροσωπευτικών οργανικών χρωστικών 

ουσιών όπως οι Methylene Blue, Methyl Οrange και Rhodamine 6G.   

Με γνώμονα τις υπάρχουσες αναφορές προηγήθηκε η ρύθμιση των 

παραμέτρων - συνθηκών των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων κατά στάδια. 

Αρχικός στόχος ήταν ο αποχρωματισμός των παραπάνω χρωστικών ουσιών 

για την τεκμηρίωση της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης, εξετάζοντας 

διαθέσιμους εμπορικούς ημιαγώγιμους καταλύτες ΤiO2 και ZnO, μάλιστα 

διαφορετικού μεγέθους κόκκων και συγκεντρώσεων, για να εξακριβωθεί 

κατά πόσο το μέγεθος των σωματιδίων και η συγκέντρωση των 

νανοσκοπικών κόνεων επηρεάζει τη φωτοκαταλυτική τους απόδοση. 

Έχοντας επίσης στη διάθεσή μας εργαστηριακά δείγματα ZnO και TiO2, τα 

οποία συντίθενται με την υδροθερμική μέθοδο σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(95 οC), μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική τους απόδοση σε συνάρτηση με τις 

παραμέτρους παρασκευής τους. Η φωτοκαταλυτική δράση τους έναντι των 

εμπορικών ημιαγώγιμων καταλυτών είναι ζητούμενο του επόμενου σταδίου 

διερεύνησης. Η διερεύνηση ολοκληρώνεται σε επίπεδο περιβαλλοντικής 

εφαρμογής με τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής δράσης σε απόβλητα 

βαφείου υφασμάτων (αποβλήτων που προκύπτουν από τη βαφή 

βαμβακερών), προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των 

βέλτιστων εμπορικών και συνθετικών εργαστηριακών καταλυτικών 

ημιαγώγιμων κόνεων ZnO και TiO2 και της εφαρμοσμένης 

φωτοκαταλυτικής μεθόδου στον αποχρωματισμό και την οξείδωση των 

έγχρωμων τοξικών υδατικών αποβλήτων. Έτσι, το επιστημονικό 

ενδιαφέρον εστιάζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που θα εξασφαλίσουν 

την ευρύτερη εφαρμογή της φωτοκαταλυτικής διεργασίας με τη χρήση 

οικονομικότερων και αποδοτικότερων νανοσκοπικών κόνεων ZnO και TiO2 
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στην κύρια ή προκαταρκτική επεξεργασία για τον αποχρωματισμό και την 

οξείδωση οργανικών χρωστικών αποβλήτων.   
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Υλικά και μέθοδοι 
 
1  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
Η ετερογενής φωτοκατάλυση είναι μια ελπιδοφόρος τεχνική για την 

αποδόμηση περιβαλλοντικών ρύπων. Αρχικό pH, θερμοκρασία, συγκέντρω-

ση χρωστικών ουσιών, συγκέντρωση καταλυτών καθώς επίσης και το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας θεωρούνται από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους ελέγχου της.  

Οι παραμετρικοί παράγοντες όπως:  

• είδος καταλυτικών σκονών 

• μορφολογία των καταλυτικών σκονών,  

• μέγεθος μορίων των καταλυτικών σκονών, 

• ρυθμός ανάδευσης των διαλυμάτων,  

• είδος οργανικών χρωστικών ουσιών,  

• παροχή αέρα στον αντιδραστήρα,  

• επαναχρησιμοποίηση των καταλυτικών σκονών, 

• μεταβολή της συγκέντρωσης των καταλυτικών σκονών,  

• υπολειμματική δράση των καταλυτικών σκονών,  

έχουν σημαντική επίδραση στα φωτοκαταλυτικά αποτελέσματα. Με τη 

μέτρηση της απόδοσης των ημιαγώγιμων καταλυτικών σκονών έναντι 

υδατικών διαλυμάτων προτύπων χρωστικών – ρύπων με καθορισμένη κάθε 

φορά συγκέντρωση έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα 

της φωτοκαταλυτικής διεργασίας. Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα για τη μελέτη της δράσης μικρο & νανοδομών οξειδίων του 

ψευδαργύρου (ZnO) καθώς και νανοδομημένων διοξειδίων του τιτανίου 

(TiO2) διαφόρων εμπορικών οίκων διατηρώντας σταθερές κάθε φορά 

συγκεκριμένες παραμέτρους ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων 

μέσα στον ίδιο κύκλο πειραμάτων. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα για τη φωτοκαταλυτική δράση συνθετικών σκονών ZnO και TiO2 
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που παρασκευάστηκαν σε χαμηλή θερμοκρασία (<100 °C) με την 

υδροθερμική μέθοδο στα Εργαστήρια του Τομέα Χημείας του Γενικού 

Τμήματος Θετικών Επιστημών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης έναντι της χρωστικής ρύπου 

μπλε του μεθυλενίου (ΜΒ). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με υγρά 

απόβλητα βαφείου με τις αποτελεσματικότερες εμπορικές και συνθετικές 

ημιαγώγιμες σκόνες ZnO και TiO2. Ο έλεγχος της φωτοκαταλυτικής δράσης 

των δειγμάτων έγινε με φασματοσκοπία ορατού / υπεριώδους για τη 

μελέτη του ρυθμού αποχρωματισμού της χρωστικής υπό την επίδραση 

υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία του ημιαγώγιμου καταλύτη.   

Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά τα αντιδραστήρια, ο εξοπλισμός 

που χρησιμοποιήθηκε, οι πειραματικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν καθώς 

βέβαια και ο τρόπος ελέγχου της φωτοκαταλυτικής δράσης των 

ημιαγώγιμων κόνεων.  

 

2  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  
 
Αφορά τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Όλα τα υλικά, εμπορικά και εργαστηριακά, χρησιμοποιήθηκαν 

χωρίς περαιτέρω καθαρισμό.  

 
2 . 1  Η Μ Ι Α Γ Ω Γ Ι Μ A  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Α  Υ Λ Ι Κ Α  
 
Το ημιαγώγιμο μεταλλικό διοξείδιο του τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε ως 

κύριος εμπορικός καταλύτης για τη μελέτη του αποχρωματισμού διαφόρων 

οργανικών χρωστικών και ενός υγρού αποβλήτου βαφείου, υπό διάφορες 

πειραματικές συνθήκες, είναι το TiO2 της εταιρίας Degussa, που είναι 

γνωστό στο εμπόριο ως TiO2 P-25 [109]. Το TiO2 P-25, έχει μελετηθεί 

περισσότερο από κάθε άλλη μορφή και θεωρείται ουσιαστικά ο καταλύτης 

αναφοράς, λόγω των συνολικά πολύ καλών φωτοκαταλυτικών του 

ιδιοτήτων. Αποτελείται κατά 20 % από τη μορφή rutile του TiO2 και κατά 

80% από τη μορφή anatase. Έχει ακαθόριστο σχήμα κόκκων με μέγεθος 

20 -30 nm. Σκόνες TiO2 και ZnO που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο 

του Τομέα Χημείας με την υδροθερμική μέθοδο σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(95 °C) για 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72h επίσης δοκιμάστηκαν στα πειράματα 

της παρούσας εργασίας [117-120]. Αυτό έγινε έπειτα από συστηματική 

κονιορτοποίηση (σύνθλιψη) για την ελαχιστοποίηση του μεγέθους των 
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κόκκων τους. Τα συνθετικά διοξειδία του τιτανίου (TiO2) και οξείδια του 

ψευδαργύρου (ZnO) που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στον πίνακα 1. 

Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και όλα τα εμπορικά ημιαγώγιμα 

μεταλλικά οξείδια που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα φωτοκατάλυσης.  

 

 

Α/Α  Τύπος                     Σύσταση  Προέλευση 
Μέγεθος 

σωματιδίων 
1  ZnO                           Aldrich  <100 nm 
2  ZnO                              99,9%  Aldrich  <5 μm 
3  TiO2 (anatase)              99,7%  Aldrich  <25 nm 
4  TiO2 (rutile)                 99,5%  Aldrich  <25 nm 
5  TiO2 (80% anatase + 20% rutile)  Degussa  A.G.  <25 nm 
6  TiO2 (80% anatase + 20% rutile) 99,9%  Aldrich         <100 nm 
7  TiO2 (anatase)         99,8%.  Aldrich  <5 μm 
8  ZnO        1, 2, 5, 10, 24, 48, 72h  Συνθετική  500‐800 nm  
9  TiO2           1, 2, 5, 10, 24, 48, 72h  Συνθετική  80‐100 nm 

          Πίνακας 1: Οξείδια τιτανίου (TiO2) και ψευδαργύρου (ZnO) που  
                           χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα φωτοκατάλυσης.   
                           
 

Παρακάτω στις εικόνες 1 και 2 φαίνονται φωτογραφίες από τις εμπορικές 

συσκευασίες των ημιαγώγιμων μεταλλικών οξειδίων από το εργαστήριο στο 

οποίο πραγματοποιήθηκαν στα πειράματα.   

 

 
Εικόνα 1: Hμιαγώγιμα οξείδια TiO2.   Εικόνα 2: Hμιαγώγιμα οξείδια ZnO.   

 

Τα υδατικά διαλύματα για τα πειράματα παρασκευάστηκαν με απιονισμένο  

και υπερκάθαρο νερό από ειδικό σύστημα καθαρισμού ύδατος (MilliQ). 
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Τα γυάλινα και πλαστικά σκεύη ξεπλύθηκαν αρκετές φορές με απιονισμένο 

και υπερκάθαρο νερό, πριν από τη χρήση τους. Τα δείγματα τα οποία 

μετρήθηκαν επαναλαμβανόμενα, αμέσως μετά τη δειγματοληψία διατηρή-

θηκαν σε προφυλαγμένο σκοτεινό χώρο , μέχρι να μετρηθούν.   

  
 

2 . 2 .  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ε Σ  Χ Ρ Ω Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Ο Υ Σ Ι Ε Σ  
 
Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εμπορικές χρωστικές Μethylene 

blue, Methyl Orange, Rhodamine 6G που φαίνονται στην εικόνα 3, καθώς 

και πραγματικό υγρό απόβλητο βαφής  βαμβακερών υφασμάτων.Οι 

χρωστικές Μethylene Βlue και Rhodamine 6G  είναι κατιονικές, σε σχέση 

με την  χρωστική αζώχρωμα Methyl Orange που είναι ανιονική ενώ οι 

σουλφοομάδες που υπάρχουν στο μόριό της, της δίνουν  υψηλή 

διαλυτότητα  στο νερό .  

 

 

Εικόνα 3: Χρωστικές methylene blue, Methyl Orange, Rhodamine 6G. 

Το μπλε του μεθυλενίου (ΜΒ) χρησιμοποιήθηκε ως ρύπος δοκιμής 

δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην έρευνα ως δείκτης για τις 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό του είναι οι κορυφές 

απορρόφησης που παρουσιάζει το φάσμα του στην ορατή περιοχή. Κατά 

συνέπεια η αποδόμησή του μπορεί να ελέγχεται εύκολα από την οπτική 

φασματοσκοπία απορρόφησης. Επιπλέον, μια μεγάλη μερίδα των πραγμα-

τικών ρύπων είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει και αυτή τη συνθετική 

υφαντική χρωστική ουσία με κύρια εφαρμογή στις βιομηχανικές βαφές. 

Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που χρησιμοποιήθηκε το μπλε του 

μεθυλενίου στα περισσότερα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν.   
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Το εμπορικό μπλε του μεθυλενίου (methylene blue) έχει μοριακό τύπο  

C16H18ClN3S•3H2O [110]. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή 

μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης, με σκούρα μπλε απόχρωση και 

καθαρότητα τουλάχιστον 82%. Ο παρασκευαστικός οίκος είναι η Sigma-

Aldrich, χώρα προέλευσης Κίνα. Τα υδατικά του διαλύματα υφίστανται 

επίσης με μπλε απόχρωση. Το methylene blue, έχει μοριακό βάρος 

373,90 gr/mole.  

Το πορτοκαλί του μεθυλίου (ΜO) χρησιμοποιήθηκε ως ρύπος δοκιμής 

επίσης γιατί έχει διαφορετική μοριακή δομή και διαφορετικές λειτουργικές 

ομάδες από ότι το methylene blue και η συμπεριφορά του ως δείκτης για 

τις χρωστικές ουσίες έχει συμπληρωματικό ενδιαφέρον για την αξιολόγηση 

των καταλυτικών σκονών. Το MO είναι μια αζωτούχα χρωστική ουσία που 

έχει σουλφομάδα (SO3
-) και τις αζωτούχες ομάδες, με μοριακό τύπο  

C14H14N3NaO3S. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή μορφή και 

συγκεκριμένα σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης με πορτοκαλί απόχρωση, 

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

καθαρότητα 95,0%. Ο παρασκευαστικός οίκος είναι η Sigma-Aldrich, χώρα 

προέλευσης USA. Τα υδατικά της διαλύματα, υφίστανται με πορτοκαλί 

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

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης για τα μονομερή, εντοπίζονται στα 

462 nm και 272 nm [99].   

Η ροδαμίνη (R6G) έχει διαφορετική  μοριακή δομή από τις προηγούμενες 

οργανικές χρωστικές και το επιστημονικό ενδιαφέρον για την αποδόμηση 

υδατικών διαλυμάτων της οφείλεται στη χρήση της για να επιτευχθούν  

λαμπρές φθορίζουσες αποχρώσεις εμπορικών προϊόντων. Έχει μοριακό 

τύπο C28H31N2O3Cl. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή μορφή 

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

καθαρότητα τουλάχιστον 95,0%. Ο παρασκευαστικός οίκος είναι η Sigma, 

χώρα προέλευσης U.K.. Τα υδατικά της διαλύματα, υφίστανται επίσης με 

καφέ – κόκκινη απόχρωση. Η Rhodamine 6G, έχει μοριακό βάρος 

479,01 gr/mole. Οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης για τα 

μονομερή, εντοπίζονται στα 523 nm στην ορατή περιοχή και 276 nm και 

343 nm στη UV περιοχή [99].   
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2 . 3  Α Π Ο Β Λ Η Τ Α  Β Α Φ Ε Ι Ο Υ  

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του θέματος της ετερο-

γενούς φωτοκατάλυσης και του πληρέστερου ελέγχου της αποτελε-

σματικότητας των νανοσκοπικών καταλυτικών κόνεων πραγματοποιήθηκε 

σειρά πειραμάτων με απόβλητο παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκε-

κριμένα πρόκειται για υγρό απόβλητο βιομηχανίας βαφής υφασμάτων της 

Βόρειας Ελλάδας στο νομό Κιλκίς (FARBETEX S. A.). Το Χημείο του 

εργοστασίου είναι το αρμόδιο τμήμα για το σχεδιασμό της μεθόδου 

επεξεργασίας της κάθε βαφής του υφάσματος. Αυτό είναι υπεύθυνο για τα 

χρώματα και τα βοηθητικά υλικά και τα ποσοστά τους που θα χρησι-

μοποιηθούν κατά την παραγωγική διαδικασία. Το εργοστάσιο διαθέτει 

αυτοδύναμη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας για τον καθαρισμό των απο-

βλήτων πριν από τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη .  

Το Χημείο διαθέτει: 

• Εργαστηριακό εξοπλισμό για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων και 

βοηθητικών υλών. 

• Εργαστηριακό εξοπλισμό για τις διαλύσεις των χρωμάτων και τις 

βαφές των εργαστηριακών δειγμάτων. 

• Εργαστηριακό εξοπλισμό για το φωτομετρικό έλεγχο των 

αποχρώσεων. 

• Τερματικά Η/Υ για την επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα του 

δικτύου. 

• Παρασκευαστές Χημείου. 

Με τον προγραμματισμό γίνεται η προώθηση στην επιλεγμένη βαφική 

μηχανή. Η βαφή εκτελείται με νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας ανάλογα 

με τη μέθοδο και το στάδιο της βαφής, με χρωστικές που είναι υδατο-

διαλυτές και με την προσθήκη βοηθητικών υλικών. Τα στάδια που ακολου-

θούνται είναι τρία. Με την έναρξη γίνεται η προεργασία, ακολουθεί η 

κυρίως βαφή και ολοκληρώνεται με την μετεπεξεργασία της βαφής. Το 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Υλικά και μέθοδοι                                                                                                                             57  

διάγραμμα ροής προϊόντος απεικονίζεται παρακάτω στο διάγραμμα 1, ενώ 

το διάγραμμα ροής βαφής στο διάγραμμα 2.  

 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής προϊόντος. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η θεωρητική απορρόφηση του χρώματος βαφής  

από το ύφασμα κυμαίνεται από 80 έως 85%.   

Τα δείγματα παραδόθηκαν στα Εργαστήρια του Τομέα Χημείας του Γενικού 

Τμήματος Θετικών Επιστημών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε σφραγισμένες πλαστικές 

φιάλες (μπουκάλια), όπως φαίνεται στην εικόνα 4, σε ποσότητες του 
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1,5 Lt. Οι φιάλες ήταν περιτυλιγμένες εξ’ ολοκλήρου με φύλλο αλουμινίου 

ώστε να αποκλειστεί ο φωτισμός σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και 

αποθήκευσής τους. Αναλυτικά, η πρώτη φιάλη περιείχε υγρό μετά την 

έξοδο από το βιολογικό καθαρισμό της μονάδας. Η δεύτερη φιάλη περιείχε 

υγρό από την είσοδο του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας. Η τρίτη 

φιάλη περιείχε υγρό βαφής με την εμπορική ονομασία NAVY απόχρωσης 

μπλέ έτοιμο για χρήση σε βαμβακερό 100% ύφασμα από τη βαφική μηχανή 

18 της μονάδας. Η τέταρτη φιάλη περιείχε υγρό απόβλητο βαφής με την 

εμπορική ονομασία NAVY απόχρωσης μπλέ αμέσως μετά τη χρήση σε 

βαμβακερό 100% ύφασμα από τη βαφική μηχανή 18 της μονάδας.   

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ροής βαφής. 

Η πέμπτη φιάλη περιείχε υγρό βαφής με την εμπορική ονομασία BLACK 

VO4 απόχρωσης μαύρου για χρήση σε βαμβακερό 95% ύφασμα από τη 

βαφική μηχανή 48 της μονάδας. Η έκτη φιάλη περιείχε υγρό απόβλητο  

βαφής με την εμπορική ονομασία BLACK VO4 απόχρωσης μαύρου αμέσως 
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μετά τη χρήση σε βαμβακερό 95% ύφασμα από τη βαφική μηχανή 48 της 

μονάδας. Η έβδομη φιάλη περιείχε υγρό βαφής με την εμπορική ονομασία 

GRANAT 43 απόχρωσης καφέ-κόκκινου για χρήση σε βαμβακερό πετσετέ  

ύφασμα από τη βαφική μηχανή 21 της μονάδας. Η όγδοη φιάλη περιείχε 

υγρό απόβλητο βαφής με την εμπορική ονομασία GRANAT 43 απόχρωσης 

καφέ-κόκκινου αμέσως μετά τη χρήση σε βαμβακερό 95% ύφασμα από τη 

βαφική μηχανή 21 της μονάδας. Η ένατη φιάλη περιείχε υγρό βαφής με 

την εμπορική ονομασία ORANGE απόχρωσης πορτοκαλί για χρήση σε 

βαμβακερό 100% ύφασμα από τη βαφική μηχανή 25 της μονάδας. Τέλος, 

η δέκατη φιάλη περιείχε υγρό απόβλητο βαφής με την εμπορική ονομασία 

ORANGE απόχρωσης πορτοκαλί αμέσως μετά τη χρήση σε βαμβακερό 

100% ύφασμα από τη βαφική μηχανή 25 της μονάδας.   

 

Εικόνα 4: Δείγματα αποβλήτων βαφείου υφασμάτων. 

Έγινε φασματοφωτομέτρηση για την κατά το δυνατόν καλύτερη 

αντιστοίχηση των φασμάτων απορρόφησης από τα δείγματα αποβλήτων 

βαφής με τα φάσματα απορρόφησης των τριών οργανικών χρωστικών 

ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστηριακά πειράματα. Τα φάσματα 
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απορρόφησης ορατού / υπεριώδους υγρών αποβλήτων βαφείου 

υφασμάτων, παρουσιάζονται στην εικόνα 5.   

Κατά την αξιολόγηση των δειγμάτων και εφόσον δεν ήταν δυνατό στην 

εργασία να δοκιμαστούν όλα τα δείγματα, αποφασίστηκε να πραγματο-

ποιηθούν πειράματα ετερογενούς φωτοκατάλυσης για τους βέλτιστους 

καταλύτες στο υγρό απόβλητο NAVY, απόχρωσης μπλε. Τα δεδομένα που 

οδήγησαν στην απόφαση αυτή είναι η συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

φασματοφωτομέτρησης με αυτά του διαλύματος Μethylene Βlue (ΜΒ)  

ίδιας περίπου απόχρωσης για το οποίο προέκυψαν τα περισσότερα 

πειραματικά αποτελέσματα. Δηλαδή η οργανική χρωστική Μethylene Βlue 

(ΜΒ) ήταν η μόνη άμεσα συγκρίσιμη με το υγρό απόβλητο NAVY.   

  

α. Φασματοφωτομέτρηση Navy β. Φασματοφωτομέτρηση Black VO4 

  

γ. Φασματοφωτομέτρηση Granat 43 δ. Φασματοφωτομέτρηση Orange 
Εικόνα 5 : Φάσματα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους υγρών αποβλήτων 

                      βαφείου υφασμάτων.   
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Για το υγρό βαφής με την εμπορική ονομασία NAVY, απόχρωσης μπλε, θα 

δώσουμε στη συνέχεια ορισμένα στοιχεία από τη διαδικασία χρήσης του 

στη βιομηχανία βαφής. Η σχέση του μπάνιου βαφής προς το ύφασμα για 

βαφή είναι 9 Lt προς 1 Kg για κάθε φάση. Άλλα υλικά που 

χρησιμοποιούνται είναι το αντιλαδικό, διαβρέκτης, διασπορέας, αλάτι 

θαλασσινό και θερμοκρασία νερού 95 °C για τον καθαρισμό του 

υφάσματος, ενώ ακολουθεί και διπλή διαδικασία λουτρού ξεπλύματος με 

την ποσότητα του νερού να τριπλασιάζεται. Στο επόμενο βήμα βαφής – 

φιξαρίσματος συμμετέχει και ανθρακική σόδα, καυστική σόδα που βοηθά 

στη διαδικασία μεταφοράς του χρώματος στο ύφασμα - για το χημικό 

δεσμό της ίνας του υφάσματος με την ελεύθερη ρίζα της χρωστικής. Το 

διπλό δείγμα υγρό βαφής - υγρό απόβλητο βαφής έχει ληφθεί ακριβώς 

πριν και μετά από αυτό το βήμα όπως δείχνεται σχηματικά στο αντίστοιχο 

διάγραμμα ροής. Στο επόμενο βήμα γίνεται χρήση μυρμηκικού οξέος για 

την εξουδετέρωση, δηλαδή τον καθαρισμό της βαφής. Η θερμοκρασία 

νερού είναι 60 °C, το pH 5-6 και πραγματοποιείται απομάκρυνση των 

μορίων του χρώματος που δεν έχουν φιξαριστεί σωστά πάνω στις ίνες του 

υφάσματος, ενώ εδώ η ποσότητα του νερού έχει επταπλασιαστεί γιατί 

έχουμε συνεχείς επαναλήψεις. Ακολουθεί το βήμα του σαπουνίσματος με 

διαλυτικά με θερμοκρασία νερού εναλλάξ στους 95 °C και 60 °C, εδώ η 

ποσότητα του νερού έχει φθάσει τις εννέα φορές της αρχικής. Στη 

συνέχεια επαναλαμβάνεται η εξουδετέρωση και τελειώνει με το μαλάκωμα  

με χρήση κιτρικού, οξικού οξέος, σιλικόνης και πολυαιθυλενίου σε  

θερμοκρασία νερού 40 °C, το pH 5,5. Έτσι, η ποσότητα του νερού έχει 

φθάσει τις δώδεκα φορές της αρχικής, που σημαίνει 1 Kg ύφασμα απαιτεί 

108 Lt νερού. Να αναφερθεί εδώ ότι μπορεί το απαιτούμενο νερό σε πιο 

δύσκολες βαφές να φθάσει τα 135 Lt. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η 

απορρύπανση του υγρού απόβλητου αμέσως μετά τη βαφή 

υποπολαπλασιάζει σημαντικά την ποσότητα του προς επεξεργασία υγρού 

απόβλητου βαφής με επίσης σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό 

όφελος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 

5.500 Kg υφάσματος την ημέρα, δηλαδή οι απαιτήσεις σε καθαρό νερό 

είναι κατά μέσο όρο 670 m3 ημερησίως. 
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Στο υγρό απόβλητο βαφής NAVY κατά τη διαδικασία των πειραμάτων έγινε 

επιπλέον αραίωση ώστε η συγκέντρωση του διαλύματος που χρησιμο-

ποιείται για τα πειράματα να είναι  ίση με αυτή των άλλων διαλυμάτων με 

τις εμπορικές χρωστικές. Το υγρό απόβλητο NAVY απόχρωσης μπλε 

αραιώθηκε με παράμετρο τα φάσματα απορρόφησης που έδινε, ώστε τελικά 

το εμβαδόν του φάσματος που προέκυπτε να ισοδυναμεί σε κανονικο-

ποιημένη μορφή με αυτό του διαλύματος ΜΒ. Αυτό το διάλυμα χρησιμο-

ποιήθηκε στα πειράματα που ακολούθησαν. Η ακριβής μεθοδολογία 

αραίωσης περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα του πειράματος. Το 

χρώμα του νερού αναφέρεται στο «πραγματικό χρώμα», δηλαδή αυτό από 

το οποίο έχει απομακρυνθεί η θολότητα. Μπορεί να αναφερθεί επίσης το 

«φαινόμενο χρώμα» που περιλαμβάνει το χρώμα που οφείλεται σε 

διαλυμένες ή αιωρούμενες ουσίες. Το χρώμα είναι απαραίτητο να 

απομακρυνθεί κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πριν την 

απόρριψή τους στον τελικό αποδέκτη.   

