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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη μικρο- και νανοδομών ZnO καθώς και 

νανοδομημένων σφαιρικών υμενίων TiO2 πάνω σε πολυμερικά υποστρώματα (PE, PET) σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (≤95 οC) με υδροθερμική σύνθεση ή με τη μέθοδο sol-gel. 

Επιπρόσθετα, παρασκευάστηκαν σύνθετα πολυμερικά υλικά (PE / ZnO ή TiO2) με τη χρήση 

εμπορικών σκονών ZnO και TiO2. Τελικός στόχος της διατριβής ήταν ο έλεγχος της 

φωτοκαταλυτικής δράσης των εν’ λόγω υλικών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη 

της αποδόμησης της χρωστικής ουσίας μπλε του μεθυλενίου.  

Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι τόσο οι μικρο-, νανοδομές ZnO, 

όσο και τα νανοσκοπικά υμένια TiO2 που εναποτέθηκαν πάνω στα πολυμερικά υποστρώματα 

PE και PET με την παρουσία ή όχι ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτη φωτοκαταλυτική δράση και αποδομούν το μπλε του μεθυλενίου. Η ύπαρξη 

όμως ενδιάμεσου στρώματος ZnO βελτιώνει την πρόσφυση των νανοδομών ZnO πάνω στο 

PE και οδηγεί στην ανάπτυξη κάθετα προς το υπόστρωμα προσανατολισμένων νανοράβδων 

ZnO, οι οποίες προσδίδουν σημαντική φωτοκαταλυτική απόδοση στα δείγματα.  

Όσον αφορά τα νανοδομημένα σφαιρικά υμένια TiO2 πάνω σε PE, η παρουσία 

ενδιάμεσου στρώματος ZnO ή TiO2 οδηγεί επίσης σε κατακόρυφη αύξηση της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης των δειγμάτων, ιδιαίτερα για τις μεγάλες ώρες εναπόθεσης. 

Αυτό οφείλεται στo σχηματισμό ανατασίου TiO2 πάνω στο PE ακόμη και σε αυτές τις 

χαμηλές θερμοκρασίες εναπόθεσης (≤95 οC).  

Τέλος, η φωτοκαταλυτική απόδοση των σύνθετων υλικών, που προέκυψαν από τη 

διασπορά ZnO και TiO2 σε συνεχή πολυμερική φάση PE, αποδείχθηκε αρκετά αυξημένη 

κυρίως για δείγματα με υψηλό ποσοστό της διασπαρμένης φάσης (40%). Η στοιχειομετρική 

ανάλυση (EDX) καθώς και η χαρτογράφηση των στοιχείων των ημιαγωγών ZnO και TiO2, 

αποδεικνύουν την άριστη διασπορά αυτών στην πολυμερική φάση.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), 

φωτοκατάλυση, νανοδομές, νανοδομημένα σφαιρικά υμένια, μπλε του μεθυλενίου, σύνθεση 

σε υδατικά διαλύματα. 
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ABSTRACT   

 

In this thesis, the growth of ZnO micro-, and nanostructures as well as of TiO2 

nanostructured thin films on polymer substrates (PE, PET) by aqueous chemical growth and / 

or sol-gel at low temperatures (≤95 οC) was studied. In addition, composite polymeric 

materials (PE / ZnO ή TiO2) were fabricated by using commercial powders of ZnO and TiO2. 

The final goal of this work was the study of the photocatalytic activity of the as-prepared 

materials by monitoring the degradation of methylene blue.  

It can be concluded that, both the micro- and nanostructures of ZnO and the 

nanostructured TiO2 thin films deposited on polymeric PE and PET substrates with or without 

the presence of a seed layer, show remarkable photocatalytic activity and decompose 

methylene blue. The occurrence though of a ZnO seed layer improves the adhesion of the 

ZnO nanostructures on PE and leads to the formation of highly oriented ZnO nanorods, which 

are grown perpendicular to the substrate and provide excellent photocatalytic efficiency to the 

samples.  

Concerning the nanostructured TiO2 thin films on PE substrates, the presence of a ZnO 

or TiO2 seed layer leads to an increase of the photocatalytic efficiency of the samples, 

especially for the longer deposition periods. This could be attributed to the formation of 

anatase TiO2 on the PE substrates even at those low temperatures (≤95 οC).  

Finally, the photocatalytic efficiency of the composite materials that were fabricated by 

the dispersion of commercial ZnO or TiO2 powders into the polymeric PE phase was 

increased mainly for the samples having high percentage of the dispersed phase (40%). The 

EDX analysis as well as the mapping of the semiconductor elements (either for ZnO or TiO2) 

gives evidence for the excellent dispersion of the ZnO and TiO2 powders into the polymeric 

phase.  

 

Keywords: Zinc Oxide (ZnO), titanium dioxide (TiO2), photocatalysis, nanostructures, 

spherically nanostructured thin films, methylene blue, hydrothermal synthesis, aqueous 

chemical growth.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αυξανόμενη βιομηχανική δραστηριότητα των 

τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας της αυξητικής καταναλωτικής τάσης, κυρίως στις ήδη 

αναπτυγμένες χώρες, έχει εντείνει το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, το οποίο 

αποτελεί βασική απειλή για την ανθρωπότητα. Ο αυξημένος όγκος των στερεών αλλά και 

υγρών αποβλήτων, στην πλειοψηφία τους προέρχονται από βιομηχανικές δράσεις (βαφεία, 

πετρελαϊκά βιομηχανικά συγκροτήματα κ.α.). Ένα σημαντικό όμως ποσοστό ρύπων, 

απορρίπτεται στο περιβάλλον από τις αγροτικές αλλά και τις οικιακές δραστηριότητες.  

Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα και στον υδάτινο ορίζοντα, ο οποίος αποτελεί το 

βασικό στοιχείο διατήρησης της ζωής στον πλανήτη. Η διαδικασία επομένως επεξεργασίας 

των υγρών αποβλήτων (αστικών, νοσοκομιακών, βιομηχανικών κ.α.), θεωρείται μείζονος 

σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της δημόσιας υγείας. 