 
3  Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  

 
3 . 1  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  Α Ι Ω Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν  

 
Αναφερόμαστε σε διάλυμα / αιώρημα οργανικών χρωστικών ουσιών 0,01 

γρ / 500 mL ή απόβλητου βαφείου επιθυμητής συγκέντρωσης. Η παρα-

σκευή του τυπικού διαλύματος / αιωρήματος γίνεται με βάση τη διαδικασία 

που περιγράφεται στη συνέχεια. Γίνεται παρασκευή διαλύματος της 

επιθυμητής σύστασης με κατάλληλη εφαρμογή του νόμου της αραίωσης. 

Για την παρασκευή 0,5 L του ως άνω διαλύματος, αρχικά γίνεται ζύγιση 

0,01g χρωστικής η οποία στη συνέχεια προστίθενται σε ποτήρι ζέσεως με 

υπερκάθαρο νερό και μαγνητικό στοιχείο. Το διάλυμα αναδεύεται με χρήση 

μαγνητικού αναδευτήρα, τύπου yellow line με μέγιστη ταχύτητα περιστρο-

φής 1200 rpm. Η ταχύτητα περιστροφής εδώ επιλέγεται να είναι 600 rpm. 

Το ποτήρι ζέσεως που χρησιμοποιείται έχει πληρωθεί με υπερκάθαρο νερό 

συνολικού όγκου 500 ml από ογκομετρική φιάλη των 250 ml. Η ανάδευση 

συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί πλήρης διάλυση της χρωστικής. Τότε 

λαμβάνεται το πρώτο δείγμα για τη φασματοφωτομέτρηση που θα 

ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του πειράματος. Στη συνέχεια γίνεται 

ζύγιση της επιθυμητής ποσότητας του επιλεγμένου κάθε φορά καταλύτη, η 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Υλικά και μέθοδοι                                                                                                                             63  

οποία και προστίθεται στο διάλυμα. Μετά από λίγο χρόνο ανάδευσης και 

αφού η σκόνη βρίσκεται σε πλήρη αιώρηση (συνολικός χρόνος ανάδευσης 

30-45 λεπτά), έχει επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και εισάγεται στη συσκευή του αντιδραστήρα 

φωτοκατάλυσης μέρος του περιεχομένου του ποτηριού ζέσεως. 

Μεταγγίζεται για την πλήρωση της κυψέλης της ειδικής συσκευής του 

αντιδραστήρα χωρητικότητας 400ml και λαμβάνεται το δεύτερο δείγμα για 

φασματοφωτομέτρηση που θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του 

πειράματος.   

 

3 . 2  Ζ Υ Γ Ι Σ Η   
 
Η πειραματική διαδικασία ξεκινά  κάθε φορά με τη ζύγιση των στερεών 

υλικών, που χρησιμοποιούνται στα πειράματα. Η ζύγιση γίνεται σε ζυγούς 

ακριβείας του εργαστηρίου με μέγιστο 

βάρος ζύγισης 220g και ελάχιστο 

βάρος 0,0001 gr (ακρίβεια τεσσάρων 

δεκαδικών ψηφίων d=0,1 mg), εικόνα 

6. Πριν την έναρξη λειτουργίας του 

ζυγού και της ζύγισης γίνεται 

βαθμονόμηση του οργάνου. Ακολου-

θεί η τοποθέτηση του σκεύους στο 

οποίο βάζουμε τον καταλύτη ή τη 

χρωστική , μηδενισμός του οργάνου.  

Η ενέργεια ολοκληρώνεται με τη 

ζύγιση της επιθυμητής ποσότητας 

καταλύτη ή χρωστικής για τη χρήση 

στην πειραματική διεργασία που 

ακολουθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε υλικό που ζυγίζεται.   

 
3 . 3  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Α Σ  
 
Για τη διεξαγωγή κάθε πειράματος φωτοκατάλυσης, αρχικά γίνεται 

παρασκευή 500 ml υδατικού διαλύματος (στην περίπτωση της φωτόλυσης ) 

ή αιωρήματος (στην περίπτωση της ετερογενούς φωτοκατάλυσης) της 

επιθυμητής σύστασης με επιλεγμένη χρωστική και καταλύτη, όπως 

 

Εικόνα 6: Ζυγός ακριβείας. 
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περιγράφηκε παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση της ανάδευσης και αφού 

το διάλυμα / αιώρημα έχει ομογενοποιηθεί, το περιεχόμενο του δοχείου 

ζέσεως μεταγγίζεται (τροφοδοτείται) στην κυψέλη της ειδικής συσκευής 

φωτοκατάλυσης (αντιδραστήρα) του οίκου Heraeus Noblelight GmbH 

(Hanau - Germany, βλ. εικόνα 7) μέχρι την πλήρωσή της, όπου και 

αναδεύεται συνεχώς. Γενικά αναδεύεται σε όλη την διάρκεια του 

πειράματος με χρήση μαγνητικού αναδευτήρα τύπου yellow line στις 600 

rpm στα περισσότερα πειράματα αλλά και στις 200, 800, 900 rpm σε 

επιλεγμένα πειράματα. Αναδεύεται σε όλη τη διάρκεια του πειράματος , για 

να υπάρχει αιώρηση του καταλύτη, ώστε να είναι μεγαλύτερη η διαθέσιμη 

επιφάνεια, να προάγεται η κίνηση μάζας και να μειώνεται το πάχος του 

οριακού στρώματος στην επιφάνεια του καταλύτη. Σε ορισμένα πειράματα 

γίνεται εισαγωγή αέρα στο διάλυμα / αιώρημα στη διάρκειά τους για να 

μελετηθεί η συνδυασμένη δράση καταλύτη και αερισμού ενώ σε 

επιλεγμένους ημιαγώγιμους φωτοκαταλύτες μελετάται η απόδοσή τους σε 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Η εισαγωγή αέρα είναι συνεχόμενη  

 

2 Κώνος τεφλόν  3 Κοχλίας σύνδεσης σύσφιξης 4 Μαγνητική αντλία 
κυκλοφορίας 

Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση φωτοαντιδραστήρα. 
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παροχή με αντλία, μέσω φίλτρου που περιέχει υλικό μεταβαλλόμενου 

χρώματος στην υγρασία, προκειμένου να κατακρατείται η υγρασία του 

αέρα.  

Η παροχή του αέρα, εκτός της συντήρησης της συγκέντρωσης οξυγόνου 

στο διάλυμα, βοηθά και στην καλύτερη ανάδευσή του. Το pH του κάθε 

διαλύματος είναι το φυσικό του.   

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων φωτοκατάλυσης χρησιμοποιείται ως  

πηγή φωτός λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία τοποθετείται μέσα 

σε γυάλινη κυλινδρική υποδοχή (3,9 x 39,5 cm) από χαλαζιακό γυαλί 

(Quartz) που εφαρμόζεται στο κέντρο του δοχείου με το υδατικό 

διάλυμα/αιώρημα.   

Ο αντιδραστήρας φωτοκατάλυσης του οίκου Heraeus Noblelight GmbH 

(Hanau - Germany) αποτελείται από ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό 

τμήμα. Το εξωτερικό τμήμα είναι σωληνοειδούς σχήματος το οποίο στη 

βάση του φέρει άξονα για την τοποθέτηση της μαγνητικής αντλίας-αναδευ-

ήρα. Σε αυτό εισάγεται το προς επεξεργασία υγρό. Πάνω σε αυτό υπάρχει 

υποδοχή για θερμόμετρο, υποδοχή για σωλήνα παροχής αέριου ρεύματος 

και υποδοχή για δειγματοληψία. Μέσω του ειδικού στομίου του αντιδρα-

τήρα, εξασφαλιζόταν σε επιλεγμένα πειράματα η εισαγωγή αέρα στο διάλυ-

μα, λόγω της εγνωσμένης καταλυτικής δραστηριότητας του οξυγόνου στην 

φωτοκατάλυση Το εξωτερικό τμήμα της συσκευής είναι επικαλυμμένο με 

αλουμινόχαρτο έτσι ώστε μοναδική πηγή ακτινοβολίας να είναι εκείνη της 

ηλεκτρικής λυχνίας. Το αλουμινόχαρτο εξυπηρετεί επιπλέον στο να προκα-

λεί αντανάκλαση της εκπεμπόμενης από τη λυχνία ακτινοβολίας, αυξά-

νοντας την αποδοτικότητα της διάταξης. Το εσωτερικό τμήμα αποτελείται 

από ένα εξωτερικό κέλυφος με δύο υποδοχές όπου επιτρέπεται η 

κυκλοφορία νερού, που ως σκοπό έχει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και 

μια εσωτερική κοιλότητα, όπου τοποθετείται η λυχνία στο κέντρο του 

αντιδραστήρα με το υδατικό αιώρημα χρωστικής - καταλύτη. Μέσω ειδικής 

συνδεσμολογίας τροφοδοσίας νερού βρύσης από εύκαμπτους παροχε-

τευτικούς σωλήνες στο εξωτερικό κέλυφος της γυάλινης κυλινδρικής 

υποδοχής διατηρείται συνεχής κυκλοφορία νερού, με σκοπό τη διατήρηση 

της θερμοκρασίας του υδατικού διαλύματος σε επίπεδα θερμοκρασίας 

δωματίου (συνεχή θερμοστάτηση). Η πηγή φωτός (λυχνία) που χρησι-

μοποιείται είναι λαμπτήρας εκκενώσεως μέσης πίεσης υδραργύρου 150W 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Υλικά και μέθοδοι                                                                                                                             66  

TQ με τη σύνδεσή του στο συμπεριλαμβανόμενο σύστημα ηλεκτρικής 

ισχύος. Η επίδραση της έντασης της ακτινοβολίας είναι σημαντική για την 

αποδόμηση των ρύπων και υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για λυχνίες 

από 3 W έως 400 W. Η λυχνία των 150 W είναι σημαντικής έως μεγάλης  

ισχύος. Η λυχνία χρειάζεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή συγκεκριμένο  

χρόνο για να αναπτύξει σταθερή ισχύ και για αυτό, ηλεκτροδοτείται τρία 

λεπτά πριν την έναρξη του πειράματος. Η πειραματική διάταξη για τη 

φωτοκαταλυτική επεξεργασία όλων των πειραμάτων που διεξήχθησαν 

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες 8 και 9.   

 

Εικόνα 8: Πειραματική διάταξη σε  
                 λειτουργία. 

   Εικόνα 9: Πειραματική διάταξη για τη  
                  φωτοκαταλυτική επεξεργασία    
                  όλων των πειραμάτων που δι- 
                  εξήχθησαν. Διακρίνονται η λά- 
                  μπα UV, η παροχή  αέρα και το  
                  λουτρό ύδατος. 

 

Το ψυχόμενο κέλυφος φαίνεται στην εικόνα 10 και ο λαμπτήρας βύθισης 

TQ 150 watt στην εικόνα 11. Ο λαμπτήρας βύθισης TQ 150 watt  εισάγεται 

στη συσκευή και χρειάζεται από τη στιγμή που θα συνδεθεί με το ρεύμα, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, χρόνο τριών λεπτών για να έλθει στην περιοχή 

λειτουργίας του. Τότε γίνεται η έναρξη της χρονομέτρησης του πειράματος. 
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Δείγματα λαμβάνονται από την ειδική είσοδο (τη θυρίδα επίσκεψης) της 

συσκευής του αντιδραστήρα, σε επιθυμητά χρονικά διαστήματα, με χρήση 

πιπέτας - σύριγγας. Ο αριθμός των δειγμάτων δεν πρέπει να είναι 

υπερβολικός, ούτως ώστε, στα τελευταία λεπτά του πειράματος να μην έχει 

μειωθεί ο όγκος του αιωρήματος / διαλύματος σε σημείο που να αλλάζουν 

οι συνθήκες φωτισμού. Τα δείγματα στα δοχεία hependorf (δοχεία κώνου) 

προστατεύονται με φύλλα αλουμινίου, για να εξασφαλιστεί η απαγόρευση 

εισόδου φωτός στο δείγμα μετά το πείραμα. Ακολουθεί όταν απαιτείται 

φυγοκέντριση και στη συνέχεια μέτρηση του αποχρωματισμού του 

υδατικού διαλύματος της χρωστικής. Η διατήρηση των δειγμάτων με την 

ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται σε χώρο σκοτεινό και σταθερής θερμο-

κρασίας (θερμοκρασία δωματίου).  

 

 
 

Εικόνα 10: Ψυχόμενο κέλυφος. Εικόνα 11: UV Λαμπτήρας βύθισης      
    TQ 150 watt. 

 

 
3 . 4  Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α  
 
 
Οι δειγματοληψίες διενεργούνται στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο 

τέλος του κάθε πειράματος με καθαρή πιπέτα-σύριγγα. Δείγματα 
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λαμβάνονται χρονικά ακριβώς πριν από την προσθήκη του καταλύτη στο 

ποτήρι ζέσης με το διάλυμα της χρωστικής, στη συνέχεια κατά μέσο όρο 

στα 30 έως 45 λεπτά δηλαδή με το τέλος της ανάδευσης και αφού έχει 

επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη. Τέλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με συχνότητα από 

30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης του 

αιωρήματος, για τη μελέτη του αποχρωματισμού και της αποδόμησης των 

δειγμάτων. Οι ποσότητες των δειγμάτων που λαμβάνονται και τοποθε-

τούνται σε δοχεία hependorf (δοχεία κώνου) είναι περίπου 1,5 mL. Τα 

δείγματα φέρουν σήμανση για το χρόνο λήψης και το περιεχόμενο, 

τυλίγονται με φύλλο αλουμινίου για αποφυγή περαιτέρω έκθεσης στο φως 

και τοποθετούνται σε κυψέλη δειγμάτων όμοιου μεγέθους.   

 
 
3 . 5  Φ Υ Γ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Σ Η  
 
 
Κατά τη διάρκεια κάθε πειράματος και πριν τη διεξαγωγή των μετρήσεων, ο 

καταλύτης αιωρείται στο διάλυμα, γεγονός που δυσκολεύει στις μετρήσεις 

των δειγμάτων με τη φασματοφωτομετρία ορατού / υπεριώδους. Αυτό είναι 

πολύ έντονο στις νανοσκόνες TiO2. Σε αυτή την περίπτωση η απομάκρυνση 

από το δείγμα, του υπό αιώρηση καταλύτη που δημιουργεί πρόβλημα στη 

φασματοφωτομέτρηση είναι επιβεβλημένη. Προκειμένου να κατακρατηθούν 

τα σωματίδια του καταλύτη ως ίζημα στο πυθμένα των δοχείων hependorf 

και να αποφευχθούν τυχόν αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, έγινε σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις δειγμάτων φυγοκέντριση. Τα δοχεία hependorf 

με τα δείγματα των 1,5 mL τοποθετούνται συμμετρικά σε υποδοχές της 

συσκευής φυγοκέντρησης και φυγοκεντρούνται για δύο λεπτά με ταχύτητα  

περιστροφής 14000 rpm. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

φυγόκεντρος συσκευή που φαίνεται στην εικόνα 12. Η δράση είναι 

αποτελεσματική και το φάσμα απορρόφησης των δειγμάτων έπειτα από 

αυτό είναι καθαρό. Στα πειράματα που έχει εφαρμοστεί φυγοκέντριση 

αναφέρεται στην ανάλυση της εργασίας με συγκεκριμένη επισήμανση- 

αναφορά.   
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Εικόνα 12: Συσκευή φυγοκέντρισης. 

  
3 . 6  Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α Σ   

 
Το ποσό της ενέργειας της υπεριώδους ακτινοβολίας του λαμπτήρα ατμού 

υδραργύρου μέσης πίεσης του αντιδραστήρα ανά μονάδα επιφάνειας  

μετρήθηκε με το ραδιόμετρο UV-meter UVM CP- Germany max. 200 

mW/cm2 (εικόνα 13).   

 

 
Εικόνα 13: Ραδιόμετρο UV-meter UVM CP. 
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Η συνολική ακτινοβολία του θαλάμου της λάμπας με τοποθέτηση του 

αισθητήρα κάθετα στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία βρέθηκε να ανέρχεται 

στα 80 -100 miliwatt/ cm2, έχοντας απόσταση 1 cm από την πηγή.   

Το φάσμα διανομής ισχύος για το λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα της παρούσας εργασίας για το χαλαζιακό 

γυαλί και για το γυαλί του αντιδραστήρα φαίνεται στα διαγράμματα 3 και 4 

αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα 3: Φάσμα διανομής ισχύος του   
                     UV λαμπτήρα βύθισης στο  
                     δροσίζοντα σωλήνα χαλα- 
                    ζιακού γυαλιού (Quartz). 
 

 Διάγραμμα 4: Φάσμα διανομής ισχύος  
                      του UV λαμπτήρα  
                      βύθισης στο δροσίζοντα  
                      σωλήνα γυαλιού. 

 
 
 
3 . 7  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΟΡΑΤΗΣ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ   
      ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  
 

 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ - ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 

Αρκετά υλικά απορροφούν στην περιοχή του ορατού και του υπεριώδους. 

Η απορρόφηση εκφράζεται από το νόμο του Lambert-Beer (A=c*e*l) και 

αντιστοιχεί στη διέγερση των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στοιβάδας. Τα 

ηλεκτρόνια ενός ατόμου που έχουν απορροφήσει ενέργεια μπορεί να 

δονούνται ή να περιστρέφονται. Διαφορετικά υλικά απορροφούν σε 

διαφορετικά μήκη κύματος. Ένα φάσμα απορρόφησης δείχνει ένα αριθμό 

ζωνών απορρόφησης, σε αντιστοιχία με τις δομικές ομάδες του μορίου 

[115].   
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Εικόνα 14: Διέλευση παραγόμενης δέσμης σε ένα φασματοσκόπιο ορατού /  

                  υπεριώδους. 

Σε ένα φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους, η παραγόμενη ακτινο-

βολία παράγεται από μια λάμπα. Η παραγόμενη δέσμη (βλ. εικόνα 14), 

περνάει από το δείγμα (το οποίο τοποθετείται σε ένα θάλαμο δειγμάτων), 

όπου ένα μέρος της απορροφάται από τις ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις. Στη 

συνέχεια διέρχεται από μια σχισμή και διαχέεται σε μια δίοδο, όπου 

ανιχνεύεται η ακτινοβολία για τα διαφορετικά μήκη κύματος. Η ακτινοβολία 

αυτή συγκρίνεται με μια δέσμη αρχικής ακτινοβολίας, που το όργανο έχει 

εκπέμψει και συλλέξει χωρίς να υφίσταται δείγμα προς μέτρηση στο 

θάλαμο δειγμάτων. Ο σκοπός της σύγκρισης αυτής αφορά τον ορισμό των 

μηκών κύματος για τις οποίες, το δείγμα υφίσταται τις ηλεκτρονιακές 

μεταπτώσεις [116].  

Η φασματοσκοπία ορατού - υπεριώδους, χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, με σκοπό τη μελέτη του αποχρωματισμού του υδατικού 

διαλύματος της εκάστοτε χρωστικής. Αυτό επιτυγχάνεται όταν μελετηθεί η 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από τον υγρό όγκο του ρύπου (που 

λαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το σύστημα του 

αντιδραστήρα αδιάλειπτης ροής), σε ένα εύρος μηκών κύματος από 800 

έως και 200nm.  

Επιλέγεται για την κάθε οργανική χρωστική το μήκος κύματος μέγιστης 

απορρόφησης στη δομή της, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε χρωστική. 

Σχετικά με τα δείγματα από τα απόβλητα βαφείου, αυτά παρουσιάζουν 

γενικά μέγιστη απορρόφηση σε ένα εύρος μήκους κύματος που κυμαίνεται 

στα 535-610 nm με κορυφές στα 535nm και 610 nm. Οι μετρήσεις 

αφορούν το ποσοστό αποχρωματισμού του κάθε δείγματος σε σχέση με το 
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αρχικό δείγμα. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα υδατικά διαλύματα του 

methylene blue, παρουσιάζουν χαρακτηριστική κορυφή στα 664 nm [113], 

της Rhodamine 6G στα 526 nm [99], του Methyl Orange στα 465 nm [99] 

και του λύματος NAVY στα 537 nm γίνεται ολοκλήρωση της περιοχής 

απορρόφησης εκατέρωθεν της εκάστοτε χαρακτηριστικής κορυφής.   

Για κάθε μέτρηση που λαμβάνεται, πραγματοποιείται ολοκλήρωση της 

καμπύλης που υποδηλώνει τη χαρακτηριστική κορυφή της χρωστικής, με 

όρια ολοκλήρωσης, από 540 έως και 700nm για το methylene blue, 430 

έως και 600nm για τη Rhodamine 6G, 340 έως και 570nm για το Methyl 

Orange και 400 έως και 700nm για το λύμα βαφείου NAVY.   

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΡΑΤΟΥ - ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 

Εύρος μηκών κύματος 800 έως και 200nm 

Όρια ολοκλήρωσης 540 έως και 700nm για το MB 

Όρια ολοκλήρωσης 430 έως και 600nm για τη Rh 6G 

Όρια ολοκλήρωσης 340 έως και 570nm για το ΜΟr 

Όρια ολοκλήρωσης 400 έως και 700nm για το ΛΥΜΑ Βαφείου 

Πίνακας 2: Παράμετροι φασματοσκοπίας ορατού- υπεριώδους. 

Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων με βάση τη σχέση Εt/Ε0, όπου 

Εt= εμβαδόν του δείγματος σε χρόνο t και Ε0= εμβαδόν του αρχικού 

δείγματος πριν την έναρξη του πειράματος και προβολή αυτών σε γράφημα 

συναρτήσει του χρόνου.   

 

Εικόνα 15: Φάσμα ορατού υπεριώδους, υδατικού διαλύματος Methylene Blue.   
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Με τη χρήση της φασματοσκοπίας ορατού-υπεριώδους, ελέγχεται η 

απορρόφηση του διαλύματος της χρωστικής που λήφθηκε από το σύστημα. 

Οι μετρήσεις απορρόφησης για την παρακολούθηση της φωτοδιάσπασης 

και τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκαν στη 

φασματοφωτομετρική συσκευή δέσμης UV_2401 PC UV_VIS Recording 

Spectrophotometer του οίκου Shimadzu, Kyoto Japan (Εικόνα 16). 

Ακολουθήθηκε η εξής αναλυτική διαδικασία:   

• Βαθμονόμηση του οργάνου με απιονισμένο νερό (έναντι τυφλού 

δείγματος)  

• Μέτρηση απορρόφησης για το αρχικό δείγμα (πριν την έναρξη της 

διεργασίας φωτοκατάλυσης) 

• Μέτρηση της απορρόφησης των δειγμάτων κατα τη φωτοκαταλυτική 

διεργασία σε διάφορους χρόνους t. 

 

 
Εικόνα 16: Φασματοφωτομετρική συσκευή διπλής δέσμης UV_2401 της 

Shimadzu. 

 

Η επεξεργασία των φασμάτων απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με 

χρήση λογισμικού επεξεργασίας και απεικόνιση των δεδομένων σε 

γραφήματα.   
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Εικόνα 17: Φασματοφωτομετρική συσκευή διπλής δέσμης και λογισμικό 
επεξεργασίας εγκατεστημένο στον Η/Υ.   

 

 

Από την ολοκλήρωση του φάσματος απορρόφησης της χαρακτηριστικής 

εκάστοτε κορυφής (όρια ολοκλήρωσης του κάθε φάσματος αυτά που έχουν 

αναφερθεί για τις χρωστικές και το υγρό απόβλητο NAVY) στους διάφορους 

χρόνους t προκύπτει το εμβαδό (Εt). Ο ρυθμός αποχρωματισμού της 

εκάστοτε χρωστικής σε συνάρτηση με το χρόνο, που προκύπτει 

αναπαρίσταται γραφικά μετά από κανονικοποίηση των δεδομένων (Εt/Ε0), 

όπου Ε0 το εμβαδό του φάσματος απορρόφησης που αντιστοιχεί στην 

αντίδραση φωτόλυσης (απουσία καταλύτη) του υδατικού διαλύματος των 

χρωστικών.  
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Αποτελέσματα - Συζήτηση 
 

1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
Στο κεφάλαιο αυτό συζητώνται τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυ-

ψαν από τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης διαφόρων εμπορικών και 

συνθετικών κόνεων TiO2 και ZnO σε εργαστηριακές συνθήκες με τη χρήση 

του φωτοχημικού αντιδραστήρα αδιάλειπτης ροής.  

Στην πρώτη μεγάλη ενότητα της διατριβής εξετάστηκε η επίδραση της 

συγκέντρωσης, της δομής και της μορφολογίας του καταλύτη στη 

φωτοκαταλυτική απόδοση ημιαγώγιμων εμπορικών κόνεων TiO2 και ZnO 

έναντι υδατικών διαλυμάτων οργανικών χρωστικών (παρ.3). Για τη σωστή 

αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των ημιαγώγιμων κόνεων, 

πραγματοποιήθηκε επίσης μελέτη της φωτόλυσης (επίδραση υπεριώδους 

ακτινοβολίας απουσία καταλύτη) των υπό εξέταση χρωστικών ουσιών 

(παρ.2). Έγινε επίσης αξιολόγηση για τη δυνατότητα ανακύκλωσης των 

καταλυτικών κόνεων και την επίδραση του αερισμού του αιωρήματος κατά 

τη διαδικασία της ετερογενούς φωτοκατάλυσης. Επιπλέον μελετήθηκε και η 

επίδραση της ταχύτητας ανάδευσης του διαλύματος στην απόδοση της 

φωτοκατάλυσης για επιλεγμένες ημιαγώγιμες σκόνες.   