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα της λειψυδρίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη διάθεσης νερού, 

προερχόμενου από εναλλακτικές πηγές (επεξεργασμένα απόβλητα), για δευτερεύουσες 

χρήσεις (π.χ άρδευση) [1].  

Έτσι η ρύπανση του νερού από οργανικούς και ανόργανους ρύπους, δημιουργεί την 

ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων, περιβαλλοντικά συμβατών, με σκοπό την 

απομάκρυνση της ρύπανσης και της μόλυνσης. Παρόλο που οι κλασικές μέθοδοι 

απολύμανσης των υδάτων, παρέχουν μια αρκετά αυξημένη αποδοτική δράση (μείωσης των 

υδάτινων ρύπων), εντούτοις, δεν είναι άκρως αποτελεσματικές, μια και απλά μεταφέρουν το 

ρύπο από τη μια στην άλλη φάση, χωρίς να εγγυώνται την πλήρη αποδόμησή του.  

Η απαίτηση για ανάπτυξη απλών, γρήγορων και οικονομικών μεθόδων καθαρισμού και 

αποστείρωσης, δημιούργησε ένα νέο και συνεχώς αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο. 

Ειδικότερα, η προσπάθεια εύρεσης ενός μέσου (απορρυπαντικού) ικανού να αποδομήσει 

(οξειδώσει) τους ατμοσφαιρικούς ρύπους ή τα υδατικά λύματα, όντας σε χαμηλή 

συγκέντρωση, ήταν επιτακτική ανάγκη και στόχος πολλών ερευνητικών ομάδων ανά τον 

κόσμο [2].  

Έτσι τα τελευταία χρόνια, γίνεται λόγος για τις λεγόμενες <<Προχωρημένες 

Οξειδωτικές Διεργασίες>> (Advanced Oxidation Processes), οι οποίες αποτελούν 

ελπιδοφόρες εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης της υγρής και αέριας ρύπανσης και 

εστιάζουν στην παραγωγή δραστικών ριζών υδροξυλίου (ΟΗ.), με τη βοήθεια υπεριώδους 

ακτινοβολίας (ηλιακής ή τεχνητής). Άλλες τεχνικές απολύμανσης με τη χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας, είναι η άμεση φωτόλυση των ρύπων, η αποδόμηση των ρύπων παρουσία 
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οξειδωτικών μέσων (υπεροξείδιο του υδρογόνου, όζον κ.α.), αλλά και παρουσία καταλυτών 

(ημιαγωγών) [3,4]. 

Η τελευταία διεργασία απολύμανσης (αποδόμηση ρύπων παρουσία υπεριώδους 

ακτινοβολίας και καταλύτη), αφορά αυτή της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής διαδικασίας 

αποδόμησης (Photocatalytic Degradation Process, PCD), διότι οι φάσεις που υφίστανται είναι 

δύο, μια στερεή και μια υγρή. Ο όρος δε φωτοκατάλυση, περιγράφει μια φωτοχημική 

αντίδραση στην οποία παρίσταται ένας καταλύτης, με σκοπό την επιτάχυνση της αντίδρασης 

αποδόμησης του ρύπου.  

Εν συντομία, μια φωτοκαταλυτική αντίδραση στηρίζεται στη δημιουργία ισχυρών 

οξειδωτικών οπών στη στοιβάδα σθένους, με αντίστοιχη μεταφορά των ηλεκτρονίων στη 

στοιβάδα αγωγιμότητας. Η συνεχής αυτή διαδικασία, τελικά οδηγεί στη μετατροπή των 

ρύπων, σε H2O και CO2 (απόλυτη αποδόμηση). Έτσι τα φωτοκαταλυτικά υλικά, επιταχύνουν 

εκπληκτικά την «αποστειρωτική» δράση του φωτός, χωρίς να είναι τοξικά και επικίνδυνα για 

τον άνθρωπο [5]. Η διαδικασία δε, της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των ρύπων, 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων, μερικά από τα οποία είναι η πλήρης 

αποδόμηση των ρύπων, το χαμηλό κόστος της μεθόδου και η ύπαρξη ήπιων συνθηκών κατά 

τη φωτοκαταλυτική διαδικασία [1]. Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα της μεθόδου, είναι το 

γεγονός ότι η φωτεινή ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του 

καταλύτη, αφορά το κοντινό υπεριώδες και την ορατή περιοχή του φάσματος (300-450 nm). 

Επομένως, είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτού, με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός, γεγονός 

αρκετά σημαντικό, για μια χώρα όπως την Ελλάδα με μεγάλη ηλιοφάνεια [6]. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η χρήση της ετερογενούς φωτοκατάλυσης, τα τελευταία 

χρόνια, αφορά ακολουθία γεωμετρικής προόδου, εξαιτίας των αυξημένων πλεονεκτημάτων 

της, αναφορικά με την περιβαλλοντική απορρύπανση. Έτσι παρατηρείται η ανάπτυξη 

βιομηχανικών μονάδων απορρύπανσης ανά τον κόσμο, των οποίων η δράση εστιάζεται σε 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες [7, 8, 9]. 

Βάσει των παραπάνω, η παρούσα εργασία εστιάζεται στην παρασκευή 

φωτοκαταλυτικών υλικών (TiO2 και ZnO) σε μορφή λεπτών υμενίων και νανοδομών, καθώς 

και σύνθετων υλικών, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε πολυμερικά υποστρώματα, για την 

αποδόμηση χρωστικών που περιέχονται στα υγρά απόβλητα και προέρχονται από μονάδες 

βαφής, δεδομένου ότι οι διεργασίες βαφής, ως επιμέρους διεργασίες στις βιομηχανίες 

(υφασμάτων, φωτογραφικές κ.α.), κάνουν χρήση χρωστικών σε μεγάλες ποσότητες. Έχει 

υπολογιστεί, ότι 700.000 τόνοι [10] διαφόρων χρωστικών, αναλώνονται ετησίως ανά τον 

κόσμο, για τις διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Το 10-15% του συγκεκριμένου όγκου, 

εκτοπίζεται στο περιβάλλον, όπου μέσω σχετικών αντιδράσεων, πραγματοποιείται η 
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δέσμευση του υδάτινου οξυγόνου και η απελευθέρωση (ως προϊόντα της παραπάνω 

διεργασίας) τοξικών υπολειμμάτων. Η συσσώρευση επομένως, χρωστικών, εκτός από την 

αισθητική υποβάθμιση του αποδέκτη, προκαλεί άμεση καταστροφή της υδρόβιας ζωής, μιας 

και ελαττώνεται η διαπερατότητα του ηλιακού φωτός, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των 

διαδικασιών που τη διέπουν. Το πρόβλημα είναι εντονότερο, όταν οι χρωστικές δεν ανήκουν 

στην κατηγορία των βιοδιασπώμενων υλικών (biodegradable materials). Η διαδικασία 

επομένως της αποδόμησης των χρωστικών, με τη χρήση φυσικών μέσων, αποτελεί θέμα 

μείζονος σημασίας. 