Στη δεύτερη μεγάλη ενότητα της διατριβής μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική 

απόδοση συνθετικών κόνεων TiO2 και ZnO που είχαν παρασκευαστεί στο 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών της ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Κρήτης με την 

υδροθερμική μέθοδο στους 95°C (παρ.4). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε 

καταρχήν η επίδραση του χρόνου σύνθεσης, και κατά συνέπεια της 

κρυσταλλικότητας αλλά και της μορφολογίας των δειγμάτων TiO2 και ZnO, 

στη φωτοκαταλυτική τους δράση για τον αποχρωματισμό υδατικού 

διαλύματος της χρωστικής methylene blue. Για την παρασκευή 

κρυσταλλικών δειγμάτων, όπου υπήρχε ανάγκη, έγινε ανόπτηση των 

αρχικών δειγμάτων σε υψηλότερες θερμοκρασίες (500 οC). Τέλος, 
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εξετάστηκε η εξάρτηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης επιλεγμένων 

συνθετικών δειγμάτων TiO2 και ZnO από τη συγκέντρωση του καταλύτη και 

τον αερισμό του φωτοχημικού αντιδραστήρα.  

Στην τρίτη ενότητα της διατριβής πραγματοποιήθηκε σύγκριση της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης των εμπορικών και των συνθετικών δειγμάτων 

TiO2 και ZnO (παρ.5).  

Στην τέταρτη ενότητα της διατριβής μελετήθηκε ο αποχρωματισμός / 

αποδόμηση υγρών αποβλήτων βαφείου υφασμάτων από εργοστάσιο της 

Βόρειας Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δείγματα TiO2 και 

ZnO, εμπορικά και συνθετικά, με τη βέλτιστη φωτοκαταλυτική απόδοση 

έναντι υδατικού διαλύματος methylene blue συγκέντρωσης 20ppm, όπως 

προέκυψε από τα πειράματα των προηγούμενων ενοτήτων (παρ.6).   

Τέλος, στην τελευταία ενότητα της διατριβής παρουσιάζονται αποτελέσματα 

από τη μέτρηση του ολικού οργανικού άνθρακα για τον έλεγχο, πέρα από 

τον αποχρωματισμό, και της ολικής αποδόμησης των υδατικών διαλυμάτων 

της χρωστικής methylene blue από τη φωτοκαταλυτική δράση επιλεγμένων 

εμπορικών και συνθετικών κόνεων TiO2 και ZnO (παρ.7).   
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2 .  Φ Ω Τ Ο Λ Υ Σ Η… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

Το βασικό τυπικό χαρακτηριστικό των αποβλήτων της υφαντουργίας είναι 

το έντονο χρώμα εξαιτίας των υπολλειματικών βαφών, όπου αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα ρύπανσης. Τα υδατικά διαλύματα των οργανικών 

χρωστικών Μethylene blue, Methyl Orange και Rhodamine 6G 

προσομοιάζουν ικανοποιητικά τα απόβλητα από κλωστοϋφαντουργεία, ενώ 

η αποδόμησή τους, μπορεί να ανιχνευτεί από τον αποχρωματισμό τους και 

επομένως από τη μείωση του μεγέθους (εμβαδού) της χαρακτηριστικής 

κορυφής που παρουσιάζουν στο φάσμα απορρόφησης. Η φωτολυτική 

αποδόμηση δειγμάτων χρωστικής (Μethylene Βlue, Rhodamine 6G, Methyl 

Orange και το απόβλητο βαφείου NAVY), μελετήθηκε με τη χρήση 

φασματοσκοπίας ορατού / υπεριώδους, σε υδατικό διάλυμα χρωστικών 400 

mL, συγκέντρωσης 20 ppm, χωρίς παρουσία καταλύτη. Στο απόβλητο 

βαφείου έγινε αραίωση του αρχικού διαλύματος με υπερκάθαρο νερό, 

προκειμένου το φάσμα απορρόφησής του να είναι ισοδύναμου εμβαδού με 

αυτό της χρωστικής Μethylene Βlue στην οποία προσομοίαζε καλύτερα.   

 

Για τη χρωστική Μethylene Βlue έγινε σύγκριση της φωτόλυσης για 

ταχύτητα ανάδευσης του διαλύματος στις 200, 600 και 900 rpm, ενώ για 

τη χρωστική Rhodamine 6G η φωτόλυση μελετήθηκε για ταχύτητα 

ανάδευσης 600 και 900 rpm και τέλος για τη χρωστική Methyl Orange και 

το  απόβλητο βαφείου NAVY στις 600 rpm. 

 

Στον έλεγχο με το φασματοφωτόμετρο ορατού - υπεριώδους φαίνεται ο 

αποχρωματισμός του ρύπου, σε δείγμα όγκου 1,5 mL, που λαμβάνεται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τη μεταβολή της έντασης του 

φάσματος απορρόφησης αυτού, υπό την επίδραση της ακτινοβολίας, για το 

κάθε δείγμα χωριστά, λαμβάνονται έτσι αποτελέσματα για τη φωτόλυση 

των δειγμάτων.   

 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα της μεταβολής της 

έντασης του φάσματος απορρόφησης του ρύπου σε συνάρτηση με το 

χρόνο ακτινοβόλησης, οι μεταβολές αναπαρίστανται γραφικά σε 

διαγράμματα στη συνέχεια (βλ. διαγράμματα 1-4). Τα πειράματα 

φωτόλυσης που μελετήθηκαν, με επίδραση δηλαδή της UV ακτινοβολίας 
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χωρίς την παρουσία καταλύτη, έδειξαν ότι η αρχική συγκέντρωση του 

ρύπου μειώνεται με το χρόνο ακτινοβόλησης του δείγματος, χωρίς όμως το 

δείγμα να φτάνει σε τελικό αποχρωματισμό όπως με την παρουσία 

καταλύτη (βλ. Διάγραμμα 1). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πειράματα με 

λυχνίες UV ισχύος από 3W έως και 400W [47, 51, 98, 105, 106]. 

Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων, ενώ στα συγκριτικά 

διαγράμματα εμπεριέχονται όλα τα δείγματα των χρωστικών – ρύπων 

(διαγράμματα 2-4).   

 

Σε όλα τα διαγράμματα φασματοφωτομέτρησης, αποτυπώνεται η μείωση 

της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής των δειγμάτων για τα δεδομένα 

μήκη κύματος απορρόφησης για τον ολικό χρόνο ακτινοβόλησης. 

Κρατώντας σταθερή την ταχύτητα ανάδευσης του δείγματος στις 600rpm, 

παρατηρείται στο διάγραμμα 2, ότι σε χρόνο 90 λεπτά η χρωστική 

Rhodamine 6G, μειώνει την αρχική της συγκέντρωση από την υπεριώδη 

(UV-Α) ακτινοβολία σε ποσοστό μεγαλύτερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

χρωστικές. Αναλυτικότερα, στα 90 λεπτά η χρωστική Rhodamine 6G 

αποχρωματίζεται σε ποσοστό 94,32%, η Methyl Orange σε ποσοστό 

90,47%, η Μethylene Βlue σε ποσοστό 89,90%, ενώ η χρωστική του 

αποβλήτου βαφείου αποχρωματίζεται μόλις σε ποσοστό 39,00% και 

χρειάζεται χρόνο περίπου 280 λεπτά για να φθάσει το ποσοστό 

αποχρωματισμού στο 85,00%.  Στα διαγράμματα 2 και 3 φαίνεται επίσης 

ότι αυξάνοντας την ταχύτητα ανάδευσης του αιωρήματος χρωστικής / 

καταλύτη στις 900 rpm, τα δείγματα της χρωστικής Rhodamine 6G 

αποχρωματίζονται στον ίδιο χρόνο ακτινοβόλησης σε μεγαλύτερο ποσοστό 

απ’ ότι με τη μικρότερη ταχύτητα ανάδευσης των 600 rpm. Τα ποσοστά 

αποχρωματισμού είναι αντίστοιχα 98,00% και 94,32%. Δηλαδή, η αύξηση 

της ταχύτητας ανάδευσης από τις 600 στις 900 rpm οδηγεί σε επιτάχυνση 

του αποχρωματισμού του δείγματος για τον ίδιο χρόνο ακτινοβόλησης.   

 

Το ίδιο παρατηρούμε και για τη χρωστική Μethylene Βlue στο διάγραμμα  

4. Σε χρόνο 90 λεπτά, ο ρύπος αποχρωματίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

για ταχύτητα ανάδευσης 900 rpm από ότι για 600 και 200 rpm. Το 

ποσοστό αποχρωματισμού σε αυτή την περίπτωση είναι αντίστοιχα 

98,00%, 89,90% και 80,94%. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
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ταχύτητα ανάδευσης είναι παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

το ρυθμό αποχρωματισμού, πιθανά λόγω της καλύτερης επαφής 

χρωστικής-φωτός, για αυτό και για συγκρίσιμα πειράματα φωτόλυσης και 

φωτοκατάλυσης η ταχύτητα ανάδευσης πρέπει να καθορίζεται στις ίδιες 

στροφές.   

  

α. Φωτόλυση MBLUE στις 600 
rpm 

 

β. Φωτόλυση MORANGE στις 600 
rpm 

 

  
γ. Φωτόλυση R6G στις 600 rpm 

 
δ. Φωτόλυση NAVY στις 600 rpm 
 

Διάγραμμα 1: Φάσματα απορρόφησης ορατού/υπεριώδους υδατικών διαλυμάτων 
χρωστικών και υγρού αποβλήτου βαφείου.   

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σημείο αναφοράς για τις συγκρίσεις που θα 

ακολουθήσουν και αφορούν τις νανοσκοπικές καταλυτικές σκόνες και τη 

δραστικότητά τους στην ετερογενή φωτοκατάλυση χρωστικών ουσιών / 

ρύπων. Επίσης, μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε στα πειράματα 

κατά κανόνα ρυθμό ανάδευσης των αιωρημάτων τις 600 rpm. Ο ρυθμός 
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ανάδευσης των αιωρημάτων στις 600 rpm επιλέχτηκε γιατί είναι πιο 

εφικτός σε διεργασίες κλίμακας, πιο οικονομικός σε κατανάλωση ενέργειας 

και αρκετά αποτελεσματικός σε σχέση με τις 900 rpm με μια απόκλιση προς 

τα κάτω περίπου 10%.   
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Διάγραμμα 2: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος   
                     απορρόφησης των χρωστικών Rh6G, ΜΒ, ΜΟ και υγρού  

                            αποβλήτου Navy με ταχύτητα ανάδευσης 600rpm, συναρτή- 
                            σει του χρόνου ακτινοβολίας.   
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Διάγραμμα 3: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  

                          απορρόφησης των χρωστικών Rh6G, ΜΒ με ταχύτητα ανάδευσης 
900rpm, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας.   
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Διάγραμμα 4: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  

                       απορρόφησης μεταβάλλοντας την ταχύτητα ανάδευσης του  
                     διαλύματος της χρωστικής ΜΒ συναρτήσει του χρόνου 

ακτινοβολίας.   
 
 

3 .  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν     
Κ Ο Ν Ε Ω Ν  ΤiO2 ΚΑΙ ZnO - Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  
Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ω Ν   

Πραγματοποιήθηκε στην ενότητα αυτή πειραματικός έλεγχος της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης νανοσκοπικών ημιαγώγιμων εμπορικών 

καταλυτικών κόνεων ZnO και TiO2 έναντι χρωστικών – ρύπων με 

καθορισμένη κάθε φορά συγκέντρωση καταλύτη. Εξετάστηκαν παράγοντες 

όπως το είδος των καταλυτικών σκονών (κρυσταλλική δομή), η 

μορφολογία τους, το μέγεθος των κόκκων τους, η παροχή αέρα στον 

αντιδραστήρα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των καταλυτικών 

κόνεων, η συγκέντρωση του καταλύτη και η υπολειμματική του δράση.   

Η ετερογενής φωτοκαταλυτική αποδόμηση των χρωστικών μελετήθηκε με 

τη χρήση φασματοσκοπίας ορατού / υπεριώδους σε αιώρημα όγκου 400 

mL, συγκέντρωσης χρωστικής 20 ppm παρουσία ημιαγώγιμου καταλύτη 

TiO2 ή ZnO. Τα πειράματα φωτοκατάλυσης πραγματοποιήθηκαν σε 

αντιδραστήρα αδιάλειπτης ροής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στο φυσικό 
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pH του αιωρήματος με ακτινοβόληση στο μήκος κύματος UV εκπομπής της 

λυχνίας του αντιδραστήρα (365nm). Η ταχύτητα ανάδευσης του 

αιωρήματος ήταν κατά κανόνα 600rpm. Στον έλεγχο με το φασματο-

φωτόμετρο ορατού / υπεριώδους φαίνεται ο αποχρωματισμός του ρύπου σε 

δείγμα όγκου 1,5mL, που λαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με 

βάση τη μεταβολή της έντασης των αντίστοιχων κορυφών στο φάσμα 

απορρόφησης αυτού υπό την επίδραση της ακτινοβολίας και του καταλύτη. 

Προκειμένου να έχουμε σαφή ποιοτική και ποσοτική εικόνα της μεταβολής 

της έντασης του φάσματος απορρόφησης του ρύπου σε συνάρτηση με το 

χρόνο, οι παραπάνω μεταβολές αναπαρίστανται γραφικά με καμπύλες 

απορρόφησης - χρόνου. Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων, όπως 

έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 2 - παράγραφος 3.7, και δημιουργία 

συγκριτικού γραφήματος που αφορά όλα τα υπό μελέτη δείγματα και στο 

οποίο περιέχονται επίσης τα δεδομένα της φωτόλυσης (απουσία καταλύτη) 

της χρωστικής.   

 
 
3 . 1  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  ZnO  
 
3 . 1 . 1  Χ Ρ Η Σ Η  ZnO Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  
        Κ Ο Κ Κ Ω Ν   
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

  ΦΩΤΟΛΥΣΗ   600 ΜΒ 
ZnO 700ppm Aldrich <5 μm 600 ΜΒ 
ZnO 700ppm Aldrich <5 μm 600 ΜΒ 
ZnO 700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 
ZnO 700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 

 
Η πρώτη παράμετρος που μελετήθηκε ήταν η επίδραση του μεγέθους των 

κόκκων εμπορικών καταλυτών ZnO στη φωτοκαταλυτική του απόδοση με 

σκοπό τον αποχρωματισμό και την αποδόμηση του Μethylene Βlue 

(χρησιμοποιήθηκαν σκόνες ZnO με σωματίδια <5μm και <100nm). Η 

συγκέντρωση της χρωστικής Μethylene Βlue, κατά τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02 gr/L), το pH ήταν το 

φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης 

σταθερή και ίση με 700ppm (0,70 g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής 
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διάρκειας από 30 έως 40 λεπτά μέχρι ορατού τελικού αποχρωματισμού. 

Από τα ποσοστά σταδιακού αποχρωματισμού που παρατηρήθηκαν για τις 

δύο διαφορετικές σκόνες ZnO έγιναν συγκριτικά διαγράμματα με στόχο την 

αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των κόνεων ZnO. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικά πειράματα για τις ίδιες 

εμπορικές σκόνες ZnO. Επιτυγχάνεται έτσι ο επανέλεγχος και η 

ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα της μεταβολής της 

έντασης του φάσματος απορρόφησης του ρύπου στο αιώρημα σε 

συνάρτηση με το χρόνο, οι φασματικές μεταβολές αναπαρίστανται γραφικά 

στο Διάγραμμα 5. Τα δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη 

λήψη τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν, λόγω της αμελητέας, 

όπως διαπιστώθηκε, προσροφητικής ιδιότητας του καταλύτη (τυχόν 

προσρόφηση θα οδηγούσε και σε μετατόπιση του baseline) όσο και της μη 

απαγορευτικά υψηλής συγκέντρωσης του καταλύτη υπό αιώρηση ώστε να 

μην επιτρέπει σωστές μετρήσεις.   

 

  
α. Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 

MBLUE-ZnO<5μm 
 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE-ZnO<100nm 

 
Διάγραμμα 5: Φάσματα απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους αιωρημάτων ZnO σε 
                      διάλυμα ΜΒ συγκέντρωσης 20ppm.   
Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων και στο συγκριτικό διάγραμμα 

περιλαμβάνονται όλες οι καμπύλες για τα δείγματα ZnO με διαφορετικό 

μέγεθος κόκκων καθώς και η αντίστοιχη καμπύλη φωτόλυσης.   
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Στα διαγράμματα φασματοφωτομέτρησης αποτυπώνεται η μείωση της 

έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής των δειγμάτων για τα δεδομένα 

μήκη κύματος απορρόφησης για τον ολικό χρόνο ακτινοβόλησης έως 

τελικού αποχρωματισμού.   

Στο διάγραμμα 6, παρατηρείται ότι τα δείγματα ZnO με σωματίδια<5μm και 

ZnO με σωματίδια <100nm παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό 

αποχρωματισμού του υδατικού διαλύματος Μethylene Βlue. Η διαφορά που 

αποτυπώνεται στην απόκρισή τους και τυχόν διαφορές στο ποσοστό του 

αποχρωματισμού, περίπου 5%, πιθανά οφείλεται σε παρεμποδίσεις που 

προέκυψαν από τον καταλύτη που βρισκόταν σε αιώρηση κατά την 

ανάλυση των δειγμάτων στο φασματοφωτόμετρο.   
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Διάγραμμα 6: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 

                        απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                      ακτινοβολίας, για τα διάφορα δείγματα ZnO συγκέντρωσης  

                           700ppm,μεγέθους κόκκων 5 μm και 100nm. Η καμπύλη φωτό-  
             λυσης του methylene blue εμφανίζεται για σύγκριση.   

 
Σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των κόνεων ZnO με σωματίδια 

<5μm και <100nm επιτυγχάνεται ήδη στο πρώτο λεπτό αποχρωματισμός 

44,00% και 42,00%, αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του Μethylene Βlue αυτό 

το ποσοστό αποχρωματισμού (46,00%) επιτυγχάνεται στα 30 λεπτά, άρα 

επιτυγχάνουμε μείωση του χρόνου αποχρωματισμού περίπου 30 φορές. 

Στα 10 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός 93,60% και 90,00% 
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αντίστοιχα, ενώ για τον ίδιο χρόνο στη φωτόλυση του Μethylene Βlue το 

ποσοστό αποχρωματισμού είναι μόλις 18,00%. Στα 20 λεπτά επιτυγχάνεται 

αποχρωματισμός 99,00% και 98,00% αντίστοιχα, ενώ κατά τη φωτόλυση 

το ποσοστό αποχρωματισμού του Μethylene Βlue είναι μόλις 32,00%. 

Φαίνεται ότι ενώ αρχικά το ZnO με σωματίδια <5μm παρουσιάζει μια 

ελαφρώς καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση, και οι δύο σκόνες 

αποχρωματίζουν τελικά εξίσου στα 30 λεπτά (99,00%) τη χρωστική ουσία. 

Έτσι συμπεραίνεται ότι η φωτοκαταλυτική απόδοση των εμπορικών μικρο & 

νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου (σωματίδια <5μm και <100nm) για 

τον αποχρωματισμό της χρωστικής Μethylene Βlue είναι πρακτικά η ίδια. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα με ZnO με σωματίδια 

<100nm αφενός γιατί η σύγκριση με τις αντίστοιχες σκόνες TiO2 είναι 

πρακτικότερη και επίσης γιατί η απόδοσή της είναι περίπου η ίδια με το 

ZnO με σωματίδια <5μm.   

Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε ότι: 

• Το μέγεθος των σωματιδίων του ZnO δεν φαίνεται να επηρεάζει 

σημαντικά τη φωτοκαταλυτική του απόδοση. Πιθανώς αυτή η 

παρατήρηση να οφείλεται στη δημιουργία κατά τη διάρκεια του 

πειράματος συσσωματωμάτων της αιωρούμενης σκόνης στο διάλυμα 

της χρωστικής. Σημαντική κρίνεται σε μελλοντική μελέτη η μηχανική 

κατεργασία της σκόνης του εκάστοτε καταλύτη για την καλύτερη 

κονιορτοποίησή του ή η τροποποίηση της επιφάνειάς του καταλύτη για 

την αποφυγή σχηματισμού συσσωματωμάτων που οδηγούν σε μείωση 

της φωτοκαταλυτικής του δράσης.  

• Διαφαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή επαναληψιμότητα στα 

αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν.   

 
3 . 1 . 2  Χ Ρ Η Σ Η  ZnO  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Ω Ν  
         <100nm  Σ Ε  Υ Δ Α Τ Ι Κ Α  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Α  
         Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  Χ Ρ Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ο Υ Σ Ι Ω Ν  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

ZnO 700ppm Aldrich <100 nm 600 Rh 6G 20ppm 
ZnO 700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20ppm 
ZnO 700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΟ 20ppm 
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Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική απόδοση του ZnO με 

σωματίδια <100nm έναντι των χρωστικών Μethylene Βlue, Methyl Orange 

και Rhodamine 6G. Η συγκέντρωση των δεικτών ρύπων, κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων ήταν σταθερή και ίση με 20ppm (0,02gr/L), το 

pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη 

ήταν επίσης σταθερή και ίση με 700ppm (0,70g/L).   

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE-ZnO<100nm. 

 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MORANGE-ZnO<100nm. 

 

 

γ.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
Rhodamine 6G -ZnO<100nm. 

 
Διάγραμμα 7: Φάσματα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους αιωρημάτων 
                      χρωστικών / καταλύτη ZnO.   
 

Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 30 έως 40 λεπτά. Από τα 

ποσοστά αποχρωματισμού που παρατηρήθηκαν για τις διάφορες χρωστικές, 

έγιναν συγκριτικά γραφήματα, με στόχο την αξιολόγηση της φωτοκα-
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ταλυτικής απόδοσης του εν’ λόγω καταλύτη έναντι των τριών διαφορε-

τικών χρωστικών ουσιών.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα της μεταβολής της 

έντασης του φάσματος απορρόφησης των ρύπων στο αιώρημα σε συνάρ-

τηση με το χρόνο, οι μεταβολές του φάσματος απορρόφησης με το χρόνο 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7. Τα δείγματα δεν ήταν απαραίτητο να 

φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους προκειμένου να φασματοφω-

τομετρηθούν. Ακολουθεί στη συνέχεια κανονικοποίηση των δεδομένων και 

παρουσίασή τους στο συγκριτικό Διάγραμμα 8 για τις χρωστικές Μethylene 

Βlue, Methyl Orange και Rhodamine 6G.   
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0.02gr/l  M. Blue  0.70gr/l ZnO < 100nm

0.02gr/l  M. Or.  0.70gr/l ZnO < 100nm 

0.02gr/l  Rh 6G 0.70gr/l ZnO < 100nm 

 

Διάγραμμα 8: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 
                      απορρόφησης των χρωστικών Rh 6G, ΜΒ και ΜΟ, συναρτήσει 
                     του χρόνου ακτινοβολίας, για ZnO με σωματίδια<100 nm.   

 
Παρατηρείται ότι το ZnO με σωματίδια<100 nm παρουσιάζει μεγαλύτερη 

φωτοκαταλυτική απόδοση για τη χρωστική Μethylene Βlue απ’ ότι για τις 

χρωστικές Methyl Orange και Rhodamine 6G. Ο ρυθμός αποχρωματισμού 

για τις χρωστικές Methyl Orange και Rhodamine 6G είναι ουσιαστικά ο 

ίδιος. Έτσι λοιπόν παρατηρείται στο πρώτο λεπτό αποχρωματισμός 42,00% 

για το Μethylene Βlue, 26,00% για το Methyl Orange και 22,50% για τη 

Rhodamine 6G. Στα 10 λεπτά αντίστοιχα επιτυγχάνεται αποχρωματισμός 

90,00% για το Μethylene Βlue, 70,00% για το Methyl Orange και 71,00% 

για τη Rhodamine 6G. Στα 20 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός 

98,00% , 84,00% και 84,00%, αντίστοιχα. Τέλος, στα 30 λεπτά 

επιτυγχάνεται αποχρωματισμός σε όλα τα δείγματα πάνω από 90,00%, 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Αποτελέσματα – Συζήτηση                                                                                                            89  

αναλυτικά 99,00%, 92,50% και 91,40%, αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται 

ότι ο αποχρωματισμός μετά τα 25 λεπτά συνεχίζεται ναι μεν, αλλά είναι 

ελάχιστος.   

Μπορεί λοιπόν να διαπιστωθεί ότι για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες και 

συγκέντρωση καταλύτη έχουμε καλύτερη, κυρίως αρχικά, απόδοση για τη 

χρωστική Μethylene Βlue (42%, έναντι 26 και 22% για τις άλλες δυο 

χρωστικές). Πιθανός λόγος για το γεγονός αυτό ενδέχεται να είναι η 

διαφορετική ικανότητα προσρόφησης και πρωταρχικής διάσπασης (άνοιγμα 

δακτυλίου της χρωμοφόρας ομάδας) του ΜΒ συγκριτικά με τις άλλες 

χρωστικές. Η προσρόφηση συντελείται στην επιφάνεια του καταλύτη όπου 

κυρίως συμβαίνει και το φαινόμενο της φωτοκατάλυσης και ο γενικότερος 

μηχανισμός αντίδρασης-οξείδωσης βασιζόμενος σε μια σειρά διαφορετικών 

σταδίων και παραγόντων [14].  

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου ας σκεφτούμε στο σημείο 

αυτό το γενικότερο μηχανισμό της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης, ο οποίος 

βέβαια είναι πολυσύνθετος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κατά τον 

αποχρωματισμό - αποδόμηση σύνθετων οργανικών μορίων, όπως αυτά των 

χρωστικών, συντελείται μια διαδοχική προσβολή των χαρακτηριστικών 

δεσμών των μορίων (διάσπαση χρωμοφόρας ομάδας και περαιτέρω 

οξείδωση των σχηματιζόμενων ενδιάμεσων προϊόντων) [5, 12, 16]. 