 

1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων των μετάλλων είναι η αποβολή 

ηλεκτρονίων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται οξείδωση.  

Για παράδειγμα έστω ένα μέταλλο Μ, με ηλεκτρόνια σθένους n. Η οξείδωση για το 

συγκεκριμένο μέταλλο χαρακτηρίζεται από την παρακάτω αντίδραση. 

Μ →  Μ n +  +  n e -  

Από την αντίδραση αυτή φαίνεται ότι το αρχικό ουδέτερο μέταλλο καθίσταται ένα 

θετικά φορτισμένο ιόν (έχει οξειδωθεί), έχοντας αποβάλλει n ηλεκτρόνια σθένους. Τα 

ηλεκτρόνια τα οποία έχασε το μέταλλο κατά τη διαδικασία της οξείδωσης του, μεταφέρονται 

και λαμβάνουν μέρος σε μια παράλληλη αντίδραση η οποία καλείται αναγωγή.  

Για παράδειγμα ένα μεταλλικό ιόν ανάγεται με την παρακάτω αντίδραση [11]. 

Μ n + +   e - →  Μ  ( n - 1 ) +  

Στην ουσία η αντίδραση της αναγωγής μείωσε το σθένος του μεταλλικού ιόντος 

λαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο.  

Σε γενικότερη μορφή μια αντίδραση αναγωγής είναι μια αντίστροφη αντίδραση 

οξείδωσης και για ένα μεταλλικό ιόν είναι η εξής: 

Μ n +  +  n e - →  Μ  

Το θετικά φορτισμένο μεταλλικό ιόν καθίσταται ουδέτερο πλέον λαμβάνοντας 

ηλεκτρόνια (έχει αναχθεί). 

Άνοδος, καλείται το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η οξείδωση, ενώ κάθοδος 

καλείται το σημείο που πραγματοποιείται η αναγωγή. 
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Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν δοθεί από το μέταλλο κατά τη διάρκεια 

μια αντίδρασης οξείδωσης, απευθύνονται σε ένα αποδέκτη ηλεκτρονίων ο οποίος πρόκειται 

να φορτιστεί αρνητικά (όντας προηγουμένως ουδέτερος), πρόκειται δηλαδή να αναχθεί [11]. 

 

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι σημαντικότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 

των ηλεκτρονίων, είναι δύο : 

 Η ηλεκτρονιακή πόλωση  

 Οι μεταπτώσεις της ηλεκτρονιακής ενέργειας 

Όταν προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της περιοχής του ορατού φάσματος σε 

ένα άτομο, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα αλληλεπιδρά με το νέφος των ηλεκτρονίων και το 

μετατοπίζει σε σχέση με τον πυρήνα του ατόμου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

ηλεκτρονιακή πόλωση. 

Όταν όμως προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ένα άτομο, ένα ηλεκτρόνιο 

απορροφώντας αυτή την ενέργεια, μπορεί να μεταβεί από μια ενεργειακή κατάσταση Α 

(χαμηλότερης ενέργειας) σε μια ενεργειακή κατάσταση Β (υψηλότερης ενέργειας). Η 

μεταβολή της ενέργειας του ηλεκτρονίου ισούται με : 

ΔΕ=h v 

Με: h, να είναι η σταθερά του Planck. 

Το ηλεκτρόνιο, το οποίο έχει διεγερθεί από την πρόσπτωση του συγκεκριμένου κύματος, 

βρίσκεται σε μια μη σταθερή ενεργειακή κατάσταση. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, 

αποδιεγείρεται και επιστρέφει στη θεμελιώδη κατάσταση (μη διεγερμένη κατάσταση), 

εκπέμποντας παράλληλα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (εκπομπή ενός φωτονίου) [11]. 

 

1.3 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Ως φωτοκατάλυση, ορίζεται η αντίδραση εκείνη η οποία επάγεται με τη χρήση του 

φωτός και πραγματοποιείται στην επιφάνεια ενός καταλύτη. Οι επαγόμενες από τη χρήση του 

φωτός αντιδράσεις, ενεργοποιούνται με την απορρόφηση ενός φωτονίου το οποίο προσφέρει 

ενέργεια, μεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας χάσματος του καταλύτη. Η απορρόφηση, οδηγεί σε 

διαχωρισμό του φορτίου εξαιτίας του προβιβασμού ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη 

ζώνη αγωγιμότητας, δημιουργώντας έτσι οπές θετικού φορτίου (περίσσεια θετικού φορτίου) 

στη ζώνη σθένους [9].  
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Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια σθένους ή οι οπές, διαχέονται στη διεπιφάνεια του 

φωτοκαταλυτικού υλικού (ημιαγωγού) και του αέρα (ή νερού) και δημιουργούν ελεύθερες 

ρίζες (ή ιόντα διαφόρων ειδών). Οι ρίζες αυτές, ευθύνονται για την αύξηση της 

υδροφιλικότητας αλλά και της αποδόμησης των ρύπων [12], και συνήθως είναι, είτε ρίζες 

υδροξυλίου, που προκύπτουν από προσροφημένα μόρια νερού, είτε ρίζες οξυγόνου, που 

προκύπτουν από το μοριακό οξυγόνο. Όμως πρωτίστως οι ρίζες υδροξυλίου και μετά οι ρίζες 

οξυγόνου, αποτελούν ισχυρά οξειδωτικά μέσα, αφού αντιδρώντας με οργανικά υποστρώματα, 

αποδομούν μικροοργανισμούς (βακτήρια και μικρόβια) και ρύπους (αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, αζοχρώματα, φαινόλες, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα), μέχρι να τους 

μετατρέψουν σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ανόργανες ουσίες ή σε οργανικά μόρια 

μικρότερου μοριακού βάρους, τα οποία μπορούν κατόπιν να βιοαποικοδομηθούν ευκολότερα. 