Αρχικά, η χρωστική προσροφάται στην επιφάνεια του καταλύτη όπου και 

ξεκινά μια σειρά οξειδωτικών αντιδράσεων (υδροξυλιώσεων) μέσω των μη 

επιλεκτικών ενεργών ριζών υδροξυλίου καθώς αυτές σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του καταλύτη με την ενεργοποίησή του (υπό την επίδραση της 

απαιτούμενης ακτινοβολίας). Εξαιτίας του πολύ μικρού χρόνου ζωής των 

ριζών υδροξυλίου που είναι μόνο μερικά νανοδευτερόλεπτα, είναι δυνατόν 

αυτές να αντιδράσουν μόνο σε κοντινές αποστάσεις από τα σημεία στα 

οποία δημιουργήθηκαν [15]. Έτσι, όσο καλύτερη θεωρητικά είναι η 

προσροφητική ικανότητα της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη θα 

περιμέναμε και η απόδοση της αντίδρασης να είναι υψηλή, έτσι ώστε το 

διάλυμα της χρωστικής να αποχρωματίζεται σε σύντομο χρόνο. Για τη 

βελτίωση της προσροφητικής ικανότητας του συστήματος χρωστική-

καταλύτης, τέτοια ώστε να οδηγούμαστε σε σύντομο και αποτελεσματικό 

αποχρωματισμό - αποδόμηση, πιθανοί υπεύθυνοι είναι το pH του διαλύμα-

τος, τα δομικά χαρακτηριστικά του μορίου της χρωστικής, η λειτουργική 
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της ομάδα, το φορτίο της επιφάνειας του καταλύτη καθώς και η ενεργή του 

επιφάνεια.  

Στην περίπτωση του καταλύτη ZnO το σημείο μηδενικού φορτίου (zpc) 

είναι 9.0, που σημαίνει ότι για τιμές pH διαλύματος <9.0 η επιφάνειά του 

αποκτά θετικό φορτίο, ενώ για τιμές pH >9.0 ο καταλύτης φορτίζεται 

αρνητικά από τα προσροφούμενα στο αλκαλικό διάλυμα ΟΗ-. Και οι τρεις 

χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν σε υδατικό τους διάλυμα έχουν pH 

ελαφρώς όξινο προς ουδέτερο (ΜΒ: ~5.0, ΜΟ: 6,4, Rh6G: 5.97) με 

αποτέλεσμα η επιφάνεια του καταλύτη αυτού και για τα τρία διαλύματα 

χρωστικών να φορτίζεται θετικά. Eπίσης, η επιφάνεια της κάθε χρωστικής 

στο υδατικό της διάλυμα αποκτά και αυτή ανιονικό ή κατιονικό χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, οι χρωστικές ΜΒ και Rh6G είναι κατιονικού χαρακτήρα, σε 

αντίθεση με την ΜΟ η οποία είναι ανιονικού τύπου και ανήκει στα 

αζωχρώματα (Ν=Ν). Τα δομικά χαρακτηριστικά είναι ακόμα ένας βασικός 

παράγοντας δυσκολίας ή ευκολίας στη διάσπαση της κάθε διαφορετικής 

χρωστικής ουσίας. Έτσι, το μόριο του ΜΒ με μοριακό βάρος 373,9 

χαρακτηρίζεται πιο απλής δομής από ότι των άλλο δύο χρωστικών 

οργανικών μορίων. Διακρίνουμε ως χαρακτηριστικούς δεσμούς για το ΜΒ: 

C-S+=C,  C-N,  C=N. Σύμφωνα με τη μελέτη των Houas et al. (2001) ο 

μηχανισμός αποχρωματισμού για το ΜΒ βασίζεται τυπικά στο άνοιγμα του 

κεντρικού αρωματικού δακτυλίου, μέσω απευθείας αντίδρασης με ρίζα 

υδροξυλίου, οδηγώντας στη διάσπαση του χαρακτηριστικού δεσμού C-

S+=C και παραγωγή του σουλφοξιδίου C-S(=O)-C (το οποίο με διαδοχικές 

υδροξυλιώσεις μετατρέπεται τελικά σε –SO3H), παράλληλα με το άνοιγμα 

του διπλού δεσμού C=N, που βρίσκεται και αυτό στην κεντρική αρωματική 

ομάδα [121].  Είναι πιθανό η πρωταρχική αυτή υδροξυλίωση στο δεσμό S 

του ΜΒ να συντελείται πιο εύκολα με άμεσο επακόλουθο την αρχικά 

γρήγορη απόδοση αποχρωματισμού. Η ροδαμίνη Rh6G σε αντίθεση, με 

μεγαλύτερο μοριακό βάρος, τιμής, 479,01 έχει πολύ πιο σύνθετο δομικό 

τύπο με πολλαπλούς αρωματικούς δακτυλίους και χαρακτηριστικούς 

δεσμούς αζώτου: C-N και C=N. Τέλος, το ΜΟ το οποίο ανήκει στην 

κατηγορία των αζωχρωμάτων έχει ως βασικό δεσμό την αζωομάδα Ν=Ν και 

μοριακό βάρος 327,33. Η διάσπαση αζωομάδας είναι ίσως πιο επίπονη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Βέβαια, το ΜΟ λόγω του αντίθετου φορτίου της 

επιφάνειάς του σε σχέση με του καταλύτη λογικά παρουσιάζει καλύτερη 
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προσροφητική ικανότητα, κάτι που μπορεί να εξηγεί την λίγο καλύτερη 

αρχική φωτοκαταλυτική του αντίδραση. Πάντως από μελέτη των Kansal et 

al. (2007) φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις ZnO που δίνουν καλύτερα 

αποτελέσματα για το ΜΟ είναι της τάξης των 1000ppm και άνω, άρα 

πιθανός και η συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη να 

μην ήταν η βέλτιστη για τη συγκεκριμένη χρωστική [100].   

 
3 . 1 . 3   ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ZnO  ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ <100nm 
 
Στην ενότητα αυτή εξετάστηκε ο παράγοντας της υπολειμματικής δράσης 

της καταλυτικής σκόνης ZnO, με σωματίδια <100 nm, για τη 

φωτοκαταλυτική αποδόμηση του Μethylene Βlue ώστε να τεκμηριωθεί η 

απόδοση της καταλυτικής σκόνης κατά την παραμονή της στο υδατικό 

διάλυμα της χρωστικής μετά το τέλος της ακτινοβόλησής του.   
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0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 1d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 2d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 3d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 4d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 5d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 6d
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO<100nm 7d

 
Διάγραμμα 9: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  

                        απορρόφησης του δ/τος methylene blue, συναρτήσει του χρόνου 
                            παραμονής χωρίς ακτινοβόληση για 7 ημέρες για ZnO<100nm  
                            με συγκέντρωση 0,70 gr/L.  
 
Τα δείγματα των 1,5mL σε φιαλίδια hependorf περιτυλιγμένα με αλουμι-

νόχαρτο (αιώρημα καταλύτη / δ/τος χρωστικής), διατηρήθηκαν σε 

σκοτεινό θάλαμο για διάστημα επτά ημερών σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος. Κάθε 24 ώρες γινόταν φασματοφωτομέτρηση με έναρξη 

αμέσως μετά το πέρας του αρχικού πειράματος και τελικό έλεγχο την 

έβδομη ημέρα.   
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Από την κανονικοποίηση των δεδομένων στο συγκριτικό διάγραμμα 9 

παρέχονται όλα τα δεδομένα για την αποδόμηση της χρωστικής Μethylene 

Βlue κατά το διάστημα των επτά ημερών. Από την παρατήρηση του 

παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να διαπιστώσουμε με ασφάλεια ότι η 

διατήρηση της καταλυτικής σκόνης ZnO με σωματίδια <100nm στο υδατικό 

διάλυμα της χρωστικής μετά την ακτινοβόλησή του δεν μεταβάλλει 

περαιτέρω τον αποχρωματισμό. Οι μικρές διαφορές στις καμπύλες 

απορρόφησης μπορεί να οφείλονται σε άλλους παράγοντες όπως για 

παράδειγμα η διαφορετική αιώρηση του καταλύτη από μέρα σε μέρα. 

Επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό ότι χωρίς την επίδραση της φωτεινής 

πηγής το υδατικό διάλυμα της χρωστικής, μόνο με την παρουσία του 

ενεργοποιημένου καταλύτη, δεν αποδομείται περαιτέρω αλλά και δεν 

υπάρχει αντιστροφή του φαινομένου (επαναχρωματισμός του δ/τος).   

 
3 . 1 . 4    ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ZnO  ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ <100nm 
 
Ολοκληρώνοντας τα πειράματα για την απόδοση των εμπορικών κόνεων 

οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO <100 nm) έγινε έλεγχος της δυνατότη-

τας ανακύκλωσης του ZnO (<100 nm). Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ 

σημαντική στη φωτοκατάλυση αφού εξασφαλίζει την μείωση του κόστους 

εφαρμογής της μεθόδου, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγεται επιπλέον 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα της 

ανθεκτικότητας και της μη απενεργοποίησης του καταλύτη μελετήθηκε 

ανακυκλώνοντας τον καταλύτη άλλη μία φορά μετά το αρχικό πείραμα και 

μάλιστα στη δυσμενέστερη των περιπτώσεων, δηλαδή έπειτα από 

παραμονή επτά ημερών στο αιώρημα ρύπου / καταλύτη. Η συγκέντρωση 

του δείκτη ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και 

ίση με 20 ppm (0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ 

η συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και ίση με 700ppm 

(0,70 g/L). Ο καταλύτης συλλέχθηκε από το αιώρημα με φυγοκέντρηση και 

επαναχρησιμοποιήθηκε. Κατ’ αυτό τον τρόπο γινόταν η ανακύκλωσή του με 

προσοχή ώστε να μην χάνεται σημαντική ποσότητα και διαφοροποιηθεί 

στην εξέλιξη η προεπιλεγμένη, αρχική συγκέντρωσή του. Τα πειράματα 

ήταν χρονικής διάρκειας 30 λεπτών. Τα δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγο-

κεντρηθούν μετά τη λήψη τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.  
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Ακολούθησε κανονικοποίηση των δεδομένων και παρουσίασή τους στο 

συγκριτικό Διάγραμμα 10.  

Όπως φαίνεται από τα διάγραμμα 10 ο καταλύτης ZnO με σωματίδια 

<100nm επιβεβαιώνεται πειραματικά ότι πράγματι δεν απενεργοποιήθηκε 

ακόμη και μετά από παραμονή επτά ημερών στο αιώρημα ρύπου / 

καταλύτη και την ανακύκλωσή του.  
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Διάγραμμα 10: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 
                          απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  

                            ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) ZnO 0,70 gr/L, β) φωτόλυση  
                             methylene blue, γ) με επαναχρησιμοποίηση της καταλυτικής 
                             σκόνης των 7 ημερών.   
 
Το ZnO (<100 nm) παραμένει ενεργό και δίνει περίπου την ίδια απόδοση 

στον αποχρωματισμό του Μethylene Βlue όπως και κατά το αρχικό πείραμα 

στο οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί ξανά ο καταλύτης. Η προσρόφηση 

δηλαδή του Μethylene Βlue στην επιφάνεια του καταλύτη δεν δέσμευσε 

δραστικό αριθμό ενεργών κέντρων αυτού (είναι ασθενών δυνάμεων 

ηλεκτροστατικής φύσης Van der Waals) και η ενεργότητα του καταλύτη 

είναι πολύ μεγάλη ακόμη και μετά από τη χρησιμοποίησή του. Για να 

έχουμε και το μέτρο σύγκρισης στην απόδοση του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς (ανακυκλούμενου) καταλύτη ας δούμε και με πραγματικές 

τιμές τoν αποχρωματισμό του Μethylene Βlue συναρτήσει του χρόνου. 

Παρατηρείται στο διάγραμμα 10, ότι τα δείγματα της χρωστικής του 

Μethylene Βlue παρουσιάζουν το μεν πρωτογενές στην αρχή και μετά από 
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επτά ημέρες παραμονής στο διάλυμα την ίδια περίπου αποδόμηση, που στα 

30 λεπτά είναι ~99,00%. Η απόδοση τώρα του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς καταλύτη στα 30 λεπτά είναι 99,00% και 98,10% 

αντίστοιχα, διαφορά δηλαδή αμελητέα. Όσον αφορά και την πρόοδο του 

αποχρωματισμού, στο πρώτο λεπτό παρατηρήθηκε αποχρωματισμός 

42,00% και 25,00% για τον πρωτογενή και δευτερογενή (ανακυκλούμενο) 

καταλύτη αντίστοιχα. Στα 10 λεπτά επιτυγχάνουμε αποχρωματισμό 90,00% 

και 75,00%, αντίστοιχα. Στα 20 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμό 

98,00% και 92,30%, αντίστοιχα. Έτσι ενώ αρχικά ο ρυθμός 

αποχρωματισμού του επαναχρησιμοποιούμενου καταλύτη παρουσιάζει 

σημαντική απόκλιση από τον πρωτογενή, ο ρυθμός αυτός μεταβολής τείνει 

να γίνεται παράλληλος οδηγώντας τελικά σε παρόμοια ποσοστά τελικού 

αποχρωματισμού.   

Φαίνεται συνεπώς από τα πειραματικά αποτελέσματα ότι μπορεί να γίνει 

επαναχρησιμοποίηση του ZnO ως καταλύτη. Ο ρυθμός αποχρωματισμού 

του υδατικού διαλύματος της χρωστικής στο πρώτα λεπτά ακτινοβόλησης 

παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, επομένως όταν ο χρόνος είναι κρίσιμος 

παράγοντας σε εφαρμογές χρειάζεται παραπάνω έρευνα, αν λάβουμε 

υπόψη μας και τις βιβλιογραφικές αναφορές περί φωτοδιάβρωσης, ειδικά 

σε χαμηλά pH για τον ημιαγώγιμο καταλύτη ZnO [35, 41, 105]. 

   

 
3 . 2   Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  TiO2 

 
Για τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση των χρωστικών χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης διαφορετικά είδη διοξειδίου του τιτανίου, με σκοπό τη διερεύνηση 

της απόδοσής τους. Για τα πειράματα αποδόμησης χρωστικών χρησιμοποι-

ήθηκαν περισσότερες εμπορικές σκόνες TiO2 σε σχέση με το ZnO. Τα 

πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 20 έως 40 λεπτών, ενώ σε δύο 

πειράματα έγινε χρήση αερισμού του αιωρήματος χρωστικής / καταλύτη. 

Ένα πρακτικό πρόβλημα που προέκυψε με το διοξείδιο του τιτανίου ήταν 

ότι ο καταλύτης παρέμενε υπό αιώρηση κατά την ανάλυση των δειγμάτων 

στο φασματοφωτόμετρο, η φυσική καθήζιση δεν ήταν δυνατή, με 

αποτέλεσμα να χρειάζεται να προηγηθεί φυγοκέντριση πριν την ανάλυση 

των δειγμάτων.  
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3 . 2 . 1  Χ Ρ Η Σ Η  TiO2 D E G U S S A  Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α  
         M E T H Y L E Ν Ε  B L U E  Μ Ε  Α Ν Α Δ Ε Υ Σ Η  
         Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

  ΦΩΤΟΛΥΣΗ   600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 200 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 800 ΜΒ 20 ppm 

 

Ξεκινώντας με τη χρησιμοποίηση της καταλυτικής σκόνης TiO2/Degussa 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα αποχρωματισμού στις 200, 600 και 800 

rpm ανάδευσης του αντιδραστήρα, με σκοπό τη διερεύνηση της απόδοσης  

του καταλύτη σε σχέση με το ρυθμό ανάδευσης του φωτοχημικού 

αντιδραστήρα. Στο ίδιο διάγραμμα περιέχονται επίσης τα δεδομένα της 

φωτόλυσης (απουσία καταλύτη) της χρωστικής Μethylene Βlue / ρύπου. Η 

συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν 

σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του 

αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και 

ίση με 700ppm (0,70 g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 20  

έως 50 λεπτά.  

 

 

Διάγραμμα 11: Φάσμα απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους αιωρήματος TiO2  
                        Degussa σε διάλυμα χρωστικής methylene blue στις 200 rpm.   
 

Στις καμπύλες φασματοφωτομέτρησης (Διάγραμμα 11), αποτυπώνεται η 

μείωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης του 

Μethylene Βlue με το χρόνο.   
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Παρατηρούμε στο Διάγραμμα 12 ότι το TiO2 Degussa δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής Μethylene 

Βlue όταν η ταχύτητα ανάδευσης του αντιδραστήρα είναι 800rpm. Ο ρύπος 

αποχρωματίζεται μετά από 21 λεπτά σε ποσοστό 95,00%. Η 

φωτοκαταλυτική απόδοση του TiO2 Degussa φθίνει όταν η ταχύτητα 

ανάδευσης μειωθεί στις 600rpm, ενώ είναι ακόμη μικρότερη για 200rpm. 

Σε σχέση με τη φωτόλυση επιτυγχάνεται αποχρωματισμός σε σημαντικά 

γρηγορότερους χρόνους.  
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Διάγραμμα 12: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης 
                          του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας και της  
                          ταχύτητας ανάδευσης, για TiO2 degussa, 0,70 gr/L, καθώς και για τη  
                          φωτόλυση του methylene blue.   
 

Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν και εδώ, ύστερα από τα πειράματα 

φωτόλυσης, ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα ανάδευσης του αντιδραστήρα 

ευνοεί τον ταχύτερο αποχρωματισμό του Μethylene Βlue. Διαπιστώνεται 

λοιπόν ότι η ταχύτητα ανάδευσης επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό 

αποχρωματισμού της χρωστικής MB, πιθανά λόγω της καλύτερης επαφής 

χρωστικής - φωτός. Παρουσία του καταλύτη TiO2 Degussa το φαινόμενο 

της βελτίωσης του ρυθμού αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής 

γίνεται αρκετά πιο έντονο.   
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3 . 2 . 2  Χ Ρ Η Σ Η    TiO2        Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Η Σ  
         Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  
         Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Ω Ν  Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α   
         M E T H Y L E Ν Ε  B L U E   
 
Στην ενότητα αυτή ελέγχθηκε η φωτοκαταλυτική απόδοση εμπορικών 

κόνεων διοξειδίου του τιτανίου διαφορετικής κρυσταλλικής μορφής και 

μεγέθους κόκκων (TiO2 (anatase) <5 μm, TiO2 (anatase) <25 nm, TiO2 

(80% anat + 20% rutile) <100 nm, TiO2 (rutile) <25 nm και TiO2 

(degussa) <25 nm) για την αποδόμηση της χρωστικής Μethylene Βlue στο 

φωτοχημικό αντιδραστήρα αδιάλειπτης ροής.   

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm rutile  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm degussa(Ρ25) 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich < 5 μm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Η συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, 

ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του 

αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και 

ίση με 700ppm (0,70 g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 20 

έως 40 λεπτά με ρυθμό ανάδευσης 600 rpm.  

Στα διαγράμματα φασματοφωτομέτρησης (Διάγραμμα 13), αποτυπώνεται η 

μείωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης του 

Μethylene Βlue με το χρόνο.   

Στο διάγραμμα 14 παρατηρείται, ότι όλα τα δείγματα διοξειδίου του 

τιτανίου οδηγούν στον αποχρωματισμό του διαλύματος Μethylene Βlue. 

Παρατηρούμε ειδικότερα ότι το TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με 

σωματίδια <100nm δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα αποχρωματισμού του 

διαλύματος. Ο ρύπος αποδομείται σε χρόνο 30 λεπτά σε ποσοστό 99,3% 

δηλαδή επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης αποχρωματισμός του διαλύματος 

Μethylene Βlue. 
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α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE- TiO2 80% anat + 20% 

rutile <100nm. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE- TiO2 degussa. 

 
 
Διάγραμμα 13:  Ενδεικτικά φάσματα απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους 
                        αιωρημάτων διαφορετικών TiO2 σε διάλυμα χρωστικής methylene  
                        blue στις 600 rpm. 
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Διάγραμμα 14: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων του TiO2, 
                       0,70 gr/L, και τη φωτόλυση του methylene blue. 
 
Επίσης διακρίνεται ξεκάθαρα η γρηγορότερη φωτοκαταλυτική πρόοδος για 

το διάστημα των πρώτων 30 λεπτών. Αμέσως μετά ακολουθεί το TiO2 

Degussa, για το οποίο ο ρύπος αποχρωματίζεται σε χρόνο 30 λεπτά σε 

ποσοστό 99,0%. Όμως η φωτοκαταλυτική πρόοδος για το διάστημα των 

αρχικών 30 λεπτών είναι αργότερη για το TiO2 Degussa σε σχέση με το 
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TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια <100nm, όπου ήδη από τα 6 

πρώτα λεπτά έχουμε ορατό αποχρωματισμό του διαλύματος ενώ στα 12 

λεπτά δεν υπάρχει ορατό χρώμα στο διάλυμα. Χαμηλότερα επίπεδα 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης εμφάνισαν οι σκόνες TiO2 anatase με 

σωματίδια <5μm, TiO2 anatase με σωματίδια <25nm με ποσοστά μείωσης 

83,97% σε χρόνο 21 λεπτά και 92% σε χρόνο 30 λεπτά αντίστοιχα. Η 

σκόνη TiO2 rutile με σωματίδια <25nm δεν λειτουργεί καταλυτικά στο 

σύστημα, ενώ το αιώρημα απαιτεί φυγοκέντριση για να 

φασματοφωτομετρηθεί. Η παρουσία TiO2 rutile στο διάλυμα οδηγεί σε 

φαινομενικά άμεσο αποχρωματισμό και σχηματισμό μπλε ιζήματος, το 

οποίο ίζημα ελευθερώνει και πάλι τα μόρια της χρωστικής στο διάλυμα με 

απλή ανάδευση. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ασθενής προσρόφηση 

της χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι για τις σκόνες TiO2 Degussa και TiO2 Anatase με σωματίδια <25nm πριν 

από τη διαδικασία της φασματοφωτομέτρησης γίνεται φυγοκέντριση των 

δειγμάτων ώστε η σκόνη να καθιζήσει ως ίζημα και να μην επηρεάζει το 

φάσμα απορρόφησης των δειγμάτων. 

 

Για το TiO2 με την κρυσταλλική μορφή ανατάσιο και σωματίδια < 25nm και 

<5μm παίρνουμε χαμηλή σχετικά απόδοση. Όταν όμως χρησιμοποιούμε 

TiO2 με 80% anat. και 20% rutile παρατηρείται πολύ καλύτερο αποτέλεσμα 

αποχρωματισμού. Έχοντας δεδομένο από τη βιβλιογραφία [44] ότι η 

δραστικότητα του ανατάσιου είναι η μεγαλύτερη και ότι το ρουτίλιο 

παρουσιάζει την καλύτερη προσρόφηση, το διοξειδίο του τιτανίου με 

μείγμα 80% anat. και 20% rutile βελτιώνει σημαντικά τη φωτοκαταλυτική 

δράση για τον αποχρωματισμό της χρωστικής MB, αφού λειτουργούν 

παράλληλα και οι δυο ιδιότητες, προσρόφηση λόγω ρουτιλίου και 

φωτοδιάσπαση λόγω ανατασίου.  

 

Συνολικά, με τη χρήση των καταλυτικών νανοσκοπικών κόνεων 

επιτυγχάνεται ο αποχρωματισμός του υδατικού διαλύματος 3 φορές πιο 

γρήγορα από ότι χωρίς την παρουσία τους (φωτόλυση). 
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3 . 2 . 3  Χ Ρ Η Σ Η  TiO2 Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  
        Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
        Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α  ( Α Ζ Ω Χ Ρ Ω Μ Α )  M E T H Y L  
        O R A N G E  

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich <5 μm 600 ΜΟ 20 ppm 

 
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η φωτοκαταλυτική απόδοση εμπορικών  

κόνεων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2 80% anat + 20% rutile <100 nm, TiO2 de-

gussa <25 nm και TiO2 anatase <5 μm) για τον αποχρωματισμό / αποδόμηση 

της  χρωστικής Μethyl Οrange.  

Στα διαγράμματα φασματοφωτομέτρησης (διάγραμμα 15), αποτυπώνεται η 

μείωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης του 

methyl orange με τον χρόνο. 

Στο διάγραμμα 16 παρατηρείται, ότι όλα τα δείγματα διοξειδίου του 

τιτανίου οδηγούν σε σύντομο αποχρωματισμό του διαλύματος Μethyl 

Οrange. Παρατηρούμε ειδικότερα ότι και για το TiO2 Degussa και για το 

TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια <100nm ήδη από τα 9 πρώτα 

λεπτά έχουμε ορατό αποχρωματισμό του διαλύματος. Η αυξημένη αυτή 

ταχύτητα απόδοσης πιθανός να οφείλεται στη καλή προσροφητική 

ικανότητα της ανιονικής χρωστικής στην επιφάνεια του θετικά φορτισμένου 

καταλύτη. Να θυμίσουμε ότι για τους λόγους που συζητήθηκαν παραπάνω 

ο καταλύτης TiO2 με zpc της τιμής περίπου 6,8 αποκτά και αυτός, όπως και 

στην περίπτωση του ZnO, επιφάνεια θετικά φορτισμένη για τα διαλύματα 

και των τριών χρωστικών που χρησιμοποιήθηκαν.   
Ειδικότερα, το TiO2 Degussa φαίνεται να δίνει συνολικά ελαφρώς τα 

καλύτερα αποτελέσματα αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής 

ΜΟ. Ο ρύπος αποχρωματίζεται σε χρόνο 18 λεπτά σε ποσοστό 99,00%, 

δηλαδή επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης αποχρωματισμός του Μethyl Οrange, 

όταν το TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια <100nm 

αποχρωματίζει τη χρωστική στον ίδιο χρόνο σε ποσοστό 92,50%, ενώ σε 

χρόνο 30 λεπτά σε ποσοστό 99,0%. Όμως ο ρυθμός αποχρωματισμού για 
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το διάστημα των 30 λεπτών είναι αργότερος για το TiO2 (80% anat. + 20% 

rutile) με σωματίδια <100nm σε σχέση με το TiO2 Degussa. Χαμηλότερα 

επίπεδα φωτοκαταλυτικής απόδοσης εμφάνισε ο καταλύτης TiO2 anatase 

με σωματίδια <5μm με ποσοστό αποχρωματισμού 60,00% σε χρόνο 40 

λεπτά. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για το TiO2 Degussa πριν από τη 

διαδικασία της φασματοφωτομέτρησης γίνεται φυγοκέντριση ώστε η σκόνη 

να καθιζάνει ώστε να μην επηρεάσει τη μέτρηση (λόγω σκέδασης φωτός).  