Το φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα επομένως, υφίσταται με τη δημιουργία του ζεύγους 

ηλεκτρονίου – οπής, εφόσον η μεταφερόμενη από το φωτόνιο ενέργεια, υπερβαίνει την 

ενέργεια χάσματος του υλικού-ημιαγωγού.  

Για να είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει η προσπίπτουσα ακτινοβολία να 

φέρει συγκεκριμένο μήκος κύματος.  

Στην περίπτωση που η προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν προέρχεται από τον ήλιο, αλλά 

από μια φωτεινή πηγή, τότε η μέση ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια του 

καταλύτη δίνεται από την παρακάτω εξίσωση [13]: 

 

Με Hc, να είναι η μέση ακτινοβολία που δέχεται η επιφάνεια του καταλύτη (σε W/m2), 

Plamp, είναι η ισχύς που εκπέμπεται από την πηγή (σε W) και l είναι η απόσταση από τη 

λάμπα μέχρι και τον καταλύτη (σε m).  

Επιπρόσθετα, ο νόμος του Beer, περιγράφει την απορρόφηση του φωτός κατά την 

πρόσπτωση σε ένα τελικό προορισμό, ως εξής [13]: 

 

όπου, Ρ0, Ρ, η ένταση της ακτινοβολίας πριν και μετά την απορρόφηση (σε W) και ε, l, c, 

ο συντελεστής απορρόφησης (σε mol-1 m-1), το μήκος της διαδρομής - το πάχος του δείγματος 

(σε m) και η συγκέντρωση της ουσίας του διαλύματος, αντίστοιχα. 

Προκειμένου όμως, να υπάρξει αντίδραση φωτοκατάλυσης, η διαδικασία προαγωγής 

των ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη μεταφοράς και η παράλληλη δημιουργία 

των οπών πρέπει να συμβαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό.  
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Η εν’ λόγω αντίδραση περιγράφεται παρακάτω [14]. 

            SC   hv >Eg      e-
CB  + h+ VB [14] 

Όπου SC ο ημιαγωγός, Eg η ενέργεια χάσματος, eCB τα ηλεκτρόνια στη ζώνη 

αγωγιμότητας και hVB οι οπές στη ζώνη σθένους.  

 

1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  

Στο παραπάνω σχήμα, φαίνονται τα σχηματιζόμενα ζεύγη οπών – ηλεκτρονίων κατά τη 

διαδικασία απορρόφησης ακτινοβολίας μεγαλύτερης ή ίσης της ενέργειας χάσματος [14, 15]. 

 

Εικόνα 1. Απεικόνιση της διαδικασίας διέγερσης ηλεκτρονίου κατά την πρόσπτωση ακτινοβολίας 

στην επιφάνεια ημιαγωγού. Είναι εμφανής η διέγερση του ηλεκτρονίου από τη ζώνη αγωγιμότητας στη 

ζώνη σθένους, καθώς και η δημιουργία του ζεύγους οπής – ηλεκτρονίου. Παρατηρείται επίσης η αναγωγή 

ενός δέκτη ηλεκτρονίων Α και η οξείδωση ενός δότη ηλεκτρονίων Δ. Ο συνδυασμός των δυο αντιδράσεων, 

αναπαριστούν την οξειδοαναγωγική αντίδραση που πραγματοποιείται κατά τη διεργασία της 

φωτοκατάλυσης σε ένα ημιαγωγό. 

Τα ηλεκτρόνια που μεταπηδούν, από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, 

ενεργοποιούν τα ζεύγη οπών – ηλεκτρονίων που αρχικά υφίστανται στην επιφάνεια του 

ημιαγωγού και μετά διαχέονται στο σώμα του. Τα ηλεκτρόνια, τα οποία έρχονται σε επαφή 

με ένα δέκτη ηλεκτρονίων Α, τον ανάγουν (φορτίζοντας τον αρνητικά). 

A + e-              A- 

Οι οπές όμως, οι οποίες έρχονται σε επαφή με ένα δότη ηλεκτρονίων D, τον οξειδώνουν 

(φορτίζοντας τον θετικά). 

D + h+              D+ 
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Συγκεκριμένα, ένα δραστικό ηλεκτρόνιο αντιδρά με ένα οξειδωτικό μέσο (Ox1), 

παράγοντας ένα αναγόμενο προϊόν (Red1), με παράλληλη αντίδραση μιας οπής με ένα 

αναγωγικό μέσο (Red2) για να παραχθεί ένα οξειδωμένο προϊόν (Ox2). 

OX1 +  Red2    light ≥ Eg      Red1  +  OX2 

Η όλη οξειδοαναγωγική διαδικασία, αφορά τη φωτοκαταλυτική αντίδραση που λαμβάνει 

χώρα σε ένα ημιαγωγό, κατά την ενεργοποίηση των ηλεκτρονίων σθένους αυτού με υπεριώδη 

ακτινοβολία [16]. 

H φωτοκατάλυση ουσιαστικά, μετατρέπει τους οργανικούς ρύπους σε διοξείδιο του 

άνθρακα, νερό και οξέα μετάλλων [14]. Σε ένα υδατικό διάλυμα, οι οπές οξειδώνουν το νερό 

ή τα ΟΗ-, που βρίσκονται προσκολλημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού και τα 

μετατρέπουν σε ρίζες υδροξυλίου, σύμφωνα με την αντίδραση.              

                                                                  OH- + h+
VB             light ≥ Eg             OH. 

Οι παραγόμενες ρίζες υδροξυλίου, είναι εξαιρετικά ενεργές, ώστε να αποδομήσουν τους 

οργανικούς ρύπους ή τους μικροοργανισμούς που έρχονται σε επαφή με τον ημιαγωγό, αφού 

αντιδρούν με οργανικές ενώσεις, δημιουργώντας υπεροξειδικές ρίζες.  

Οι υπεροξειδικές ρίζες, δημιουργούν πολλαπλές οξειδωτικές αντιδράσεις, μέχρι την 

πλήρη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται το δυναμικό αναγωγής σε Volt, διαφόρων 

οξειδωτικών μέσων σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [17]. 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΓΩΓΗΣ (Volt) 

F2 3,03 

OH. 2,80 

O 2,42 

O3 2,07 

H2O2 1,78 

MnO4 1,68 

ClO2 1,57 

HClO 1,49 

Cl2 1,36 

Br2 1,09 
Πίνακας 1. Δυναμικό αναγωγής σε Volt διαφόρων οξειδωτικών μέσων [17]. 
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1.5 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  

Αρκετοί ημιαγωγοί (ZnO, ZnS, TiO2, WO3, SrTiO3, α-Fe2O3) [18] έχουν τα απαιτούμενα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, για τη χρήση τους σε μια φωτοκαταλυτική αντίδραση. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως το ενεργειακό χάσμα μεταξύ της ζώνης σθένους και 

της ζώνης αγωγιμότητας. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ενεργειακά χάσματα για 

τους πιο κοινούς ημιαγωγούς. 

ΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (eV) 

Si 1,1 

TiO2 (ρουτίλιο) 3,0 

TiO2 (ανατάσιο) 3,2 

ZnO 3,37 

WO3 2,7 

CdS 2,4 

ZnS 3,7 

SrTiO3 3,4 

SnO2 3,5 

Wse2 1,2 

Fe2O3 2,2 
Πίνακας 2. Ημιαγωγοί με τις αντίστοιχες ενέργειες χάσματος [14]. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να φωτοαναχθεί μια ουσία, το δυναμικό της 

ζώνης αγωγιμότητας του ημιαγωγού, πρέπει να είναι μικρότερο από το αναγωγικό δυναμικό 

της ουσίας που ανάγεται. Για τη φωτοοξείδωση δε, το δυναμικό της ζώνης σθένους του 

ημιαγωγού, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό οξείδωσης της ουσίας που 

οξειδώνεται. Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται τα διάφορα ενεργειακά χάσματα για ένα 

σύνολο ημιαγωγών. 

 

Γράφημα 1. Θέσεις των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας για διάφορους ημιαγωγούς [13]. 
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1.6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟY ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2)  ΣΤΗ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Το τιτάνιο (Τi), είναι το ένατο σε σειρά κοινό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται σε 

αντιδράσεις φωτοκατάλυσης και προσφέρεται σε τρεις κύριους τύπους. Το ρουτίλιο ή 

ανατάσιο (ΤiO2), τον ηλμενίτη (FeTiO5) και το sphene σφενίτη (CaSiTiO5). 

Το διοξείδιο του τιτανίου TiO2 σχηματίζεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις, κάθε μια από 

αυτές χαρακτηρίζεται από διαφορετική κρυσταλλική δομή (πολυμορφισμός- αλλοτροπία). Η 

πιο διαδεδομένη φάση είναι αυτή του ρουτιλίου, η άλλες δύο φάσεις, είναι αυτές του 

ανατασίου και του μπρουκίτη. Το ανατάσιο χρησιμοποιείται ευρέως στην εργαστηριακή 

έρευνα και είναι το λιγότερο διαδεδομένο από τους τρεις τύπους. Και οι τρεις φάσεις έχουν 

μελετηθεί για τις φωτοκαταλυτικές τους ιδιότητες. 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 [19]. 

Το ανατάσιο αλλά και το ρουτίλιο έχουν τετραγωγική συμμετρία (4/m 2/m 2/m), αν και 

έχουν διαφορετική δομή. [20]. 

 

Εικόνα 2. Κρυσταλλική δομή ανατασίου 

 

Εικόνα 3. Κρυσταλλική δομή ρουτιλίου 

 

Εικόνα 4. Κρυσταλλική δομή μπρουκίτη 

Η δομή του μπρουκίτη, είναι περισσότερο σύνθετη, έχει μεγαλύτερο όγκο κυψελίδας και 

μικρότερη πυκνότητα, από ότι οι άλλες δύο [21, 22], ενώ ανήκει στο ορθορομβικό 

κρυσταλλικό σύστημα.   

Στο ρουτίλιο, η δομή είναι βασισμένη στα οκτάεδρα του διοξειδίου του τιτανίου, τα 

οποία μοιράζονται δυο ακμές από τα οκτάεδρα με άλλα οκτάεδρα, σχηματίζοντας αλυσίδες οι 

οποίες διατάσσονται έχοντας τετραγωνική συμμετρία.  
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Στο ανατάσιο τα οκτάεδρα μοιράζονται τέσσερεις ακμές. Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι δομές του ρουτιλίου, του ανατασίου και του 

μπρουκίτη. 

 

Πίνακας 3. Φυσικά χαρακτηριστικά TiO2 ( Ρουτιλίου, Ανατασίου, Μπρουκίτη) [22]. 

Ενώ παρακάτω παρατίθενται τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι δομές του ανατασίου και 

του ρουτιλίου [23]. 

 

Πίνακας 4. TiO2, ρουτίλιο και ανατάσιο δομές και φυσικά χαρακτηριστικά [23]. 

Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) δε, είναι ο πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενος και 

διαδεδομένος ημιαγωγός. Ο λόγος, αφορά την κρυσταλλική του δομή, τη δραστικότητα και 

την αποδοτικότητα του σε μια φωτοκαταλυτική διεργασία.   

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, το TiO2, χρησιμοποιούταν ως χρωστική σε βιομηχανίες 

παραγωγής χρωμάτων, εξαιτίας του υψηλού του δείκτη διάθλασης (3,87 για το ρουτίλιο, 2,5 

με 3 για το ανατάσιο, 2,42 για το διαμάντι), με σκοπό να προσδώσει χρώμα και 

καλυπτικότητα στα παραγόμενα προϊόντα [16].   