 

 

 

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MORANGE- TiO2 80% anat + 20% 
rutile <100nm. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MORANGE - TiO2 degussa.   

 
 
 

γ.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MORANGE- TiO2 anatase <5μm. 

 
Διάγραμμα 15:  Ενδεικτικά φάσματα απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους  αιωρη-  
                        μάτων διαφορετικών TiO2 σε διάλυμα χρωστικής methyl orange  
                         στις 600 rpm. 
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Διάγραμμα 16: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 
                       απορρόφησης του methyl orange, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων TiO2, 
                        0,70 gr/L, και φωτόλυση methyl orange.   
 
 
3 . 2 . 4  Χ Ρ Η Σ Η  TiO2 Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  
         Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
         Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α  R h o d a m i n e  6 G   
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 Rh  6G 20ppm 
TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 Rh  6G 20ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich < 5 μm 600 Rh  6G 20ppm 
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 Rh  6G 20ppm 

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η φωτοκαταλυτική απόδοση εμπορικών  

κόνεων διοξειδίου του τιτανίου (TiO2 80% anat + 20% rutile <100 nm, TiO2 

degussa (Ρ25) <25 nm και TiO2 anatase <5 μm) για τον αποχρωματισμό / 

αποδόμηση της χρωστικής Rh 6G. Η συγκέντρωση του δείκτη / ρύπου, 

κατά τη διεξαγωγή των  πειραμάτων ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm 

(0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η 

συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και ίση με 700ppm (0,70 
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g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 30 έως 40 λεπτά με ρυθμό 

ανάδευσης 600 rpm. Τα δείγματα χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη 

λήψη τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.   

 

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm Rh 
6G - TiO2 80% anat + 20% rutile 
<100nm.   

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
Rh 6G - TiO2 anatase <5μm.   

 
Διάγραμμα17:  Ενδεικτικά φάσματα απορρόφησης ορατού/ υπεριώδους 
                      αιωρημάτων διαφορετικών TiO2 σε διάλυμα χρωστικής Rh 6G  
                       στις 600 rpm. 
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Διάγραμμα 18: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης της Rh 6G, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, 
                       για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων TiO2, 0,70 gr/L, και  
                       φωτόλυση Rh 6G.   
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Στα διαγράμματα φασματοφωτομέτρησης 17α & β, αποτυπώνεται η μείωση 

της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης διαλύματος Rh 

6G με το χρόνο.   

Στο διάγραμμα 18 παρατηρείται ότι όλα τα δείγματα διοξειδίου του τιτανίου 

οδηγούν στον ασθενή αποχρωματισμό του διαλύματος Rh 6G. Γενικά η Rh 

6G δεν αποχρωματίζεται εύκολα από τις καταλυτικές σκόνες TiO2 που 

χρησιμοποιήθηκαν. Παρατηρούμε ειδικότερα ότι το TiO2 anatase με 

σωματίδια <5μm δίνει ελαφρώς τα καλύτερα αποτελέσματα 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής Rh 6G. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι ο ρυθμός αποδόμησης είναι γρήγορος ως τα 6 λεπτά ενώ στη συνέχεια 

επιβραδύνεται (δημιουργεί πλατώ στην καμπύλη) και δεν έχει συνέχεια  

μέχρι το τέλος του πειράματος στα 30 λεπτά. Ο ρύπος αποδομείται σε 

χρόνο 6 λεπτά σε ποσοστό 77,75% και στα 30 λεπτά σε ποσοστό 79,20%. 

Αμέσως μετά ακολουθεί το TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια 

<100nm, ο ρύπος αποχρωματίζεται σε χρόνο 30 λεπτά σε ποσοστό 71,84% 

και σε χρόνο 40 λεπτά σε ποσοστό 77,60%. Ακολουθεί το TiO2 Degussa, ο 

ρύπος αποδομείται σε χρόνο 27 λεπτά σε ποσοστό 60,10% και σε χρόνο 35 

λεπτά σε ποσοστό 65,32%. Όμως η φωτοκαταλυτική πρόοδος για το 

διάστημα των 6 λεπτών είναι γρήγορη για τον καταλύτη TiO2 anatase με 

σωματίδια<5μm. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για το TiO2 Degussa 

πριν από τη διαδικασία της φασματοφωτομέτρησης γίνεται φυγοκέντριση 

των δειγμάτων ώστε η σκόνη να καθιζήσει ως ίζημα και να μην επηρεάζει 

το φάσμα απορρόφησης των δειγμάτων.  

 

Συμπερασματικά, η συμπεριφορά των διαφόρων σκονών διοξειδίου του 

τιτανίου όσον αφορά τον αποχρωματισμό της ροδαμίνης παρατηρείται μη 

ικανοποιητική, συγκρινόμενη με την ταχύτητα απόδοσης των δυο 

προηγούμενων χρωστικών, ΜΟ και ΜΒ. Μία πιθανή αιτία για τη 

διαφορετική αυτή απόδοση του καταλύτη TiO2 στον αποχρωματισμό του 

διαλύματος Rh 6G είναι ο πιο σύνθετος στερεοχημικός τύπος της χρωστικής 

αυτής σε σχέση με το ΜΒ και ΜΟ, σε συνδυασμό ίσως και με τη μειωμένη 

προσροφητικής της ικανότητα (λόγω του κατιονικού της χαρακτήρα) στην 

επιφάνεια του επίσης θετικά φορτισμένου καταλύτη.  
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3 . 2 . 5   Υ Π Ο Λ Ε Ι Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  T i O 2  ( 8 0 %  
         a n a t .  +  2 0 %  r u t i l e )  Μ Ε  Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Α  
         < 1 0 0 n m  
 
Στην ενότητα αυτή εξετάστηκε ο παράγοντας της υπολειμματικής δράσης 

της καταλυτικής σκόνης TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια 

<100nm για το φωτοκαταλυτικό αποχρωματισμό / αποδόμηση του 

Μethylene Βlue ώστε να μελετηθεί η απόδοση της καταλυτικής σκόνης 

κατά την παραμονή της στο αιώρημα μετά το τέλος της ακτινοβόλησής του. 

Τα δείγματα των 1,5 mL σε φιαλίδια hependorf περιτυλιγμένα με 

αλουμινόχαρτο, διατηρήθηκαν σε σκοτεινό θάλαμο για διάστημα επτά 

ημερών σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Κάθε 24 ώρες γινόταν 

φασματοφωτομέτρηση με έναρξη αμέσως μετά το πέρας του αρχικού 

πειράματος και τελικό έλεγχο την έβδομη ημέρα.   

Από την κανονικοποίηση των δεδομένων στο συγκριτικό διάγραμμα 19 

παρέχονται όλα τα δεδομένα για τον αποχρωματισμό της χρωστικής 

Μethylene Βlue κατά το διάστημα των επτά ημερών.   
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0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 1d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 2d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 3d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 4d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 5d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 6d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 7d

 

Διάγραμμα19: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 
                             απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                             παραμονής χωρίς ακτινοβόληση για 7 ημέρες για TiO2 (80%  
                             anatase + 20% rutile <100 nm) με συγκέντρωση 0,70 gr/L.   

Από την παρατήρηση του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να 

διαπιστώσουμε με ασφάλεια ότι η διατήρηση της καταλυτικής σκόνης στο 
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αιώρημα της χρωστικής μετά την ακτινοβόληση δεν επιδρά ουσιαστικά στο 

αποτέλεσμα του αποχρωματισμού. Οι μικρές διαφορές στις καμπύλες 

απορρόφησης μπορεί να οφείλονται σε άλλους παράγοντες όπως για 

παράδειγμα στη διαφορετική αιώρηση του καταλύτη από μέρα σε μέρα.  

Επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό, όπως και στην περίπτωση του ZnO, ότι 

χωρίς την επίδραση της φωτεινής πηγής το υδατικό διάλυμα της χρωστικής 

ΜΒ, μόνο με την παρουσία του ενεργοποιημένου καταλύτη, δεν 

αποδομείται περαιτέρω αλλά και δεν υπάρχει αντιστροφή του φαινομένου 

(επαναχρωματισμός του δ/τος).   

 

3 . 2 . 6   Υ Π Ο Λ Ε Ι Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  TiO2 DEGUSSA 
 
Στην ενότητα αυτή εξετάστηκε ο παράγοντας της υπολειμματικής δράσης 

της καταλυτικής σκόνης TiO2 degussa με σωματίδια <25nm για το 

φωτοκαταλυτικό αποχρωματισμό / αποδόμηση του Μethylene Βlue σε 

αντιστοιχία με το TiO2 (80% anat. + 20% rutile). Από την κανονικοποίηση 

των δεδομένων στο συγκριτικό διάγραμμα 20 παρέχονται όλα τα δεδομένα 

για τον αποχρωματισμό της χρωστικής Μethylene Βlue κατά το διάστημα  

επτά ημερών. Τα συμπεράσματα είναι αντίστοιχα με την περίπτωση του 

TiO2 (80% anat. + 20% rutile).  
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0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 1d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 2d
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0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 4d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 5d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 6d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 7d

 

Διάγραμμα 20: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                             απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου 
                             παραμονής χωρίς ακτινοβόληση για 7 ημέρες για TiO2 
                            degussa, συγκέντρωση 0,70 gr/L. 
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3 . 2 . 7   Χ Ρ Η Σ Η  TiO2 DEGUSSA Μ Ε  Α Ε Ρ Ι Σ Μ Ο  

 

 

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η επίδραση του αερισμού στη 

φωτοκαταλυτική απόδοση του TiO2 degussa για τον αποχρωματισμό / 

αποδόμηση του Μethylene Βlue. Ο αέρας παράχθηκε κοντά στον 

αντιδραστήρα από ένα αεροσυμπιεστή. Η ποσότητα ροής αέρα μετρήθηκε 

με βαθμολογημένο μετρητή ροής. Μεταξύ αεροσυμπιεστή κα αντιδραστήρα 

μεσολαβούσε ελαιοπαγίδα και υγραντής. Η χρήση του TiO2 ως 

φωτοκαταλύτη έχει το μειονέκτημα της ανεπιθύμητης επανασύνδεσης του 

ζεύγους οπών – ηλεκτρονίων, η οποία συμβαίνει με την απουσία 

κατάλληλου δέκτη ηλεκτρονίων. Οι δέκτες ηλεκτρονίων αυξάνουν τον 

αριθμό των ηλεκτρονίων που παγιδεύονται, παράγουν επιπλέον ρίζες και 

άλλα οξειδωτικά, αυξάνουν το ρυθμό οξείδωσης των ενδιάμεσων 

προϊόντων και έτσι αποφεύγονται τα προβλήματα από τη χαμηλή 

συγκέντρωση του οξυγόνου στο διάλυμα. Το μοριακό οξυγόνο αποτελεί 

τέτοιου είδους δέκτη ηλεκτρονίων, αποτρέποντας έτσι την επανασύνδεση 

του ζεύγους ηλεκτρονίων – οπών, προωθώντας παράλληλα την παραγωγή 

των ριζών υδροξυλίου, οι οποίες αποτελούν και το βασικό οξειδωτικό μέσο. 

Συνεπώς, το μοριακό οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη μεταφορά των 

ηλεκτρονίων και τη δημιουργία ενεργών ριζών οξυγόνου, τα οποία είναι 

δυνατό να διασπάσουν δραστικά πολλές οργανικές ενώσεις, όπως και οι 

ρίζες υδροξυλίου, στην όλη φωτοοξειδωτική επεξεργασία των οργανικών 

ρύπων υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας.   

Η επίδραση της παροχής αέρα, για την ύπαρξη μοριακού οξυγόνου στη 

διεργασία της φωτοκατάλυσης, μελετήθηκε για διαφορετικές παροχές 

ατμοσφαιρικού αέρα. Οι παροχές ατμοσφαιρικού αέρα που επιλέχθηκαν 

ήταν χαμηλή ( 0,8-1,0 lt/min) και μέση ( 1,8-2,0 lt/min) κι αυτό γιατί σε 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ  20 ppm φυγοκέντρηση 

TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ  20 ppm Αερισμός 0,8 - 1 
lt/min 

TiO2  700 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ  20 ppm Αερισμός 1,8 - 2 
lt/min 
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αυτές υπάρχει η δυνατότητα βελτιστοποίησης του αποχρωματισμού και 

είναι ρεαλιστικές να πραγματοποιηθούν σε βιομηχανική κλίμακα, αφού η 

παροχή αέρα συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αυξάνει την 

διάσπαση των μορίων του χρώματος και κατ’ επέκταση τον αποχρωματισμό 

της χρωστικής ρύπου.   

Έτσι, για τη μελέτη της επίδρασης του αερισμού στη φωτοκαταλυτική 

απόδοση του TiO2 πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα με συγκέντρωση 

καταλύτη TiO2 Degussa 700 ppm. Η συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά 

τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02 

gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του 

καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και ίση με 700ppm (0,70 g/L) με χρονική 

διάρκεια φωτοκατάλυσης 10 λεπτά.  
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Διάγραμμα21:Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 

                             απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου 
                             ακτινοβολίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων του  
                            degussa: α) TiO2 degussa , 0,70 gr/L, χρησιμοποίηση της ίδιας  
                            σκόνης με αερισμό του αιωρήματος, β) φωτόλυση methylene  
                            blue.   
 
Στο διάγραμμα 21 φαίνεται ότι ο αερισμός είχε σημαντική, θετική επίδραση 

στον αποχρωματισμό. Συγκεκριμένα ενώ για το TiO2 Degussa το  

Μethylene Βlue αποδομείται χωρίς αερισμό σε 30 λεπτά σε ποσοστό 

99,0%, με την παροχή 0,8-1,0 lt/min αέρα αποδομείται σε 10 λεπτά σε 

ποσοστό 95,86% και με την παροχή 1,8-2,0 lt/min αέρα αποδομείται σε 8 
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λεπτά σε ποσοστό 98,46%. Παρατηρούμε επομένως σοβαρή επιτάχυνση με 

την παροχή αέρα στο φωτοχημικό αντιδραστήρα και συγκριτικά σε χρόνο 8 

λεπτών έχουμε αποχρωματισμό 68,00% χωρίς αερισμό, 90,20% για 

παροχή αέρα 0,8-1,0 lt/min και 98,46% για παροχή αέρα 1,8-2,0 lt/min. 

Σε σχέση βέβαια με τη φωτόλυση η επιτάχυνση της διαδικασίας είναι κατά 

πολλές φορές γρηγορότερη ιδιαίτερα δε για τους μικρούς χρόνους κατά 

τάξεις μεγέθους.   

Η παροχή οξυγόνου είναι δυνατό να δράσει θετικά στο φωτοκαταλυτικό 

σύστημα όταν ο ρύπος (χρωστική) μπορεί να αντιδράσει με τα φωτοδημι-

ουργούμενα ηλεκτρόνια στον καταλύτη και να δημιουργηθούν ταυτόχρονα 

και επιπλέον ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 

και καλύτερη ανάδευση στον αντιδραστήρα [18]. Για το λόγο αυτό παρου-

σιάζεται ενισχυμένος ο αποχρωματισμός για τη μέση παροχή ατμο-

σφαιρικού αέρα (1,8-2,0 lt/min). Τέλος η δημιουργία επιπλέον οξειδωτικών 

ριζών υδροξυλίου οδηγεί στη μετατροπή των ενδιάμεσων προϊόντων της 

φωτοκατάλυσης σε CO
2 
και H

2
O.  

 
3 . 2 . 8  Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  TiO2  Δ Ι Α Φ Ο -   
         Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Ω Ν  
         Κ Α Ι  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

TiO2  700 ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm  

TiO2  700 ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm Επανάληψη 

TiO2  700 ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm Διπλή 

επανάληψη 
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm  
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm Επανάληψη 

 

Ολοκληρώνοντας τα πειράματα για την απόδοση των εμπορικών κόνεων 

διοξειδίου του τιτανίου έγινε έλεγχος της δυνατότητας ανακύκλωσης του 

καταλύτη TiO2. Το TiO2 παρουσιάζει εκτός από τη μεγάλη φωτοκαταλυτική 

δραστικότητά του, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ημιαγωγούς, και τη 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην διάβρωση και φωτοδιάβρωση ακόμη και σε 

χαμηλά pH, με αποτέλεσμα την δυνατότητα ανακύκλωσης του [5].  
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Μελετήθηκε λοιπόν η επαναχρησιμοποίηση κόνεων TiO2 για επιπλέον δύο 

συνεχόμενες φορές μετά το αρχικό πείραμα και μάλιστα στη δυσμενέστερη 

των περιπτώσεων, δηλαδή έπειτα από παραμονή επτά ημερών στο αιώρημα 

ρύπου / καταλύτη, σε συγκέντρωση 0.70 gr TiO2/L και συγκέντρωση 

χρωστικής  0,02 gr/L.  

Έτσι, για τη μελέτη της ανακύκλωσης καταλύτη στη φωτοκαταλυτική 

διεργασία, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με καταλύτη TiO2 Degussa και 

TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια <100nm συγκέντρωσης 

700ppm (0,70 g/L), με χρονική διάρκεια φωτοκατάλυσης 30 λεπτά.  

Τα δείγματα χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους 

προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν. Ακολούθησε κανονικοποίηση 

των δεδομένων και παρουσίασή τους στο συγκριτικό διάγραμμα 22.   
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0.02gr/l MB_600rpm
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 7d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 7d_R
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 7d_R_R
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 7d
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 7d_R

 
Διάγραμμα 22: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                          απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                          ακτινοβολίας, για τα δείγματα TiO2 0,70 gr/L με  
                          επαναχρησιμοποίηση της καταλυτικής σκόνης των 7 ημερών και 
                          φωτόλυση methylene blue.   
 
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 22 ο καταλύτης TiO2 (80% anat. + 20% 

rutile) με σωματίδια <100nm επιβεβαιώνεται και πειραματικά ότι πράγματι 

δεν απενεργοποιήθηκε ακόμη και μετά από δύο φορές ανακύκλωσής του, 

μετά τη χρήση του στο αρχικό πείραμα. Το ίδιο ισχύει και για το TiO2 

Degussa. Και στις δύο περιπτώσεις, το TiO2 παραμένει ενεργό και δίνει 

περίπου την ίδια απόδοση στον αποχρωματισμό της χρωστικής Μethylene 
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Βlue όπως και κατά το αρχικό πείραμα. Η προσρόφηση δηλαδή της 

χρωστικής στην επιφάνεια του καταλύτη δεν δέσμευσε δραστικό αριθμό 

ενεργών κέντρων αυτού και η ενεργότητα του καταλύτη είναι πολύ μεγάλη 

ακόμη και μετά από τις δύο επιπλέον φορές της χρησιμοποίησής του. Πιο 

συγκεκριμένα, η απόδοση του πρωτογενούς, δευτερογενούς και 

τριτογενούς καταλύτη TiO2 80% anat + 20% rutile με σωματίδια <100 nm 

στα 30 λεπτά είναι 99,00%, 98,10% και 97,84% αντίστοιχα, διαφορά 

δηλαδή αμελητέα. Η απόδοση του πρωτογενούς και δευτερογενούς TiO2 

degussa στα 30 λεπτά είναι 99,00% και 98,80% αντίστοιχα, διαφορά 

επίσης πάρα πολύ μικρή. Φαίνεται συνεπώς από τα πειραματικά 

αποτελέσματα ότι μπορεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση του TiO2, όπως και 

του ZnO, ως καταλύτη. Όσο αφορά το ρυθμό αποχρωματισμού 

παρατηρείται μία πολύ ελαφριά υστέρηση του επαναχρησιμοποιούμενου 

από τον αρχικό καταλύτη και για τις δύο περιπτώσεις TiO2. 
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3 . 3    Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η Σ  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν  
        M E T H Y L E N E  B L U E ,  M E T H Y L  O R A N G E  Κ Α Ι  
        R H O D A M I N E  6 G   

 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα συγκριτικά αποτελέσματα της φωτοκα-

ταλυτικής δράσης (όλων) των ημιαγώγιμων εμπορικών κόνεων συγκριτικά 

για τις χρωστικές Μethylene Βlue, Methyl Orange και Rhodamine 6G.  

 

3 . 3 . 1   Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  M E T H Y L E Ν Ε  B L U E   
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO 700 ppm Aldrich < 5 μm 600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO 700 ppm Aldrich < 5 μm 600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO 700 ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO 700 ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO lab 700 ppm Hmd_01h  600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm Anatase  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm Rutile  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

TiO2  700 ppm Anatase  Aldrich < 5 μm 600 ΜΒ 20 ppm 

 
Στο διάγραμμα 23 παρατηρείται ότι όλα τα υπό μελέτη δείγματα οξειδίων 

μετάλλων παρουσιάζουν αποχρωματισμό του διαλύματος της χρωστικής 

Μethylene Βlue. Η καλύτερη όμως φωτοκαταλυτική απόδοση παρατηρείται 

για το δείγμα TiO2 Degussa με παράλληλη παροχή αέρα 1,8-2,0 lt/min 

στον αντιδραστήρα. Στην περίπτωση όμως που δεν διοχετεύεται αέρας 
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στον αντιδραστήρα ο καλύτερος και ταχύτερος αποχρωματισμός του 

διαλύματος της  χρωστικής Μethylene Βlue επιτυγχάνεται με τη χρήση ZnO 

ανεξάρτητα από το μέγεθος των κόκκων. 
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0.02gr/l MB_600rpm
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Anatase<25nm
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (anatase 80% + rutile 20%)<100nm
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Anatase<5μm
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO <5μm
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO <5μm (2)
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO <100nm 
0.02gr/l MB_0.70gr/l ZnO <100nm (2)
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa_air1
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa_air2
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 (80% anat. + 20% rutile)  <100nm 
0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa 

 
Διάγραμμα 23: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου 
                        ακτινοβολίας, για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων ZnO και 
                        TiO2 συγκέντρωσης 0,70 gr/L και β) φωτόλυση methylene blue.   
 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που 

δείχνουν και αυτές καλύτερη απόδοση του ZnO στην αποδόμηση / 

αποχρωματισμό του MB [12, 99].  
 
3 . 3 . 2   Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  M E T H Y L  O R A N G E  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΟ 20 ppm 
ZnO 700 ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 ΜΟ 20 ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich < 5 μm 600 ΜΟ 20 ppm 

 

Στο διάγραμμα 24 παρατηρείται ότι όλα τα υπό μελέτη δείγματα οξειδίων 

μετάλλων ενώ παρουσιάζουν αποχρωματισμό του διαλύματος της  

χρωστικής Methyl Orange διαφοροποιούνται σημαντικά στην απόδοσή 

τους. Η καλύτερη φωτοκαταλυτική απόδοση παρατηρείται στα δείγματα  

TiO2 Degussa και TiO2 80% anat + 20% rutile με σωματίδια <100 nm με 
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μια ελαφριά υπεροχή του πρώτου στο ρυθμό της απόδοσής του. Αντίθετα, 

στην περίπτωση της χρήσης του TiO2 anatase με σωματίδια <5 μm δεν 

έχουμε καθόλου καλή φωτοκαταλυτική δράση.   
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0.02gr/l MO_600rpm
0.02gr/l MOr_0.70gr/l ZnO  <100nm
0.02gr/l MOr_0.70gr/l TiO2 (anatase 80% + rutile 20%)<100nm
0.02gr/l MOr_0.70gr/l TiO2 Degussa
0.02gr/l MOr_0.70gr/l TiO2 anatase <5μm

 
Διάγραμμα 24: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης του methyl orange, συναρτήσει του χρόνου  
                        ακτινοβολίας, για τα δείγματα  των εμπορικών κόνεων ZnO και  
                        TiO2, 0,70 gr/L, και β) φωτόλυση methyl orange.   
 

 

 
3 . 3 . 3   Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η  R h o d a m i n e  6 G  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 Rh  6G 20 ppm 
ZnO 700 ppm Aldrich <100 nm 600 Rh  6G 20 ppm 
TiO2  700 ppm 80% anat + 20% rutile <100 nm 600 Rh  6G 20 ppm 
TiO2  700 ppm anatase  Aldrich < 5 μm 600 Rh  6G 20 ppm 
TiO2  700 ppm degussa 25 nm 600 Rh  6G 20 ppm 

 
Τα αντίστοιχα συγκριτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται για τη χρωστική  

Rhodamine 6G στο διάγραμμα 25. Το δείγμα  ΖnO με σωματίδια <100nm 

δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον αποχρωματισμό του διαλύματος 

της χρωστικής Rhodamine 6G. Στην περίπτωση της χρήσης του TiO2 

anatase με σωματίδια <5 μm έχουμε καλή φωτοκαταλυτική απόδοση στα 

πρώτα λεπτά του πειράματος αλλά η συνέχεια δεν είναι ανάλογη. 
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Ακολουθεί σε απόδοση η σκόνη TiO2 80% anat + 20% rutile με σωματίδια 

<100 nm ενώ την μικρότερη απόδοση έχει η σκόνη TiO2 Degussa.  
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0.02gr/l Rh_6G_600rpm
0.02gr/l Rh6G_0.70gr/l TiO2 (80%anat + 20%rutile)
0.02gr/l Rh6G_0.70gr/l TiO2 Degussa
0.02gr/l  Rh 6G 0.70gr/l ZnO < 100nm 
0.02gr/l Rh6G_0.70gr/l TiO2 anatase <5μm

 
Διάγραμμα 25: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης της Rhodamine 6G, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων ZnO και 
                       TiO2, 0,70 gr/L και β) φωτόλυση Rhodamine 6G.   
 
 

Γενικά, το ΖnO με σωματίδια <100nm παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση 

για τη χρωστική Rhodamine 6G και τη χρωστική Μethylene Βlue ενώ το 

TiO2 Degussa για τη χρωστική Methyl Orange. Πέρα των όσων έχουν 

ειπωθεί για τους παράγοντες που επιδρούν στη βελτίωση του μηχανισμού 

αντίδρασης και άρα της φωτοκαταλυτικής απόδοσης του συστήματος 

καταλύτη με το κάθε διάλυμα χρωστικής, μιλώντας ξεχωριστά ως προς τη 

φωτοκαταλυτική δράση του καταλύτη, φαίνεται ότι το ΖnO λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά και ένας λόγος για αυτό μπορεί να είναι η ικανότητά του 

να απορροφά μεγαλύτερα ποσά φωτονίων (ακτινοβολούμενης ενέργειας), 

άρα και να γίνεται πιο ενεργό, παρόλο που συγκριτικά με το TiO2 έχει πολύ 

λιγότερα ενεργά κέντρα λόγω της πολύ μικρότερης ενεργής του επιφάνειας 

(αναφέρεται για το TiO2 Degussa ενεργή επιφάνεια της τάξης του 50 m2/g, 

ενώ για το ΖnO η τιμή αυτή πέφτει στα 5m2/g).  
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3 . 4     Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η Σ  Τ Ο Υ  
         Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Η  Σ Τ Η  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  
         Α Π Ο Δ Ο Σ Η  Τ Ο Υ  T i O 2  D E G U S S A  
 
Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκαν πειράματα ελέγχου της 

επίδρασης του παράγοντα συγκέντρωση καταλύτη στην απόδοση της 

φωτοκαταλυτικής διαδικασίας σε διάλυμα Μethylene Βlue 0.02gr/l 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές συγκεντρώσεις TiO2 Degussa. Η ελάχιστη 

συγκέντρωση TiO2 Degussa ήταν 10ppm (0,01gr/l) και η μέγιστη 700ppm 

(0,70gr/l). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 πειράματα. Η φωτοκατα-

λυτική αποδόμηση / αποχρωματισμός των δειγμάτων, μελετήθηκε με τη 

χρήση φασματοσκοπίας ορατού/ υπεριώδους, σε αιώρημα χρωστικής 

Μethylene Βlue 400 mL, συγκέντρωσης 20 ppm. 

 

Η επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη TiO2 στη φωτοκαταλυτική 

διεργασία είναι αρκετά σημαντική. Ο ρυθμός της αντίδρασης έχει βρεθεί 

[15] ότι είναι ευθέως ανάλογος με την αρχική συγκέντρωση του καταλύτη. 

Με άλλα λόγια, η διάσπαση των οργανικών ενώσεων αυξάνεται με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ημιαγωγού, επιβεβαιώνοντας τη θετική 

επίδραση της αύξησης των ενεργών κέντρων στην επιφάνεια του 

καταλύτη. Ωστόσο, πάνω από μία συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσης του 

καταλύτη, ο ρυθμός της αντίδρασης μειώνεται και γίνεται ανεξάρτητος από 

τη συγκέντρωση του καταλύτη. Το οριακό αυτό σημείο αντιστοιχεί στο 

μέγιστο ποσό συγκέντρωσης του καταλύτη, στο οποίο όλη η επιφάνεια των 

σωματιδίων που εκτίθεται στην ακτινοβολία, απορροφά ολοκληρωτικά την 

ακτινοβολία αυτή. Το φαινόμενο αυτό, εξασθενεί σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις καταλύτη λόγω αδυναμίας του φωτός να διεισδύσει σε 

ολόκληρη τη μάζα του αιωρήματος, λόγω αδιαφάνειας του διαλύματος και 

εξαιτίας της δημιουργίας συσσωματωμάτων τα οποία μειώνουν και αυτά με 

τη σειρά τους τα ενεργά κέντρα του καταλύτη, αφού μειώνουν την ενεργή 

επιφάνεια. Η βέλτιστη λοιπόν συγκέντρωση καταλύτη επιλέγεται με δυο 

άξονες. Την αποφυγή της υπερβολικής δόσης καταλύτη και τη βεβαιότητα 

της πλήρους απορροφήσεως των απαιτούμενων φωτονίων από την 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη για την ενεργοποίησή του. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα πειράματα που 

εκτελέστηκαν στην ενότητα αυτή. 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  10 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  20ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  40 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  44 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  50 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  56 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  70 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  88 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  175 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  250 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  300 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  350 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  525 ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  700ppm Degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
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0.02gr/l MB_0.04gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.044gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.05gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.056gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.07gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.088gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.174gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.20gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.25gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.30gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.35gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.525gr/l TiO2 Degussa

0.02gr/l MB_0.70gr/l TiO2 Degussa

 
Διάγραμμα 26: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα των εμπορικών κόνεων του TiO2  
                       Degussa με διαφορετικές συγκεντρώσεις. Για σύγκριση δίδεται και  
                       η αντίστοιχη καμπύλη της φωτόλυσης.  
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Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα 26 και 27 σε συγκέντρωση καταλύτη 

0,088gr/l εμφανίζονται τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα με το ποσοστό 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής να ανέρχεται σε 100% για 

χρόνο 20 λεπτών, επέρχεται λοιπόν πλήρης αποχρωματισμός του ρύπου. 

Αυξάνοντας ή ελαττώνοντας τη συγκέντρωση του καταλύτη από την τιμή 

0,088gr/l στις τιμές 0,20gr/l και 0,05gr/l αντίστοιχα δεν παρατηρείται 

ουσιαστική μείωση στη φωτοκαταλυτική απόδοση του TiO2 Degussa. Εκτός 

του εύρους όμως αυτών των τιμών, έχουμε μείωση στην απόδοσή του. Το 

γεγονός αυτό φαίνεται καλύτερα στο διάγραμμα 28, το οποίο μας δίνει το 

ποσοστό αποχρωματισμού της χρωστικής  Methylene Blue σε συνάρτηση με 

τη συγκέντρωση του καταλύτη TiO2 Degussa για ένα συγκεκριμένο χρόνο t 

(t= 14 λεπτά).  
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Διάγραμμα 27: Επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη TiO2 Degussa στην 
                        απόδοση του αποχρωματισμού για τη χρωστική  Methylene Blue  
                       (συγκέντρωση χρωστικής ουσίας 0.02 mg/l). 
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Διάγραμμα 28: Επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη TiO2 Degussa στην  
                       απόδοση του αποχρωματισμού για τη χρωστική Methylene Blue σε  
                       χρόνο 14 λεπτά (συγκέντρωση χρωστικής ουσίας 0.02 mg/l).   
 
 

Τα πειράματα απέδωσαν επακριβώς αυτό που έχει καταγραφεί στις 

αναφορές. Παρατηρείται ότι η απόδοση αποχρωματισμού του υδατικού 

διαλύματος του methylene blue συγκέντρωσης 20ppm αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η συγκέντρωση του ημιαγώγιμου καταλύτη (TiO2 Degussa) από 

10 έως 44 ppm, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση της αύξησης των 

ενεργών κέντρων στην επιφάνεια του καταλύτη. Πάνω από τα 44 και έως 

τα 200 ppm ο ρυθμός της αντίδρασης διατηρείται ανεξάρτητος από τη 

συγκέντρωση του καταλύτη. Το φαινόμενο του αποχρωματισμού εξασθενεί 

σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταλύτη (200-700ppm), λόγω αδυναμίας 

του φωτός να διεισδύσει σε ολόκληρη τη μάζα του αιωρήματος.   

 

4 .  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  
Κ Ο Ν Ε Ω Ν  Ζ n O  & T i O 2  

 

Μετά από όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα είχαμε στη διάθεσή μας 

αρκετά στοιχεία ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημαντικό βήμα της 

μελέτης που ήταν η αξιολόγηση συνθετικών κόνεων όσον αφορά τη 

φωτοκαταλυτική τους απόδοση. Η πρωταρχική επιλογή είχε να κάνει με 

την επιλογή της χρωστικής ρύπου που θα χρησιμοποιούσαμε και τη 

συγκέντρωσή της στο υδατικό διάλυμα. Χρησιμοποιήθηκε τελικά  
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Methylene Blue σε συγκέντρωση ίση με 20 ppm (0,02 gr/L). Ο ρυθμός 

ανάδευσης των αιωρημάτων καταλύτη στο υδατικό διάλυμα Methylene 

Blue επιλέχθηκε στις 600 rpm. Τα οξείδια ΖnO και TiO2 παρασκευάστηκαν 

στο Εργαστήριο Χημείας - Χημικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την 

υδροθερμική μέθοδο σε χαμηλές θερμοκρασίες (<100 οC). Η σύνθεση 

περιλαμβάνει την υδρόλυση-συμπύκνωση ένυδρων μεταλλικών ιόντων και 

των συμπλεγμάτων τους (ανόργανος πολυμερισμός). Πειραματικά, η 

τεχνική σύνθεσης σε υδατικά διαλύματα (Aqueous Chemical Growth) ACG 

αποτελείται απλά από τη θέρμανση ενός υδατικού διαλύματος μεταλλικών 

αλάτων (ή συμπλεγμάτων) παρουσία των υποστρωμάτων σε ήπιες 

θερμοκρασίες (κάτω από 100°C) σε ένα κλειστό δοχείο. Είναι πλήρως 

ανακυκλώσιμη, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι ο 

μόνος διαλύτης που χρησιμοποιείται είναι το νερό. Έτσι, δεν εγκυμονεί 

κινδύνους όπως αυτούς των οργανικών διαλυτών και της πιθανής 

τοξικότητάς τους λόγω της εξάτμισής τους [117-120].  

 

4 . 1  Χ Ρ Η Σ Η  Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  ΖnO Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α  Μ Β  
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

  ΦΩΤΟΛΥΣΗ   600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_01h ~ 500 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_02h ~ 650 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_05h ~ 800nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_10h > 800nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_24h > 1000nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_48h > 1000nm 600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200ppm lab_72h > 1000nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Καταρχήν μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική απόδοση κόνεων ZnO με 

διαφορετικό χρόνο σύνθεσης για τον αποχρωματισμό / αποδόμηση 

διαλύματος χρωστικής Μethylene Βlue. Η συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, 

κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm 

(0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η 

συγκέντρωση του καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και ίση με 200 ppm (0,20 

g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 70 έως 100 λεπτά. Τα 

δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους 
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προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν. Από τα ποσοστά αποχρωμα-

τισμού του διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue που παρατηρήθηκαν 

για τα συνθετικά δείγματα ZnO, δημιουργήθηκαν διαγράμματα με σκοπό 

την αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής του απόδοσης. Στα διαγράμματα 

φασματοφωτομέτρησης αποτυπώνεται η μείωση της έντασης της 

χαρακτηριστικής κορυφής της χρωστικής Μethylene Βlue με το χρόνο.  

  

  

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – ZnO lab 01h. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – ZnO lab 02h. 
 

Διάγραμμα 29: Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους αιωρημάτων  
                        χρωστικής methylene blue / συνθετικών καταλυτών ZnO (1, 2h). 
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Διάγραμμα 30: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  

                        απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                        ακτινοβολίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων του  

                           εργαστηρίου: α) ZnO 0,20 gr/L,(2, 10, 48, 72h), β) φωτόλυση 
                           methylene blue.  
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Παρατηρείται ότι τα δείγματα ZnO αποχρωματίζουν το υδατικό διάλυμα της 

χρωστικής Μethylene Βlue σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την απλή 

φωτόλυση για τον ίδιο χρόνο.   

 

Επιλέχθηκε επίσης να γίνει έλεγχος της φωτοκαταλυτικής απόδοσης της 

συνθετικής σκόνης ZnO μιας ώρας (1h), που υπήρχε στο Εργαστήριο, σε 

επαναχρησιμοποίηση, για τον αποχρωματισμό του διαλύματος Μethylene 

Βlue με ταυτόχρονη παροχή αέρα στο φωτοχημικό αντιδραστήρα. Η 

συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν 

σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02 gr/L), η συγκέντρωση του καταλύτη ήταν 

επίσης σταθερή και ίση με 700 ppm (0,70 g/L). Ο καταλύτης συλλέχθηκε 

από το αιώρημα, φυγοκεντρικά ως ίζημα μετά το πείραμα και 

επαναχρησιμοποιήθηκε. Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας 50 λεπτά. 

Τα δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους 

προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν. Προκειμένου να έχουμε μια 

εικόνα της μεταβολής της έντασης του φάσματος απορρόφησης με το χρό-

νο, οι χρωματικές μεταβολές αναπαρίστανται γραφικά στο διάγραμμα 31.  

 

 

  

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – ZnO lab 01h. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – ZnO lab 01h R 
(επαναχρησιμοποίηση) air. 
 

Διάγραμμα 31: Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους αιωρημάτων  
                         χρωστικής methylene blue / συνθετικού καταλύτη ZnO. 
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Διάγραμμα 32: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                        ακτινοβολίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων του  
                        εργαστηρίου: α) ZnO_lab 01, 0,70 gr/L, επαναχρησιμοποίηση  
                        της ίδιας σκόνης με αερισμό του αιωρήματος, β) φωτόλυση 
                        methylene blue.  
 

Στο διάγραμμα 32 παρατηρείται ότι το ZnO που έχει παρασκευαστεί με την 

υδροθερμική μέθοδο στους 95 °C για 01h έχει μεγαλύτερη απόδοση στον 

αποχρωματισμό του υδατικού διαλύματος Μethylene Βlue σε σχέση με τη 

φωτόλυση για τον ίδιο χρόνο. Η βέλτιστη μεταξύ των δύο περιπτώσεων 

είναι αυτή που αφορά την πρωτογενή σκόνη ZnO, παρότι στο πείραμα με 

την επαναχρησιμοποιούμενη σκόνη διοχετεύεται στο αιώρημα και αέρας. 

Τα ποσοστά αποχρωματισμού είναι 87,76% για την πρωτογενή σκόνη ZnO 

έναντι 85,22% για την επαναχρησιμοποιούμενη, αντίστοιχα. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η συνθετική σκόνη ZnO που έχει παρασκευαστεί με την 

υδροθερμική μέθοδο στους 95 °C για 01h υπόκειται μια μικρή 

απενεργοποίηση (φωτοδιάβρωση) με τη χρήση της, όπως έχει παρατηρηθεί 

και από άλλους ερευνητές [35, 38, 41]. Παρ’ όλα αυτά είναι σαφές ότι και 

για τον ελάχιστο χρόνο σύνθεσης της 1h, παρατηρείται σημαντικός 

αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής MB, πολύ καλύτερος σε 

σχέση με την απλή φωτόλυση.  
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4 . 2  Χ Ρ Η Σ Η  Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Ο Υ  TiO2 Σ Ε  Δ Ι Α Λ Υ Μ Α  Μ Β  

 
Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε τρεις ομάδες με σκοπό τη μελέτη της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης κόνεων TiO2 που έχουν συντεθεί με την 

υδροθερμική σύνθεση στους 95°C για 1-72h.   

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_01h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_02h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_05h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_24h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2  200 ppm lab_72h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Στην πρώτη ομάδα πειραμάτων η συγκέντρωση του TiO2 στο υδατικό 

διάλυμα της χρωστικής Μethylene Βlue ήταν ίση με 200ppm (0,20g/L) και 

μελετήθηκαν όλα τα συνθετικά δείγματα (1-72h). Η συγκεκριμένη τιμή της 

συγκέντρωσης TiO2 (200ppm) βρίσκεται στο πλατώ της καμπύλης του 

διαγράμματος 28, δηλαδή στο μέγιστο της απόδοσης σε σχέση με τη 

συγκέντρωση του καταλύτη (TiO2 Degussa). Άρα, πρόκειται για μια λογική 

επιλογή συγκέντρωσης του συνθετικού καταλύτη TiO2. H συγκέντρωση του 

δείκτη/ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση 

με 20ppm (0,02 gr/L) ενώ το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος. Τα 

πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας από 90 έως 180 λεπτά. Τα δείγματα δεν 

χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους προκειμένου να 

φασματοφωτομετρηθούν. Από τα ποσοστά αποχρωματισμού του 

διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue που παρατηρήθηκαν για το 

συνθετικά δείγματα TiO2, δημιουργήθηκαν διαγράμματα με σκοπό την 

αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής τους απόδοσης. 

Παρατηρείται (βλ. διάγραμμα 34) ότι η καταλυτική δράση των συνθετικών 

σκονών TiO2 του εργαστηρίου (1-72h) δυσχαιρένει τον αποχρωματισμό και 

την αποδόμηση του Μethylene Βlue παρά την προάγει στη συγκεκριμένη 

συγκέντρωση. Μόνο τα δείγματα των μεγάλων ωρών (>48h) παρουσιάζουν 

ποσοστά αποχρωματισμού κοντά σε εκείνα της φωτόλυσης. Γενικά, τα 

δείγματα TiO2, ιδιαίτερα στις μικρές ώρες σύνθεσης, δεν έχουν καλή 
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κρυσταλλικότητα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας παρασκευής τους, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν καλή φωτοκαταλυτική συμπεριφορά.   

 

 
α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm  
     MBLUE – TiO2 lab 02h.  

 
Διάγραμμα 33: Ενδεικτικό φάσμα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους αιωρημά- 
                        των χρωστικής methylene blue / συνθετικών καταλυτών TiO2  
                       (2h) σε σχέση με το χρόνο ακτινοβόλησης.  
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Διάγραμμα 34: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορ- 
                        ρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβο-  
                        λίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων TiO2 του 
                  εργαστηρίου: α) TiO2 0,20 gr/L, 1-72h, β) φωτόλυση methylene blue.  
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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 160 ppm lab_ACG_30h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 160 ppm lab_ACG_40h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 160 ppm lab_ACG_50h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Στη δεύτερη ομάδα πειραμάτων έγινε σύγκριση της απόδοσης τριών 

δειγμάτων TiO2 που είχαν συντεθεί με την υδροθερμική τεχνική στους 95°C 

για 30, 40 και 50h, για τις ίδιες κατά τα άλλα πειραματικές συνθήκες. Η 

συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν 

σταθερή και ίση με 20ppm (0,02gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του 

αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του TiO2 ήταν σταθερή και ίση αυτή τη 

φορά με 160ppm (0,16 g/L). Η συγκεκριμένη τιμή της συγκέντρωσης TiO2 

(160ppm) βρίσκεται επίσης στο πλατώ της καμπύλης του διαγράμματος 28, 

δηλαδή στο μέγιστο της απόδοσης σε σχέση με τη συγκέντρωση του 

καταλύτη (TiO2 Degussa). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας 100 έως 

140 λεπτών. Τα δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη 

λήψη τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.   

Από το διάγραμμα 36 μπορεί να διαπιστωθεί ότι, για τη συγκεκριμένη 

συγκέντρωση TiO2, μόνο τα δείγμα των 40h αποχρωματίζει τη χρωστική 

Μethylene Βlue σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την απλή φωτόλυση 

για τον ίδιο χρόνο. Γενικά, και με βάση τα πειράματα και της πρώτης 

ομάδας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι σκόνες TiO2 που έχουν 

παρασκευαστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (95°C) δεν έχουν την απαραίτητη 

κρυσταλλικότητα για να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία ως φωτοκαταλύτες 

του υδατικού διαλύματος MB 20ppm. Μόνο τα δείγματα των μεγάλων 

ωρών δείχνουν κάποια καλύτερη δράση από την απλή φωτόλυση (βλ. 

δείγμα 48h στο διάγραμμα 34 και 40h στο διάγραμμα 36). Αυτό συμβαίνει 

διότι μάλλον έχουν καλύτερη κρυσταλλικότητα από εκείνες των μικρών 

ωρών. Και για τα δείγματα των μεγάλων ωρών όμως, η απόδοσή τους δεν 

είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητική. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε 

στην επόμενη ενότητα στην ανόπτηση δείγματος TiO2 (24h) σε υψηλότερη 

θερμοκρασία (500°C).    
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α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 

MBLUE – TiO2 lab 40h.   
 

 
Διάγραμμα 35: Ενδεικτικό φάσμα απορρόφησης ορατού/υπεριώδους αιωρημάτων  
                    χρωστικής methylene blue / συνθετικών καταλυτών TiO2, 160ppm.  
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Διάγραμμα 36: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                        ακτινοβολίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων του  
                         εργαστηρίου: α) TiO2, 0,16gr/L, 30, 40, 50h, β) φωτόλυση 

                            methylene blue.  
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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 100ppm lab_ACG_24h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 100ppm Lab_ACG_24h_500 oC 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 
 
Στην τρίτη ομάδα πειραμάτων αυτής της ενότητας μελετήθηκε η επίδραση 

της ανόπτησης (500 C για 1h) δείγματος TiO2 που είχε συντεθεί με την 

υδροθερμική σύνθεση στους 95°C για 24h. H συγκέντρωση του δείκτη 

ρύπου, κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20 

ppm (0,02 gr/L), το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η 

συγκέντρωση των καταλυτών ήταν επίσης σταθερή και ίση με 100ppm 

(0,10g/L). 

 

 

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – TiO2 lab 24h. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
MBLUE – TiO2 lab 24h 500 οC. 
 

 
Διάγραμμα 37: Φάσματα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους αιωρημάτων  
                   χρωστικής methylene blue / συνθετικών καταλυτών TiO2 (24h) χωρίς 
                   και με ανόπτηση στους 500 °C.  
 
Η επιλογή της συγκέντρωσης του καταλύτη στο διάλυμα της χρωστικής στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας έχει να κάνει και με το υπόλοιπο της 

ποσότητας της συνθετικής σκόνης που διέθετε το συγκεκριμένο διάστημα 

το Εργαστήριο. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση, η τιμή της 

συγκέντρωσης TiO2 (100ppm) βρίσκεται στο πλατώ της καμπύλης του 
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διαγράμματος 28, δηλαδή στο μέγιστο της απόδοσης σε σχέση με τη 

συγκέντρωση του καταλύτη (TiO2 Degussa). Άρα, πρόκειται για μια λογική 

επιλογή συγκέντρωσης του συνθετικού καταλύτη TiO2. Τα πειράματα ήταν 

χρονικής διάρκειας από 60 έως 180 λεπτά. Από τα ποσοστά 

αποχρωματισμού του διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue που 

παρατηρήθηκαν για το συνθετικό TiO2, δημιουργήθηκαν διαγράμματα με 

σκοπό την αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης του καταλύτη. Τα 

δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν μετά τη λήψη τους 

προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.   

Στο διάγραμμα 38 παρατηρείται ότι το δείγμα TiO2 24h που έχει υποστεί 

ανόπτηση στους 500οC αποχρωματίζει το υδατικό διάλυμα της χρωστικής 

Μethylene Βlue σε μεγαλύτερο ποσοστό από την απλή φωτόλυση για τον 

ίδιο χρόνο. 
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Διάγραμμα 38:Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος 
                             απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου 
                             ακτινοβολίας, για τα δείγματα των καταλυτικών κόνεων του  
                             εργαστηρίου: α) TiO2 24h, 0,10gr/L,ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
                            ΑΝΟΠΤΗΣΗ, β) φωτόλυση methylene blue.  
 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του TiO2 24h που έχει υποστεί 

ανόπτηση στους 500οC, το ποσοστό αποχρωματισμού είναι 95,00% στα 60 

λεπτά έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ στην περίπτωση της 

φωτόλυσης είναι αντίστοιχα 75,00%. Η σκόνη TiO2 (24h) αντίθετα που έχει 

παρασκευαστεί στους 95°C και δεν έχει όμως υποστεί ανόπτηση στους 

500°C, μάλλον δυσχαιρένει τη φωτοχημική διεργασία αποχρωματισμού του 
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διαλύματος του MB παρά την προάγει. Ο λόγος για την καλύτερη απόδοση 

του TiO2 μετά την ανόπτηση στους 500°C για 1h είναι η αύξηση της 

κρυσταλλικότητας του δείγματος. Καλή κρυσταλλικότητα συνεπάγεται και 

αύξηση της φωτοκαταλυτικής δράσης των δειγμάτων TiO2.  

 
4 . 2 . 1  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  
                   TiO2 48h ΣΤΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ 
 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 130 ppm lab_ACG_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 160 ppm lab_ACG_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 200 ppm lab_ACG_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 400 ppm lab_ACG_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Από την προηγούμενη ενότητα πειραμάτων δεν προέκυψαν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα για τις υδροθερμικά συντεθειμένες σκόνες (95°C) του 

Εργαστηρίου στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Επίσης, διαφάνηκε ότι το 

δείγμα TiO2 των 48h, αλλά γενικότερα και όλα τα δείγματα των 

μεγαλύτερων ωρών σύνθεσης, μάλλον πρέπει να διερευνηθούν 

περισσότερο. Έτσι, γνωρίζοντας από το εμπορικό TiO2 ότι η επίδραση της 

συγκέντρωσης του καταλύτη TiO2 στη φωτοκαταλυτική διεργασία είναι 

αρκετά σημαντική, έγινε μια προσπάθεια μελέτης της επίδρασης της 

συγκέντρωσης του συνθετικού TiO2 στην φωτοκαταλυτική του απόδοση. Ο 

ρυθμός αποχρωματισμού από τα προηγούμενα σχετικά πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι είναι ανάλογος με την αρχική 

συγκέντρωση του καταλύτη μέχρι η καμπύλη απόδοσης - συγκέντρωσης να 

δημιουργήσει ένα πλατώ (διάγραμμα 28). Ωστόσο, μετά το πλατώ της 

καμπύλης ο ρυθμός της αντίδρασης αρχίζει να μειώνεται.   

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκαν πειράματα ετερογενούς 

φωτοκατάλυσης σε υδατικό διάλυμα MB συγκέντρωσης 0.02gr/l με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις συνθετικού TiO2 48h. Η ελάχιστη 

συγκέντρωση TiO2 48h ήταν 130ppm (0,13gr/l) και η μέγιστη 400ppm 

(0,40gr/l).  