Η φωτοκαταλυτική δράση όμως 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 ανατάσιου), περιγράφηκε ως 

φωτοκαταλυτικό απότέλεσμα [24]. 
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Η αντίδραση που ακολουθεί [2], αναφέρεται στην αποδόμηση του στεαρικού οξέος από 

ενεργοποιημένο TiO2. 

CH3 (CH2) 16 CO2H  + 26 O2     light ≥ Eg,  TiO2      18 CO2 + 18 H2O 

Ενώ, η αντίδραση που περιγράφει την ενεργοποίηση του (TiO2), ως φωτοκαταλυτικό 

δραστικό μέσο, αφορά, την ενέργεια που λαμβάνει κατά την πρόσπτωση στην επιφάνεια του 

μιας δέσμης υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία εκκινεί τη διαδικασία διέγερσης των 

ηλεκτρονίων και των οπών [25]. 

TiO2          light ≥ Eg         e- TiO2  + h+ 
TiO2 

Το TiO2 όπως προαναφέρθηκε, βάση της κρυσταλλικής του δομής, συναντάται σε τρεις 

διαφορετικές φάσεις. Οι δομές του ανατασίου και του ρουτιλίου, δείχνουν τη σημαντικότερη 

φωτοκαταλυτική δράση, αν και η φάση του ανατασίου συγκριτικά, υπερέχει σε 

φωτοκαταλυτική απόδοση. Ο λόγος, αφορά την αποδοτική και άμεση μεταφορά των 

ηλεκτρονίων, κατά την αναγωγική αντίδραση που πραγματοποιείται σε μια ενδεχόμενη 

διαδικασία αποδόμησης ρύπων. 

Οι αντίστοιχες ενέργειες χάσματος για το ρουτίλιο και το ανατάσιο, είναι 3eV στα 

411nm και 3,2eV στα 384nm για να είναι φωτοκαταλυτικά δραστικά. Αυτό σημαίνει, ότι 

μόνο υπό την παραπάνω συνθήκη είναι εφικτή η ενεργοποίηση της φωτοκαταλυτικής 

ικανότητας των δύο προαναφερθέντων δομών [16]. Με κοινή συναίνεση, το TiO2, θεωρείται 

ένας από τους καλύτερους ημιαγωγούς για την αποδόμηση των ρύπων, διότι διαθέτει τα εξής 

χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα: 

 Είναι χημικά αδρανές 

 Έχει υψηλή καταλυτική δράση  

 Είναι φωτοκαταλυτικά σταθερό 

 Είναι αποτελεσματικό σε αντιδράσεις φωτοκατάλυσης 

 Έχει χαμηλό κόστος 

 Αυξάνει την υδροφιλικότητα 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 
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 Και τέλος το ενεργειακό χάσμα του είναι σχετικά χαμηλό [14] 

Το μειονέκτημα του ΤiO2, αφορά την απουσία ενεργοποίησης με το ορατό φως, και την 

παρουσία ενεργοποίησης με το υπεριώδες. Επειδή όμως, μόνο το 4-5% της ηλιακής 

ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη, εμπίπτει κοντά στο φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας 

(300-400nm), για το λόγο αυτό και προστίθενται προσμίξεις [13] 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 επιφάνειας του, η οποία εξαρτάται από το κρυσταλλικό μέγεθος 

των δομών [26]. 

Τέλος, κατά την απευθείας εφαρμογή του φωτοκαταλυτικού οξειδίου του τιτανίου στην 

επιφάνεια ενός οργανικού υλικού, ενδέχεται η υποβάθμιση του τελικού δοκιμίου, εξαιτίας 

του στρωματικού διαχωρισμού του επιστρώματος από το υπόστρωμα. Για να αποφευχθεί το 

μειονέκτημα αυτό, απαιτείται η δημιουργία ενός ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) μεταξύ 

του επιστρώματος και του υποστρώματος [24]. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο 

χημικών ενώσεων, που έχουν αποδομηθεί από τον ημιαγωγό TiO2 [1], καθώς και τα 

παραπροϊόντα που παράγονται μετά τη φωτοκαταλυτική αντίδραση. 

ΕΝΩΣΗ  ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΗΣ  ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ  ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ  

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 & rutile  400W high pressure mercury 
lamp  

Κανένα  

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

Φαινόλη  

Φαινόλη  Degussa P-25, TiO2 UV-B & UV-C 15 W  Δεν αναλύθηκαν  

4- 
χλωροφαινόλη  

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

Μπλε του 
Μεθυλενίου  

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

Δεν αναλύθηκαν  

Πίνακας 5. Σύνολο χημικών ενώσεων, που έχουν αποδομηθεί από τον ημιαγωγό TiO2 [27]. 
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1.7 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO)  ΣΤΗ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), είναι ένας από τους σημαντικότερους ημιαγωγούς 

(τύπου –n), γνωστός για τις φωτοκαταλυτικές του εφαρμογές στην περιοχή της υπεριώδους 

ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού 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 [28]. 

 

Εικόνα 5. Μοναδιαία κυψελίδα ΖnO 

 

Εικόνα 6. Δομή ZnO 

Η κρυσταλλική δομή του ZnO (εικόνες 6, 7), αφορά αυτή της μέγιστης πυκνότητας 

εξαγωγική κρυσταλλική δομή (HCP) [11,27]. 

Το ZnO χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως αισθητήρες αερίων, φωτοανιχνευτές, 

φίλτρα για επιφανειακά ηχητικά κύματα, ηλιακές κυψελίδες αλλά και ως βιοσυμβατό υλικό 

για άμεση χρήση στη βιοιατρική κ.α. Το ευρύ φάσμα των εφαρμογών του έρχεται παρόλα 

αυτά να διευρύνει ακόμα περισσότερο η προσθήκη προσμίξεων στον εν’ λόγω ημιαγωγό 

[27]. Συγκεκριμένα, 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. 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. Αναλόγως, η χρήση του ZnO 

στα κεραμικά αφορά, τη μείωση του συντελεστή θερμικής διαστολής του γυαλιού, την 

απόδοση υψηλής στιλπνότητας, την απόδοση υψηλής σταθερότητας στο γυαλί απέναντι στην 

παραμόρφωση κάτω από πίεση. Επιπρόσθετα, η χρήση του ZnO στα λιπαντικά, αφορά τη 

μείωση της οξείδωσης και της φθοράς, την απόδοση ειδικών ιδιοτήτων σε πολλούς τύπους 

λιπαντικών και γράσων (βελτιωμένη προσκόλληση). 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) [27]. 
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Η κρυσταλλική δομή του ZnO αφορά τη δομή του βουρτσίτη, όταν λαμβάνεται σε λεπτά 

υμένια [29], ενώ το ίδιο το ZnO αλλά και οι προσμίξεις του, χρησιμοποιούνται για την 

αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας σε μίγματα υλικών.   