Στο διάγραμμα 39 παρατηρείται ότι τα δείγματα TiO2 48h αποχρωματίζουν 

τη χρωστική Μethylene Βlue σε χρόνο ελαφρώς καλύτερο (για 
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συγκεντρώσεις καταλύτη 400ppm), παραπλήσιο (για συγκεντρώσεις 

καταλύτη 200ppm) ή ακόμη και μικρότερο (για συγκεντρώσεις καταλύτη 

130 και 160ppm) από εκείνο της απλής φωτόλυσης. Ως συμπέρασμα 

λοιπόν, η συγκέντρωση του TiO2 48h επηρεάζει τη φωτοκαταλυτική του 

δράση. Καθώς αυξάνεται από 130 σε 400ppm, το ποσοστό 

αποχρωματισμού του υδατικού διαλύματος MB για τον ίδιο χρόνο (60 

λεπτά) αυξάνεται από 65,00 σε 80,00%. Ακόμη όμως και για την 

υψηλότερη συγκέντρωση του καταλύτη (400ppm), το ποσοστό του 

αποχρωματισμού εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο της 

φωτόλυσης (75,00%).   
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Διάγραμμα 39: Επίδραση στην απόδοση αποχρωματισμού της 
                        συγκέντρωσης του καταλύτη (130-400ppm) για τη 
                        χρωστική MΒ (συγκέντρωση χρωστικής ουσίας 0.02 mg/l).   

 

Κλείνοντας την ενότητα των συνθετικών οξειδίων μετάλλων ZnO και TiO2, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ZnO παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιόλογη 

φωτοκαταλυτική δράση για τον αποχρωματισμό υδατικού διαλύματος MB 

συγκέντρωσης 20ppm, ιδιαίτερα στις 2h σύνθεσης (95°C). Αντίθετα, το 

TiO2, δείχνει πολύ μικρά ποσοστά αποχρωματισμού του MB για χαμηλές 

θερμοκρασίες (95°C) και χρόνο σύνθεσης (<40h), σε ορισμένες 

περιπτώσεις μικρότερα και της φωτόλυσης. Όταν όμως τα δείγματα TiO2 

υποστούν ανόπτηση σε υψηλότερη θερμοκρασία (500°C), τότε εμφανίζουν 

πολύ καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση (βλ. διάγραμμα 38). Ο λόγος για τη 
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θεαματική αυτή βελτίωση της απόδοσης έγκειται στην αύξηση της 

κρυσταλλικότητας των δειγμάτων.  

 

5 .  Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  Φ Ω Τ Ο Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Σ  
     Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  
     Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν  Ο Ξ Ε Ι Δ Ι Ω Ν  Z n O  κ α ι  T i O 2  
 

Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της διατριβής έχουμε τη δυνατότητα 

να επιλέξουμε τις αποδοτικότερες, ως προς τον αποχρωματισμό του 

υδατικού διαλύματος MB, εμπορικές και συνθετικές σκόνες ZnO και TiO2 

και να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Τα πειράματα φωτοκατάλυσης για τα 

δείγματα ZnO ήταν χρονικής διάρκειας από 60 έως 70 λεπτά με ρυθμό 

ανάδευσης στον αντιδραστήρα 600rpm (βλ. παρακάτω πίνακα).   

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
ZnO lab 200 ppm lab_02h ~ 650 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

ZnO 200 ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
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Διάγραμμα 40: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του methylene blue , συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα της βέλτιστης εμπορικής και  
                       εργαστηριακής σκόνης: α) ZnO <100nm, 0,20 gr/L και  
                       ZnO lab 02h, 0,20 gr/L, β) φωτόλυση του methylene blue.   
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Στο διάγραμμα 40 παρατηρείται ότι και τα δύο δείγματα ZnO οδηγούν στον 

αποχρωματισμό του διαλύματος Μethylene Βlue. Ειδικότερα, παρατηρούμε 

ότι το συνθετικό ZnO παρουσιάζει ποσοστό αποχρωματισμού μεγαλύτερο 

από αυτό της φωτόλυσης από την αρχή μέχρι το τέλος του πειράματος. Σε 

σύγκριση με τον εμπορικό καταλύτη ZnO με σωματίδια <100nm, το 

εργαστηριακό δείγμα υστερεί στο ρυθμό αποχρωματισμού αλλά όμως στα 

60 λεπτά το ποσοστό αποχρωματισμού του υδατικού διαλύματος MB είναι 

σχεδόν το ίδιο και για τις δύο σκόνες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός 

ότι η απόδοση της συνθετικής σκόνης ZnO lab 02h είναι ανάλογη με εκείνη 

της εμπορικής όσον αφορά τον αποχρωματισμό του διαλύματος της 

χρωστικής Μethylene Βlue. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά μιας και το εργαστηριακό δείγμα έχει παρασκευαστεί σε 

ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (95οC) με την υδροθερμική τεχνική που 

είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον. 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 200 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 
TiO2 200 ppm lab_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Για το TiO2 ελέγχθηκε η απόδοση του εμπορικού TiO2 degussa και του 

συνθετικού TiO2 48h για τον αποχρωματισμό υδατικού διαλύματος της 

χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm). Τα πειράματα ήταν χρονικής διάρκειας 

από 40 έως 130 λεπτά με ρυθμό ανάδευσης στον αντιδραστήρα 600rpm. 

Τα αιωρήματα με καταλύτη TiO2 degussa χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν 

μετά τη λήψη τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.   

Στο διάγραμμα 41 παρατηρείται ότι το συνθετικό δείγμα TiO2 των 48h 

παρουσιάζει παραπλήσια ή ίσως λίγο καλύτερα ποσοστά αποχρωματισμού 

του υδατικού διαλύματος της χρωστικής methylene blue σε σχέση με την 

απλή φωτόλυση. Σε αντίθεση με το TiO2 degussa που επιδεικνύει πλήρη 

αποχρωματισμό του διαλύματος της χρωστικής σε χρόνο λιγότερο από 40 

λεπτά. Ο λόγος που τα συνθετικά δείγματα TiO2 δεν παρουσιάζουν καλή 

φωτοκαταλυτική απόδοση (βλ. διαγράμματα 34 και 39) είναι η μικρή τους 
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κρυσταλλικότητα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας σύνθεσης. 
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Διάγραμμα 41: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) TiO2 degussa, 0,20 gr/L, β)  
                       TiO2 48h_lab , 0,20 gr/L, γ) φωτόλυση methylene blue.   
 
 
6  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η :  Χ Ρ Η Σ Η  Z n O  &  T i O 2  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  

Α Π Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο / Α Π Ο Δ Ο Μ Η Σ Η  Υ Γ Ρ Ω Ν  
Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν  Β Α Φ Ε Ι Ο Υ  Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν  

 

Σε όλα τα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της διατριβής μελετήθηκε η 

φωτοκαταλυτική δράση των εμπορικών και συνθετικών κόνεων οξειδίου 

του ψευδαργύρου και διοξειδίου του τιτανίου έναντι υδατικών διαλυμάτων 

χρωστικών ουσιών που παρασκευάστηκαν στο Εργαστήριο. Στην τελευταία 

αυτή ενότητα μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική δράση των καλής απόδοσης 

δειγμάτων TiO2 και ZnO και για τον αποχρωματισμό / αποδόμηση υγρών 

αποβλήτων βαφείου υφασμάτων που εξασφαλίσαμε από εργοστάσιο της 

Βόρειας Ελλάδας (βλ. περιγραφή στο Κεφάλαιο 2 / παράγραφος 2.3). Πιο 

συγκεκριμένα μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων ZnO με 

σωματίδια <100 nm, ZnO_lab_02h, TiO2 degussa και TiO2_72h_lab έναντι 

υγρού αποβλήτου βαφής υφάσματος με την εμπορική ονομασία NAVY και 

με απόχρωση που προσομοιάζει αυτής του υδατικού διαλύματος της 

χρωστικής Μethylene Βlue. Στο απόβλητο βαφείου που χρησιμοποιήθηκε 

στα πειράματα έγινε αραίωση του αρχικού υδατικού διαλύματος που 

παραλάβαμε στο Εργαστήριο, προκειμένου η χαρακτηριστική κορυφή στο 
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φάσμα απορρόφησής του να είναι ισοδύναμου εμβαδού με εκείνη της 

χρωστικής Μethylene Βlue στην οποία προσομοίαζε καλύτερα. 

Συγκεκριμένα, από τη σφραγισμένη φιάλη που μας στάλθηκε από το 

εργοστάσιο βαφής υφασμάτων με την ένδειξη NAVY και κωδικό 785490, 

λήφθηκε δείγμα και φασματοφωτομετρήθηκε για τον υπολογισμό του 

εμβαδού της επιφάνειας της χαρακτηριστικής κορυφής στο φάσμα 

απορρόφησής του. Από την αρχική τιμή, η οποία ήταν μεγαλύτερη αυτής 

του υδατικού διαλύματος Μethylene Βlue συγκέντρωσης 20ppm, έπρεπε να 

οδηγηθούμε σε ισοδύναμα εμβαδά για τη χαρακτηριστική κορυφή του 

φάσματος απορρόφησης για το υγρό απόβλητο NAVY και του υδατικού 

διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue. Έτσι προχωρήσαμε σε 

διαδοχικές αραιώσεις, στο υγρό απόβλητο NAVY, με υπερκάθαρο νερό το 

οποίο ογκομετρούσαμε κάθε φορά και σημειώναμε την ποσότητα αραίωσης. 

Μετά από κάθε προσθήκη ακολουθούσε φασματοφωτομέτρηση του υγρού 

και έλεγχος του εμβαδού της χαρακτηριστικής κορυφής του φάσματος 

απορρόφησης. Χρειάστηκαν τελικά 500 ml υπερκάθαρου νερού στα 1500 

ml του δοχείου 785490 με το υγρό απόβλητο NAVY για να προκύψει 

ισοδύναμο φασματοφωτομετρικά διάλυμα 2000 ml με αυτό της χρωστικής 

Μethylene Βlue.   

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

  ΦΩΤΟΛΥΣΗ   600 NAVY  
ZnO 200 ppm Aldrich <100 nm 600 NAVY  
ZnO lab 200ppm Lab_02h ~ 650 nm 600 NAVY  
ZnO 200 ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 

 

Καταρχήν μελετήθηκε το εμπορικό ZnO με σωματίδια <100 nm και το 

συνθετικό ZnO που παρασκευάστηκε υδροθερμικά στους 95°C για 2h για 

τoν αποχρωματισμό / αποδόμηση υγρού απόβλητου βαφής υφασμάτων με 

την εμπορική ονομασία NAVY. Η συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20 ppm (0,02gr/L), 

το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση των  

καταλύτη ήταν επίσης σταθερή και ίση με 200ppm (0,20g/L). Τα πειράματα 

ήταν χρονικής διάρκειας από 60 έως 210 λεπτά, με ρυθμό ανάδευσης του 

αιωρήματος καταλύτη / αποβλήτου στο φωτοχημικό αντιδραστήρα τις 600 
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rpm. Για σύγκριση παρατίθενται επίσης η αντίστοιχη καμπύλη 

αποχρωματισμού του υδατικού διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue 

(20ppm) και η φωτόλυση για το υγρό απόβλητο με την εμπορική ονομασία 

NAVY. Τα δείγματα δεν χρειάστηκε να φυγοκεντρηθούν  μετά τη λήψη 

τους προκειμένου να φασματοφωτομετρηθούν.   

Παρατηρείται στο διάγραμμα 43, ότι και τα δύο δείγματα ZnO 

παρουσιάζουν αποχρωματισμό του υγρού αποβλήτου NAVY σε ποσοστά 

σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της απλής φωτόλυσης. Πιο 

συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο αποχρωματισμός 

του υγρού απόβλητου βαφής υφασμάτων με την εμπορική ονομασία NAVY 

σε ποσοστά 43,00% και 35,00% για τα οξείδια ZnO_lab_02h και ZnO με 

σωματίδια <100nm, αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του αποβλήτου NAVY 

αυτός ο αποχρωματισμός (42,00%) επιτυγχάνεται μόλις στα 100 λεπτά, 

άρα επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου αποχρωματισμού περίπου 10 φορές.   

 

 

  

α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm 
NAVY – ZnO <100nm. 

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm  
     NAVY – ZnO lab 02h. 
 

 
Διάγραμμα 42: Φάσματα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους για το υγρό 
                        απόβλητο βαφείου υφασμάτων με την εμπορική ονομασία NAVY /  
                       καταλυτών ZnO και αιωρημάτων χρωστικής MB / ZnO.   
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Διάγραμμα 43: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του λύματος βαφείου NAVY, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα βέλτιστα δείγματα των εμπορικών και  
                       εργαστηριακών κόνεων ZnO: α) ZnO <100nm, 0,20 gr/L και  
                       ZnO lab 02h, 0,20 gr/L, β) ZnO, 0,20 gr/L, σε υδατικό διάλυμα 
                       methylene blue για σύγκριση της απόδοσης με το λύμα βαφείου 
                       NAVY, γ) φωτόλυση του λύματος βαφείου NAVY.   
 
Στη φωτόλυση του NAVY στο πρώτο δεκάλεπτο το ποσοστό 

αποχρωματισμού είναι μόλις 6,00%, δηλαδή 37,00 και 29,00 ποσοστιαίες 

μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των δειγμάτων ZnO_lab_02h και 

ZnO με σωματίδια <100nm, αντίστοιχα. Στα 10 λεπτά επιτυγχάνεται επίσης 

αποχρωματισμός σε ποσοστό 76,00% του υδατικού διαλύματος της 

χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) με τον εμπορικό καταλύτη ZnO με 

σωματίδια <100nm. Στα 50 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του 

υγρού απόβλητου βαφής υφάσματος με την εμπορική ονομασία NAVY σε 

ποσοστό 67,00% και 59,00% για τα οξείδια ZnO_lab_02h και ZnO με 

σωματίδια <100nm, αντίστοιχα καθώς και αποχρωματισμός σε ποσοστό 

99,00% του υδατικού διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) 

με τον εμπορικό καταλύτη ZnO με σωματίδια <100nm. Στη φωτόλυση του 

NAVY στα 50 λεπτά το ποσοστό αποχρωματισμού είναι μόλις 26,00%, 

δηλαδή 41,00 και 33,00 ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε σχέση με την 

απόδοση των δειγμάτων ZnO_lab_02h και ZnO με σωματίδια <100nm, 

αντίστοιχα. Στα 100 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του υγρού 

απόβλητου βαφής υφασμάτων NAVY σε ποσοστό 80,00% και 74,00% για 
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τα οξείδια ZnO_lab_02h και ZnO με σωματίδια <100nm, αντίστοιχα. Στη 

φωτόλυση του NAVY στα 100 λεπτά το ποσοστό αποχρωματισμού είναι 

μόλις 42,00%, δηλαδή 38,00 και 32,00 ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε 

σχέση με την απόδοση των δειγμάτων ZnO_lab_02h και ZnO με σωματίδια 

<100nm, αντίστοιχα. Στα 190 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του 

υγρού απόβλητου βαφής υφασμάτων NAVY σε ποσοστό 97,00% και 

94,00% για τα οξείδια ZnO_lab_02h και ZnO με σωματίδια <100nm, 

αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του NAVY στα 190 λεπτά το ποσοστό 

αποχρωματισμού είναι 66,00%, δηλαδή 31,00 και 28,00 ποσοστιαίες 

μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των δειγμάτων ZnO_lab_02h και 

ZnO με σωματίδια <100nm, αντίστοιχα. Παρατηρείται επομένως ότι ο 

αποχρωματισμός του υγρού απόβλητου βαφής υφάσματος NAVY σε σχέση 

με το υδατικό διάλυμα της χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) είναι κατά 

πολύ δυσκολότερος. Ολοκληρώθηκε σε τριπλάσιο περίπου χρόνο για τον 

εμπορικό καταλύτη ZnO με σωματίδια <100nm (60 λεπτά με 210 λεπτά για 

αποχρωματισμό σε ποσοστό ~99,00%). Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η 

συνθετική σκόνη του Εργαστηρίου ZnO_lab_02h είναι πιο αποδοτική σε 

σχέση με το εμπορικό ZnO με σωματίδια <100 nm στον αποχρωματισμό 

του υγρού απόβλητου NAVY καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος 

φωτοκατάλυσης. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι συνθετικές σκόνες ZnO έχουν 

παρασκευαστεί στους 95°C, θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη από εκείνη του 

εμπορικού ZnO με σωματίδια <100nm (~1000°C).  

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

 ΦΩΤΟΛΥΣΗ  600 NAVY 
TiO2 200 ppm degussa 25 nm 600 NAVY 

TiO2 lab 200 ppm lab_72h 80-100 nm 600 NAVY 
TiO2 200 ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ  20 ppm 

 

Στη συνέχεια της έρευνας μελετήθηκαν το εμπορικό TiO2 Degussa και το 

συνθετικό TiO2 που παρασκευάστηκε υδροθερμικά στους 95 οC για 72h για 

τoν αποχρωματισμό / αποδόμηση του υγρού απόβλητου βαφής υφασμάτων 

με την εμπορική ονομασία NAVY. Η συγκέντρωση του δείκτη ρύπου, κατά 

τη διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν σταθερή και ίση με 20ppm (0,02gr/L), 

το pH ήταν το φυσικό pH του αιωρήματος, ενώ η συγκέντρωση του 
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καταλύτη ήταν ίση με 200ppm (0,20g/L). Τα πειράματα ήταν χρονικής 

διάρκειας από 20 έως 180 λεπτά, με ρυθμό ανάδευσης του αιωρήματος 

καταλύτη/αποβλήτου στον αντιδραστήρα τις 600rpm. Για σύγκριση 

παρατίθενται επίσης η αντίστοιχη καμπύλη αποχρωματισμού του υδατικού 

διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) και η φωτόλυση για το 

υγρό απόβλητο με την εμπορική ονομασία NAVY.  

Παρατηρείται στο διάγραμμα 45, ότι και τα δύο δείγματα TiO2 προκαλούν 

αποχρωματισμό του υγρού αποβλήτου NAVY σε ποσοστά σημαντικά 

μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της απλής φωτόλυσης. Πιο συγκεκριμένα, 

επιτυγχάνεται ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο αποχρωματισμός του υγρού 

αποβλήτου βαφής υφασμάτων NAVY σε ποσοστό 43,00% και 46,00% για 

τα οξείδια TiO2_lab_72h και TiO2 Degussa, αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του 

αποβλήτου NAVY αυτός ο αποχρωματισμός (~42,00%) επιτυγχάνεται μόλις 

στα 100 λεπτά, άρα επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου αποχρωματισμού 

περίπου 10 φορές. Στη φωτόλυση του NAVY στο πρώτο δεκάλεπτο το 

ποσοστό αποχρωματισμού είναι μόλις 6,00%, δηλαδή 37,00 και 40,00 

ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των δειγμάτων 

TiO2_lab_72h και TiO2 Degussa, αντίστοιχα.   

Στα 10 λεπτά επιτυγχάνεται επίσης αποχρωματισμός σε ποσοστό 67,00% 

του υδατικού διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) με τον 

εμπορικό καταλύτη TiO2 Degussa.   

Στα 50 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του υγρού απόβλητου βαφής 

υφάσματος με την εμπορική ονομασία NAVY σε ποσοστό 68,00% και 

71,00% για τα δείγματα TiO2_lab_72h και TiO2 Degussa αντίστοιχα, καθώς 

και αποχρωματισμός σε ποσοστό 98,00% του υδατικού διαλύματος της 

χρωστικής Μethylene Βlue (20ppm) με τον εμπορικό καταλύτη TiO2 

Degussa. Στη φωτόλυση του NAVY στα 50 λεπτά το ποσοστό 

αποχρωματισμού είναι μόλις 26,00%, δηλαδή 42,00 και 45,00 ποσοστιαίες 

μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των δειγμάτων TiO2_lab_72h και 

TiO2 Degussa, αντίστοιχα.   

Στα 100 λεπτά επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του υγρού απόβλητου 

βαφής υφασμάτων NAVY σε ποσοστό 81,00% και 85,00% για τα δείγματα 

TiO2_lab_72h και TiO2 Degussa, αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του NAVY στα 

100 λεπτά το ποσοστό αποχρωματισμού είναι μόλις 42,00%, δηλαδή 39,00 

και 43,00 ποσοστιαίες μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Αποτελέσματα – Συζήτηση                                                                                                            140  

δειγμάτων TiO2_lab_72h και TiO2 Degussa, αντίστοιχα. Στα 160 λεπτά 

επιτυγχάνεται αποχρωματισμός του υγρού απόβλητου βαφής υφασμάτων 

NAVY σε ποσοστό 93,00% και 95,00% για τα οξείδια TiO2_lab_72h και TiO2 

Degussa, αντίστοιχα. Στη φωτόλυση του NAVY στα 160 λεπτά το ποσοστό 

αποχρωματισμού είναι 59,00%, δηλαδή 34,00 και 36,00 ποσοστιαίες 

μονάδες κάτω σε σχέση με την απόδοση των δειγμάτων TiO2_lab_72h και 

TiO2 Degussa, αντίστοιχα.   

Παρατηρείται επομένως ότι ο αποχρωματισμός του υγρού απόβλητου 

βαφής υφάσματος NAVY σε σχέση με το υδατικό διάλυμα της χρωστικής 

Μethylene Βlue (20ppm) είναι κατά πολύ δυσκολότερος. Ολοκληρώθηκε σε 

οκταπλάσιο περίπου χρόνο για τον εμπορικό καταλύτη TiO2 Degussa (20 

λεπτά σε σχέση με 160 λεπτά για αποχρωματισμό σε ποσοστό ~95,00%). 

Είναι όμως ιδιαίτερα ικανοποιητικό ότι η συνθετική σκόνη του Εργαστηρίου 

TiO2_lab_72h είναι το ίδιο σχεδόν αποδοτική με το εμπορικό TiO2 Degussa 

στον αποχρωματισμό του υγρού απόβλητου NAVY. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι 

οι συνθετικές σκόνες TiO2 έχουν παρασκευαστεί στους 95°C, θερμοκρασία 

πολύ χαμηλότερη από εκείνη του εμπορικού TiO2 Degussa (~1000 °C).   

 

� 

� 
α.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm    
     NAVY – TiO2 Degussa.  

β.  Φωτοκατάλυση στις 600 rpm         
     NAVY – TiO2 lab 72h.  
 

 
Διάγραμμα 44: Φάσματα απορρόφησης ορατού / υπεριώδους για το αιώρημα 

υγρού αποβλήτου βαφείου υφασμάτων με την εμπορική ονομασία 
NAVY / καταλυτών TiO2 και αιωρημάτων υδατικών διαλυμάτων 
χρωστικής ΜΒ 20ppm / TiO2. 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Αποτελέσματα – Συζήτηση                                                                                                            141  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Time (Min)

N
or

m
al

iz
ed

 In
te

gr
at

ed
 A

re
a

NAVY 600rpm
NAVY_0.2gr/l  TiO2 Degussa
NAVY_0.2gr/l  TiO2_72h_lab
0.02gr/l MB_0.2gr/l  TiO2 Degussa

 

Διάγραμμα 45: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                       απορρόφησης του λύματος βαφείου NAVY, συναρτήσει του χρόνου  
                       ακτινοβολίας, για τα για τα βέλτιστα δείγματα των εμπορικών και  
                       εργαστηριακών κόνεων: α) TiO2 degussa και TiO2 lab 72h, 
                       0,20 gr/L, β) TiO2 degussa, 0,20 gr/L, σε υδατικό διάλυμα 
                       methylene blue για σύγκριση της απόδοσης με το λύμα βαφείου 
                       NAVY, γ) φωτόλυση του λύματος βαφείου NAVY.   
 
 

Στο κλείσιμο της τελευταίας αυτής ενότητας παρουσιάζουμε στο διάγραμμα 

46 συνοπτικά όλα τα αποτελέσματα για τον αποχρωματισμό του 

βιομηχανικού αποβλήτου κλωστοϋφαντουργίας NAVY από τα καλύτερά μας 

δείγματα ZnO και TiO2, εμπορικά και συνθετικά. 

Διαφαίνεται ξεκάθαρα από το διάγραμμα 46 ότι οι συνθετικές σκόνες  

ZnO_lab_02h και TiO2_72h_lab έχουν να επιδείξουν ανάλογα ποσοστά 

αποχρωματισμού του υγρού αποβλήτου βαφείου υφασμάτων με την 

εμπορική ονομασία NAVY με εκείνα των εμπορικών φωτοκαταλυτικών 

κόνεων TiO2 Degussa και ZnO με μέγεθος σωματιδίων <100nm. Αν τώρα 

συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η παρασκευή τους λαμβάνει χώρα 

υδροθερμικά σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, 95οC, τότε 

αντιλαμβανόμαστε ότι καθίστανται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για ενδεχόμενη 

βιομηχανική εφαρμογή. 
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Διάγραμμα 46: Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος  
                        απορρόφησης του λύματος βαφείου NAVY, συναρτήσει του  
                        χρόνου ακτινοβολίας, για , για τα βέλτιστα δείγματα των 
                       εμπορικών και εργαστηριακών κόνεων: α) TiO2 degussa, 0,20 gr/L 
                       και TiO2 lab 72h, 0,20 gr/L, β) ZnO <100nm, 0,20 gr/L, και ZnO 
                       lab 02h, 0,20 gr/L, γ) φωτόλυση του λύματος βαφείου NAVY.   

 

 

7 .  Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Α Κ Α   
 
H φωτοδιάσπαση των χρωστικών οργανικών ουσιών είναι μια πολύπλοκη 

διεργασία με πολλά ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία όμως και αυτά τελικά 

διασπώνται προς CO2 και ανόργανα ιόντα. Η μείωση του ολικού οργανικού 

άνθρακα (TOC) που οφείλεται στην οξείδωση της χρωστικής είναι μια 

σημαντική παράμετρος η οποία μας δίνει το ποσοστό της πλήρους 

οξείδωσής της προς CO2. Για τις ανάγκες του πειράματος έγινε χρήση του 

TOC analyzer (Shimadzu TOC-VCSH Total Organic Carbon Analyzer). 

Ενδεικτικά βρέθηκε ότι η σχετική μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα 

που σημειώθηκε κατά το φωτισμό διαλύματος 20 ppm MB, παρουσία 200 

ppm από τους εμπορικούς καταλύτες TiO2 P-25 και ZnO 100 nm ήταν 20% 

και 26% αντίστοιχα για χρόνο αποχρωματισμού τους 30 λεπτά, ενώ για 

τους βέλτιστους συνθετικούς TiO2 48h και ZnO 2h βρέθηκε μείωση της 

τάξης του 27% και 16% αντίστοιχα για χρόνο αποχρωματισμού 90 λεπτά 
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για το TiO2 48h και 70 λεπτά για το ZnO 2h. H ανάλυση έγινε σε 

φυγοκεντρημένα δείγματα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ενώ ο 

αποχρωματισμός του διαλύματος διαρκεί μόλις μισή ώρα υπό UV 

ακτινοβολία, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται εμπορικοί καταλύτες, η 

μετατροπή του οργανικού άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα χρειάζεται 

πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτό συμβαίνει αφού η πλήρης οξείδωση 

πολύπλοκων οργανικών μορίων ειναι μια αντίδραση πολλών σταδίων από 

τα οποία δημιουργούνται ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία επίσης πρέπει να 

διασπαστούν επιβραδύνοντας έτσι το συνολικό χρόνο της φωτοδιάσπασης. 

Έτσι, παρατηρείται σύμφωνα και με προηγούμενες αναφορές Kansal et al. 

(2007), Houas et al. (2001) ότι στη φωτοκαταλυτική επεξεργασία ο 

αποχρωματισμός είναι μια διαδικασία που προηγείται ως αποτέλεσμα της 

διάσπασης της χρωμοφόρας ομάδας που συντελείται στα αρχικά στάδια της 

οξειδωτικής (φωτοκαταλυτικής) διαδικασίας [100, 121]. Ο αποχρωματι-

σμός όμως δεν συνοδεύεται κατά ανάγκη από πλήρη αποδόμηση του 

μορίου της χρωστικής-ρύπου στον ίδιο χρόνο, άρα και μείωση του ολικού 

οργανικού άνθρακα, αλλά από σχηματισμό άχρωμων, μικρότερου μοριακού 

βάρους οργανικών μορίων, τα οποία συνεισφέρουν και αυτά στη μέτρηση 

του TOC. Για τη διάσπαση των ενδιάμεσων αυτών οργανικών προϊόντων 

προς σχηματισμό CO2 και ανόργανων αλάτων απαιτείται περαιτέρω χρόνος 

ακτινοβόλησης, κάτι που είναι απόλυτα σύμφωνο και με προηγούμενες 

μελέτες, όπου αναφορικά για το ΜΒ δίνεται αποδόμηση σε ποσοστό 

περίπου 75% σε χρόνο 6 ωρών [121]. Επισημαίνουμε ότι στα φυγοκεντρη-

μένα δείγματα, η μικρή αυτή μείωση που παρατηρείται στους σύντομους 

αυτούς χρόνους της μισής ώρας ακτινοβόλησης πιθανώς να οφείλεται στην 

προσρόφηση οργανικών μορίων στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

Διάσπαση των προσροφημένων αυτών μορίων συντελείται σε δεύτερο 

στάδιο, υπό συνεχή πάντα ακτινοβόληση. Παράλληλη συμπεριφορά με τη 

χρωστική MB που χρησιμοποιήθηκε στην διατριβή αυτή αναφορικά με τον 

έλεγχο του βαθμού αποδόμησής της, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 

μελέτες και με άλλες παρόμοιες χρωστικές [16, 100]. 
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Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν υπό ελεγχόμενες συνθήκες διαθέσιμοι 

εμπορικοί ημιαγώγιμοι καταλύτες ΤιΟ2, ZnO και μάλιστα διαφορετικού 

μεγέθους κόκκων και συγκεντρώσεων για να εξακριβωθεί κατά πόσο το 

μέγεθος και η συγκέντρωση των νανοσκοπικών σκονών επηρεάζει το 

φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα. Έχοντας επίσης στη διάθεσή μας 

εργαστηριακά δείγματα ZnO και TiO2, τα οποία συντίθενται με την 

υδροθερμική μέθοδο σε χαμηλές θερμοκρασίες (95οC), εκτιμήθηκε η 

αποτελεσματικότητα τέτοιων συνθετικών ημιαγώγιμων κόνεων ZnO και 

TiO2 εν’ συγκρίσει με τους βέλτιστους εμπορικούς. Η διερεύνηση 

ολοκληρώθηκε σε επίπεδο περιβαλλοντικής εφαρμογής με τον έλεγχο της 

φωτοκαταλυτικής δράσης σε απόβλητα  βαφείου υφασμάτων (αποβλήτων 

που προκύπτουν από τη βαφή βαμβακερών), προκειμένου να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα των βέλτιστων εμπορικών και συνθετικών 

εργαστηριακών καταλυτικών ημιαγώγιμων κόνεων ZnO και TiO2 και της 

εφαρμοσμένης φωτοκαταλυτικής μεθόδου στον αποχρωματισμό και 

οξείδωση των έγχρωμων τοξικών υδατικών αποβλήτων.   

 

Το TiO2 (80% anat. + 20% rutile) με σωματίδια <100nm και TiO2 Degussa 

δίνουν εξίσου καλά αποτελέσματα αποχρωματισμού του διαλύματος ΜΒ. Ο 

ρύπος αποχρωματίζεται σε χρόνο 30 λεπτά. Για το δείγμα TiO2 Degussa η 

βέλτιστη φωτοκαταλυτική απόδοση επιτυγχάνεται με παράλληλη παροχή 

αέρα 1,8-2,0 lt/min στον αντιδραστήρα. Στην περίπτωση όμως που δεν 

διοχετεύεται αέρας στον αντιδραστήρα ο καλύτερος και ταχύτερος 

αποχρωματισμός του διαλύματος της χρωστικής Μethylene Βlue 

επιτυγχάνεται με τη χρήση ZnO ανεξάρτητα από το μέγεθος των κόκκων. 

Το μέγεθος έτσι των μικρο & νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου 
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(σωματίδια <5μm και <100nm, ενεργούς επιφάνειας περίπου 5 m2/g) δεν 

φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη φωτοκαταλυτική του απόδοση. 

Πιθανώς αυτή η παρατήρηση να οφείλεται στη δημιουργία κατά τη διάρκεια 

του πειράματος συσσωματωμάτων της αιωρούμενης σκόνης στο διάλυμα 

της χρωστικής. Σημαντική κρίνεται σε μελλοντική μελέτη η μηχανική 

κατεργασία της σκόνης του εκάστοτε καταλύτη για την καλύτερη 

κονιορτοποίησή του ή ακόμα η τροποποίηση της επιφάνειάς του για την 

αποφυγή σχηματισμού συσσωματωμάτων που οδηγούν πιθανώς σε μείωση 

της φωτοκαταλυτικής του δράσης.  

 

Η καλύτερη απόδοση, τόσο για τη χρωστική Μethylene Βlue όσο και για τη 

χρωστική Rhodamine 6G παρατηρείται για το ZnO, ενώ το TiO2 Degussa 

φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερη ταχύτητα απόδοσης για τη χρωστική 

Methyl Orange, την οποία μάλιστα και αποχρωματίζει σε χρόνο μόλις 18 

λεπτά σε ποσοστό 99,00%. 

 

Όσον αφορά την ενότητα των συνθετικών οξειδίων μετάλλων ZnO και 

TiO2, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ZnO παρουσιάζει ιδιαίτερα 

αξιόλογη φωτοκαταλυτική δράση για τον αποχρωματισμό υδατικού 

διαλύματος MB συγκέντρωσης 20ppm, ιδιαίτερα στις 2h σύνθεσης. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μιας και το εργαστηριακό 

δείγμα έχει παρασκευαστεί σε ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία (95οC) πολύ 

χαμηλότερη από εκείνη του εμπορικού ZnO με σωματίδια <100nm 

(~1000°C). 

 

Αντίθετα, το TiO2, δείχνει πολύ μικρά ποσοστά αποχρωματισμού του MB για 

χαμηλές θερμοκρασίες (95°C) και χρόνο σύνθεσης (<40h), σε ορισμένες 

περιπτώσεις μικρότερα και της φωτόλυσης. Μόνο τα δείγματα των μεγάλων 

ωρών δείχνουν κάποια καλύτερη δράση από την απλή φωτόλυση. Αυτό 

συμβαίνει διότι έχουν καλύτερη κρυσταλλικότητα από εκείνα των μικρών 

ωρών. Και για τα δείγματα των μεγάλων ωρών όμως, η απόδοσή τους δεν 

είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητική. Αύξηση της συγκέντρωσης του 

καταλύτη φάνηκε να επηρεάζεται τη φωτοκαταλυτική του δράση. Για το 

δείγμα ΤιΟ2 48 h, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωσή του από 130 σε 

400ppm, το ποσοστό αποχρωματισμού του υδατικού διαλύματος MB για 
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τον ίδιο χρόνο (60 λεπτά) αυξάνεται από 65,00 σε 80,00%. Ακόμη όμως 

και για την υψηλότερη συγκέντρωση του καταλύτη (400ppm), το ποσοστό 

του αποχρωματισμού εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο της 

φωτόλυσης (75,00%). Όταν όμως τα δείγματα TiO2 υποστούν ανόπτηση σε 

υψηλότερη θερμοκρασία (500°C), τότε εμφανίζουν πολύ καλύτερη 

φωτοκαταλυτική δράση, λόγω της αύξησης της κρυσταλλικότητάς τους. 

 

Ως προς το υγρό απόβλητο βαφής υφάσματος NAVY παρατηρήθηκε ότι ο 

αποχρωματισμός του σε σχέση με το υδατικό διάλυμα της χρωστικής 

Μethylene Βlue (20ppm) είναι κατά πολύ δυσκολότερος. Ολοκληρώθηκε σε 

τριπλάσιο περίπου χρόνο με τη χρήση εμπορικού καταλύτη ZnO με 

σωματίδια <100nm.  

 

Τεχνολογίες φωτοκαταλυτικές με εφαρμογές για το νερό και τα υγρά 

απόβλητα που χρησιμοποιούν είτε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία ή ηλιακό 

φως θα αντιμετωπιστούν ευνοϊκότερα στην αγορά, εάν εξελιχθούν 

δραστικότεροι ημιαγώγιμοι καταλύτες. Είναι αξιοσημείωτο ότι για το 

περιβαλλοντικό δείγμα βαφής, οι συνθετικές σκόνες του εργαστηρίου (ZnO 

2h και TiO2 72h σύνθεσης) ήταν εξίσου αποδοτικές σε σχέση με τους 

αντίστοιχους εμπορικούς καταλύτες TiO2 Degussa και ZnO με μέγεθος 

σωματιδίων <100nm στον αποχρωματισμό του υγρού αυτού αποβλήτου. Η 

βελτίωση της ταχύτητας αποχρωματισμού (όπου και συντελείται η 

πρωτογενής αποδόμηση της ουσίας) είναι ένας βασικός παράγοντας στον 

τομέα αυτό καθώς οδηγεί σε μείωση των λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο 

βιομηχανικών εφαρμογών. Δεδομένου του χαμηλού κόστους, φιλικού προς 

το περιβάλλον τρόπου σύνθεσης των εργαστηριακών νανοσκοπικών 

κόνεων ZnO και TiO2 καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ενδεχόμενη 

βιομηχανική χρήση τους. Χρήζουν έτσι περαιτέρω μελέτης και έρευνας με 

σκοπό την ευρύτερη εφαρμογή των φωτοκαταλυτικών διεργασιών στην 

κύρια ή προκαταρκτική επεξεργασία αποχρωματισμού και οξείδωσης 

οργανικών χρωστικών και τοξικών υγρών αποβλήτων.  
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Π  1 .  Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν  Κ Α Τ Α  Τ Η  
       Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  Τ Ω Ν  Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν   
 
 
Βήμα 1ο 
 
Η πειραματική διαδικασία αρχίζει με τη ζύγιση των απαραίτητων ποσοτήτων. 
α) των επιλεγμένων δεικτών (οργανικές χρωστικές ουσίες) 
β) του επιλεγμένου καταλύτη 
Απαιτεί τη βαθμονόμηση -καλιμπράρισμα του ζυγού σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και χρήση προστατευτικών γαντιών και ποδιάς.  
 
Βήμα 2ο 

 
Μέτρηση ποσότητας υπερκάθαρου νερού με ογκομετρική φιάλη και πλήρωση 
ποτηριού ζέσης . 
Αρχική αραίωση του δείκτη σε μικρό ποτήρι ζέσης 40 mL με υπερκάθαρο νερό και 
ανάδευση με μικρού μεγέθους μαγνήτη έως ότου διαλυθεί η χρωστική. Στη συνέχεια 
μεταγγίζεται σε μεγάλο ποτήρι ζέσης 600 mL, συμπληρώνεται με υπερκάθαρο νερό 
μέχρι τα 500 mL και αναδεύεται με μεγάλου μεγέθους μαγνήτη έως ότου επιτευχθεί 
πλήρης διάλυση της χρωστικής (ΠΡΟΣΟΧΗ γίνεται λήψη δείγματος πριν την 
προσθήκη του καταλύτη στο διάλυμα της χρωστικής) και, πλην του διαλύματος που 
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προορίζεται για το πείραμα της φωτόλυσης, προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα του 
επιλεγμένου κάθε φορά καταλύτη.  
 
Βήμα 3ο 

 
Ανάδευση σε πολλές στροφές (600 -900 rpm) μέχρι η μάζα του καταλύτη να 
αιωρείται ολόκληρη στο διάλυμα του δείκτη. Συνολικός χρόνος ανάδευσης 30 – 45 
λεπτά.   
 
Βήμα 4ο 

 
Προετοιμασία αντιδραστήρα φωτοκατάλυσης:  
Συναρμολόγηση 
Τοποθέτηση στο κέντρο του μαγνητικού αναδευτήρα 
Σωστή προσαρμογή ώστε ο εσωτερικός γυάλινος κύλινδρος να μην εμποδίζει την 
περιστροφή του μαγνητικού αναδευτήρα και σφίξιμο των σφιγκτήρων 
Ρύθμιση του ρυθμού περιστροφής μαγνητικού αναδευτήρα του αντιδραστήρα 
Έλεγχος για περιστροφή του μαγνητικού αναδευτήρα του αντιδραστήρα (στροφές) 
Σύνδεση με εύκαμπτους αγωγούς ψύξης της συσκευής  
Τοποθέτηση λυχνίας UV 
Αλουμινόχαρτο για περιτύλιξη και προστασία χρηστών σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
Κατ’ επιλογή, σύνδεση του αντιδραστήρα με εύκαμπτους αγωγούς με την αντλία 
παροχής αέρα στο αιώρημα καταλύτη / διαλύματος χρωστικής 
 
 
Βήμα 5ο 

 
Προετοιμασία δειγμάτων: 
Φιαλίδια λήψης - δοχεία hependorf ( δοχεία κώνου).  
Πιπέτες 
Υπερκάθαρο νερό καθαρισμού και ποτήρι ζέσης έκπλυσης  
Κομμάτια αλουμινόχαρτου 
Χαρτί καθαρισμού 
Χρονόμετρο 
 
Βήμα 6ο 

 
Κατά την ανάδευση του διαλύματος της χρωστικής με τον καταλύτη, λήψη αρχικού 
δείγματος πριν την έναρξη του πειράματος της ετερογενούς φωτοκατάλυσης. 
Αφαίρεση του μαγνήτη από το ποτήρι ζέσης με λαβίδα. 
Άμεση μεταφορά του δείγματος από τον αναδευτήρα και πλήρωση της κυψέλης του 
αντιδραστήρα με το διάλυμα έως την περιοχή της διώρυγας ανακύκλωσης, συνολικού 
όγκου 400 mL (ΠΡΟΣΟΧΗ στο μαγνήτη που βρίσκεται στο ποτήρι ζέσεως).   
Έλεγχος του ρυθμού περιστροφής του μαγνήτη στον αντιδραστήρα ώστε να 
βρίσκεται στην περιοχή από 200 έως 900 rpm ανάλογα με την επιλογή για το κάθε 
πείραμα. 
Έναρξη λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας με νερό του δικτύου για την ψύξη 
(θερμοστάτηση) του αντιδραστήρα.  
Τοποθέτηση στην υποδοχή του αντιδραστήρα θερμόμετρου ακρίβειας 0,5 οC.  
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Προστασία περιμετρικά και καθ’ ύψος της συσκευής με αλουμινόχαρτο.  
Τοποθέτηση του χρονομέτρου σε κατάσταση αναμονής.  
Έναρξη λειτουργίας της λυχνίας UV και ταυτόχρονα έναρξη χρονομέτρησης 3΄, ώστε 
να έρθει η λυχνία στην περιοχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του οργάνου. 
Γενικός έλεγχος της πειραματικής διάταξης και όλου του πάγκου στον οποίο 
πραγματοποιείται το πείραμα. 
 
Βήμα 7ο 

 
Μετά τη συμπλήρωση των 3΄, δειγματοληψίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα  
σύμφωνα με το αρχικό πλάνο για τη συχνότητα τους.  
Έλεγχος κατά διαστήματα του μαγνήτη εντός του αντιδραστήρα για την ασφαλή 
περιστροφή του.  
Έλεγχος κατά διαστήματα για την πορεία αποχρωματισμού του διαλύματος της 
χρωστικής. 
Έλεγχος κατά διαστήματα για τη θερμοκρασία του αιωρήματος καταλύτη / 
διαλύματος χρωστικής. 
Σημείωση στο φύλλο παρατηρήσεων όταν συμβεί οτιδήποτε.  
Προστασία άμεση με αλουμινόχαρτο των φιαλιδίων λήψης των δειγμάτων.  
Η λήψη δειγμάτων με την πιπέτα – σύριγγα γίνεται από την υποδοχή επίσκεψης στο 
βάθος πρόσβασης της πιπέτας για την ομοιομορφία του πειράματος.  
 
 
Βήμα 8ο 

 
Λήξη του πειράματος μετά κι από οπτικό έλεγχο του αποχρωματισμού του 
διαλύματος της χρωστικής. 
Καταγραφή στο φύλλο παρατηρήσεων σχετικών του πειράματος.   
 
 
 
Π  2 .  Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν  Κ Α Τ Α  Τ Η  
      Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  Τ Η Σ  Φ Α Σ Μ Α Τ Ο Φ Ω Τ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ  
 
Διαδικασία ελέγχου δειγμάτων – φασματοφωτομέτρηση (λογισμικό UV-Probe 2.21) 
της SHIMADZU 
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Βήμα 1ο 

 
Έναρξη λειτουργίας του διασυνδεδεμένου με τη συσκευή φασματοφωτομέτρησης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Ενεργοποίηση λογισμικού UV-Probe  
Έναρξη λειτουργίας φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης UV_2401 PC UV_VIS 
Recording Spectrophotometer του οίκου Shimadzu 
Έλεγχος παραμέτρων μήκος σάρωσης (800-200nm), απορρόφηση, μέση ταχύτητα 
σάρωσης  
Προσαρμογή στις παραμέτρους που δόθηκαν προηγουμένως από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στο φασματοφωτόμετρο (καλιμπράρισμα για περίπου 10΄) 
 
 Βήμα 2ο 

 
Καθαρισμός κυψελίδων με υπερκάθαρο νερό  
Τοποθέτηση κυψελίδας για λήψη βασικής γραμμής (baseline) από τη συσκευή  
Έναρξη διαδικασίας φασματοφωτομέτρησης(με την ολοκλήρωση ελέγχου του 
πρώτου δείγματος αιωρήματος/διαλύματος, προσαρμογή της κλίμακας του 
διαγράμματος απορρόφησης) 
 
Βήμα 3ο 

 
Οργάνωση του πάγκου εργασίας με τα δείγματα, ποτήρι ζέσεως καθαρισμού πιπετών, 
φιάλη απεσταγμένου - υπερκάθαρου νερού 
Χαρτί καθαρισμού σε δύο θέσεις, πιπέτες σε δύο θέσεις, χαρτί καθαριότητας για 
γενική χρήση  
Κίνηση κυκλική της κυψελίδας (δύο πανομοιότυπες κυψελίδες με εναλλάξ χρήση στο 
όργανο) 
Καθαρισμός κυψελίδας, πιπέτας κάθε φορά 
Κατά διαστήματα αλλαγή πιπέτας 
Επιστροφή του δείγματος στους δειγματολήπτες (φιαλίδια) κάθε φορά μετά τη 
φασματοφωτομέτρηση 
 
Βήμα 4ο 

 
Αρχειοθέτηση σάρωσης δειγμάτων σε κατάλληλο αρχείο του Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή, όπως ΜΒ, ΜΟ (προσοχή επέκταση αρχείου . spc και δεύτερη διάσωση 
χωρίς .spc) 
Επανάληψη της διαδικασίας διάσωσης για όλα τα δείγματα του πειράματος  
 
Βήμα 5ο 

 
Έλεγχος διάσωσης για την ασφάλεια της αρχειοθέτησης (save all) 
Λήψη των αρχείων κάθε φορά σε αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων 
Εκτύπωση των διαγραμμάτων σάρωσης  
Μετά την ολοκλήρωση της αυστηρής διαδικασίας που έχει προηγηθεί 
πραγματοποιείται αποσύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τη συσκευή 
φασματοφωτομέτρησης (Disconnect)  
Έλεγχος της συσκευής φασματοφωτομέτρησης και κλείσιμό της  
Έλεγχος του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κλείσιμό του 
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Βήμα 6ο 

 
Υγρός και ξηρός καθαρισμός των κυψελίδων  
Πλύσιμο και καθαρισμός με υπερκάθαρο νερό όλων των οργάνων και του 
αντιδραστήρα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πειράματος  
 
 
Π  3   Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Η Κ Α Ν  
      Σ Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Κ Α Τ Α  Κ Α Τ Α Λ Υ Τ Η  
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ  

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗ 
ΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

ΦΑΣΜΑΤΟ
ΦΩΤΟΜΕ 
ΤΡΗΣΗ 

ZnO  200ppm Aldrich <100 nm 600 NAVY  0 h 
ZnO lab 200ppm lab_02h 500-800nm 600 NAVY  0 h 

ZnO  700ppm Aldrich <100 nm 600 Rh  6G 20  
ppm 0 h 

ZnO  700ppm Aldrich <5 μm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm -  ΜΒ 20  ppm 24 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm  48 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm 72 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm 96 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm 120 h 
ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm 144 h 

ZnO  700ppm Aldrich <100 nm - ΜΒ 20  ppm 168 h - 7 
days 

ZnO  700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO  700ppm Aldrich <5 μm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 

ZnO lab 700ppm lab_01h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO  200ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 

ZnO lab 200ppm lab _05h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _02h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _24h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _72h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _48h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _01h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 200ppm lab _10h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 
ZnO lab 700ppm lab _01h 500-800nm 600 ΜΒ 20  ppm 0 h 

ZnO  700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΒ 20  ppm 168 h - 7 
days 

ZnO   700ppm Aldrich <100 nm 600 ΜΟ 20 ppm 0 h 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟ
ΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩ

ΤΟΜΕΤΡΗΣΗ 

TiO2  200ppm degussa 25 nm 600 NAVY  0 h 
TiO2  200ppm lab_72h 80-100 nm 600 NAVY  0 h 
TiO2  200ppm degussa 25 nm 600 NAVY  0 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 Rh 6G 20 

ppm 0 h 

TiO2  700ppm anatase  Aldrich <5 μm 600 Rh 6G 20 
ppm 0 h 

TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 Rh 6G 20 
ppm 0 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 24 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 48 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 72 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 96 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 120 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 144 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm -  ΜΒ 20 ppm 168 h - 7 days 

TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 24 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 48 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 72 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 96 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 120 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 144 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm -  ΜΒ 20 ppm 168 h - 7 days 
TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm anatase  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 

TiO2  700ppm rutile  Aldrich 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  5ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  20ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  40ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  44ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  50ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  56ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  70ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΟ
ΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩ

ΤΟΜΕΤΡΗΣΗ 
TiO2  88ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  100ppm lab_24h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  100ppm lab_24h_500 C 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  130ppm lab_50h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  130ppm lab_20h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  160ppm lab__60h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  160ppm lab_50h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  160ppm lab_40h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  160ppm lab_30h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  170ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_72h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_05h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_02h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_01h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_24h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  200ppm lab_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  250ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2   300ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  350ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  400ppm lab_48h 80-100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  530ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm 800 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa (Ρ25) 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 24 h 
TiO2  700ppm anatase  Aldrich <5 μm 600 ΜΒ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm degussa 25 nm 200 ΜΒ 20 ppm 0 h 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 168 h - 7 days 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΒ 20 ppm 168 h - 7 days 

TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΒ 20 ppm 168 h - 7 days 

TiO2  700ppm 80% anat + 20% 
rutile <100 nm 600 ΜΟ 20 ppm 0 h 

TiO2  700ppm degussa 25 nm 600 ΜΟ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm anatase  Aldrich <5 μm 600 ΜΟ 20 ppm 0 h 
TiO2  700ppm anatase  Aldrich <5 μm 600  ΜΟ 20 ppm 0 h 

 

 

 

 



Μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης νανοσκοπικών κόνεων ZnO &  ΤiO2 
Παράρτημα                                                                                                                                                                   ix  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗ 

ΦΩΤΟΛΥΣΗ 600 NAVY 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 900 Rh  6G  20 ppm 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 600 Rh  6G  20 ppm 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 900 ΜΒ  20 ppm 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 600 ΜΒ  20 ppm 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 200 ΜΒ  20 ppm 
ΦΩΤΟΛΥΣΗ 600 ΜO  20 ppm 
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