Ως ένωση το ZnO, δημιουργείται από τις δύο επιμέρους ομάδες II & VI του περιοδικού 

πίνακα (πίνακας 5) . 

 

Πίνακας 6. Ομάδες ΙΙ έως και VI του περιοδικού πίνακα [27] 

Ενώ τα φυσικά του χαρακτηριστικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα [27]. 

Χρώμα: Λευκό 

Φάση: Στερεά 

Μοριακό Βάρος: 81,41 g/mol  

Πυκνότητα: 5,606 g/cm3  

Σημείο τήξης: 1975 οC  

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

Πρότυπη μοριακή εντροπία Sο solid 43,9 J/(Κ*mol)  
Πίνακας 7. Φυσικά χαρακτηριστικά ZnO [27]. 

Το ZnO ανάλογα με την τεχνική σύνθεσης του, απαντάται σε διάφορες νανοδομές 

(μορφές) όπως, νανοδακτύλιοι (nanoring), νανοτοιχώματα (nanowall), νανογέφυρες 

(nanobridge), νανοκαρφιά (nanonail), νανοράβδιά (nanorod), νανοβελόνες (nanoneedle). Οι 

μορφές αυτές, έχουν άμεση σχέση με τις συνθήκες κατά τη διαδικασία της σύνθεσης, όπως η 

θερμοκρασία, το pH κ.α. [30, 31]. 

Τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα έχουν κοινό σημείο αναφοράς με το TiO2 και 

είναι τα εξής [32]: 

 Υψηλή ενέργεια διέγερσης - High free exciton binding energy(60meV) 

 Ενέργεια χάσματος σχετικά χαμηλή 

 Δεν καταστρέφεται υπό την επίδραση την ακτινοβολίας 

 Είναι διαυγές στο ορατό φως ακόμα και σε μεγάλα επίπεδα προσμίξεων 

 Η παρουσία κατάλληλων υποστρωμάτων επιτρέπει την ομοιογενή αύξηση 

των κρυστάλλων. 
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1.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ TiO2 & ZnO 

 Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται [33] ευρέως, για την παραγωγή λεπτών στρωμάτων 

ZnO-TiO2 είναι οι εξής: 

 Χημική απόθεση ατμών (chemical vapor deposition (CVD)) 

 Θερμική Χημική Απόθεση Ατμών (CVD) 

 Χημική Απόθεση Ατμών με Τεχνολογία Πλάσματος (PLASMA CVD) 

 Χημική Αποθέση Ατμών με Τεχνολογία Λέιζερ (LASER CVD) 

 Χημική Απόθεση Ατμών με Τεχνολογία Φωτόλυσης (PHOTO CVD). 

 

 Φυσική απόθεση ατμών PVD (Physical Vapor Deposition) 

 Θρυμματισμός – Sputtering 

 Εξάχνωση υπό κενό - Vacuum evaporation. 

 Pulsed Laser Deposition (PLD) 

 Μοριακή επιταξία δέσμης - Molecular Βeam Εpitaxy (MBE). 

 Ηλεκτροαπόθεση (electrodeposition) 

 

 Εναπόθεση σε υγρή φάση (Solution chemical processes/ chemical bath 

deposition method/ Hydrothermal process)  

 

 Sol-gel  

 

 Τεχνικές Θερμικού Ψεκασμού (Spray Pyrolysis)  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για τις πιο σημαντικές από τις παραπάνω τεχνικές. 

 

Χημική Απόθεση Ατμών (Chemical Vapor Deposition (CVD)) 

Η τεχνική της χημικής απόθεσης ατμών (CVD), είναι μια τεχνική σχετικά σύνθετη και 

στηρίζεται στην αέρια αντίδραση, χημικά αντιδρώντων συστατικών πάνω από ένα 

υπόστρωμα (τα αντιδρώντα είναι σε αέρια φάση). Η αντίδραση πραγματοποιείται σε 

αντιδραστήρα χημικής απόθεσης ατμών, ο οποίος κρατάει το υπόστρωμα σε συγκεκριμένη 

θερμοκρασία (αρκετά υψηλή).  
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Ειδικότερα, το υπόστρωμα τοποθετείται στον αντιδραστήρα σε συγκεκριμένη 

θερμοκρασία. Τα αντιδρώντα εισάγονται επίσης στον αντιδραστήρα, με εξαναγκασμένη ροή 

σε ορισμένη απόσταση πάνω από το υπόστρωμα. Επικάθονται στο υπόστρωμα και αντιδρούν 

μεταξύ τους (στο σημείο της διεπιφάνειας του υποστρώματος και του σχηματισμένου 

υμενίου). 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής, αφορούν τον απόλυτο έλεγχο της δομής του 

επιστρώματος, με σχηματισμό διαφόρων ειδών νανοδομών.  

Τα μειονεκτήματα της εν’ λόγω τεχνικής, σχετίζονται με το υψηλό κόστος υποδομής και 

τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο υπόστρωμα (500 C και πάνω), με 

αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εναπόθεση σε θερμικά ευαίσθητα υποστρώματα. 

 

Χημική Εναπόθεση Ατμών Με Τεχνολογία Πλάσματος (PLASMA CVD) 

Με τη συγκεκριμένη τεχνική εναπόθεσης, η ενέργεια για την πραγματοποίηση της 

αντίδρασης, προέρχεται από πλάσμα. Η αντίδραση δηλαδή, είναι υποβοηθούμενη από 

πλάσμα (PACVD: Plasma assisted CVD).  

Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής, έχει να κάνει με τη μείωση της θερμοκρασίας στην 

επιφάνεια του υποστρώματος (είναι δυνατή η εναπόθεση σε υποστρώματα πολυμερών) και τη 

δυνατότητα λήψης λεπτών υμενίων. Παράλληλα, με τη μείωση της θερμοκρασίας, 

μειώνονται και οι τάσεις στη διεπιφάνεια του υποστρώματος αλλά και επιστρώματος, λόγω 

διαφορετικής επίδρασης της θερμικής διαστολής. 

Άμεσο δε μειονέκτημα της τεχνικής αυτής, είναι η αύξηση του κόστους μια και η 

δημιουργία του πλάσματος (με την αύξηση της θερμοκρασίας τα άτομα ιονίζονται και 

δημιουργείται πλάσμα) είναι μια ενεργοβόρα διαδικασία. 

 

Μέθοδος Sol-Gel 

Η sol-gel [34] μέθοδος εναπόθεσης, είναι ευρέως διαδεδομένη τεχνική για την παραγωγή 

λεπτών υμενίων και διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους τεχνικές, την επικάλυψη με βύθιση (dip 

coating) και την επικάλυψη με περιστροφή (spin coating). 

 

Τα επιμέρους στάδια της εν λόγο τεχνικής είναι επτά και είναι τα εξής: 

 Ανάμιξη  

 Ζελατινοποίηση (πύκτωση) 



- Μέρος Πρώτο- 
 

 
22 

 Γήρανση  

 Ξήρανση  

 Αφυδάτωση  

 Συμπύκνωση 

Κατά το στάδιο της ανάμιξης, το υγρό κολλοειδές σύστημα (sol) σχηματίζεται από την 

ανάμιξη των σωματιδίων με το διαλύτη, χωρίς να καταβυθίζονται λόγω διαχωρισμού 

φάσεων. 

Κατά το στάδιο της ζελατινοποίησης, το ιξώδες του συστήματος οδηγεί στη δημιουργία 

του τελικού επίστρωματος. Η πυκνότητα του κολλοειδούς συστήματος αυξάνεται, με 

αποτέλεσμα ένα σωματίδιο του sol, να αντιστοιχεί σε ένα μέρος του μακρομορίου του gel 

(σημείο ζελατινοποίησης- gelation point), επομένως σταδιακά δημιουργείται ένα δίκτυο 

κολλοειδών σωματιδίων. Το σημείο αυτό είναι δύσκολο να καθοριστεί ενώ ο χρόνος που 

απαιτείται για να είναι εφικτή η αντιστοιχία ονομάζεται χρόνος ζελατινοποίησης. 

Στο στάδιο της γήρανσης, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός φάσεων στερεού – υγρού, το 

δίκτυο γίνεται όλο και συνεκτικότερο αφού συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολυσυμπύκνωσης 

και οι πόροι μειώνονται σε διάσταση. 

Στο στάδιο στης ξήρανσης, πραγματοποιείται η απομάκρυνση του υγρού με εξάτμιση 

και μειώνεται ο όγκος του gel. 

Τέλος, στο στάδιο της αφυδάτωσης και πυκνοποίησης, σχηματίζεται το σταθερό 

πορώδες στερεό, με αυξημένες μηχανικές αντοχές. 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της sol-gel τεχνικής, είναι τα εξής: 

 Λαμβάνονται επιστρώματα μεγάλης καθαρότητας, με πολύ καλή ομοιογένεια σε 

μικρά πάχη (επιπέδου nm) 

 Οι θερμοκρασίες των υποστρωμάτων είναι χαμηλές, οπότε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί επίστρωση σε θερμικά ευαίσθητα υποστρώματα 

 Δεν είναι διεργασία υψηλού κόστους. 

 Δεν απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού 

 Υπάρχει η δυνατότητα έλέγχου της δομής του επιστρώματος 

 Τα επιστρώματα λαμβάνονται εύκολα και σε μεγάλες ποσότητες 

Το μειονέκτημα της τεχνικής sol-gel όμως αφορά το μεγάλο χρόνο παραγωγής των 

λεπτών υμενίων.  
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Φυσική Απόθεση Ατμών - Γενικά 

Με την τεχνική της φυσικής απόθεσης ατμών (τεχνική εξώθερμη στο υπόστρωμα), δε 

συμβαίνει καμία χημική αντίδραση κατά την εναπόθεση του πρόδρομου (precursor) και του 

εναποτιθέμενου υλικού. Δηλαδή το προς εναπόθεση υλικό απλά αλλάζει φάση [33]. Στην 

φυσική εναπόθεση ατμών, υπόκεινται και οι τεχνικές της εξάχνωσης υπό κενό, του 

θρυμματισμού και της εναπόθεσης με παλμικό λέιζερ. 

 

Θρυμματισμός (Sputtering) 

Ο θρυμματισμός, είναι μια τεχνική εναπόθεσης (φυσική απόθεση ατμών (PVD)), κατά 

την οποία, τα άτομα του υλικού εναπόθεσης, τα οποία βρίσκονται σε ένα στερεό στόχο, 

αποκολλούνται και εκτοξεύονται από το στόχο για να εναποτεθούν στο υπόστρωμα. Η 

αποκόλληση των ατόμων από το στόχο, πραγματοποιείται με το βομβαρδισμό του στόχου 

από ιόντα (συνήθως Ar, υπό συνθήκες μεγάλου κενού) [35]. Τα ιόντα, έχοντας μεγάλη 

ταχύτητα συγκρούονται με τα άτομα του στόχου και τα εκτοπίζουν (atomic billiards) [36].  

Η τεχνική εναπόθεσης με θρυμματισμό, διακρίνεται στις παρακάτω επιμέρους τεχνικές, 

ανάλογα με τον τρόπο της ενεργειακής ανταλλαγής. 

 Θρυμματισμος DC (DC Sputtering), όπου για το θρυμματισμό, εφαρμόζεται συνεχές 

ρεύμα. Ο στόχος τοποθετείται στην κάθοδο και το προς εναπόθεση υπόστρωμα 

στην άνοδο. Μεταξύ ανόδου και καθόδου υπάρχει κενό, ενώ η απόσπαση των 

μοριών ή ατόμων από το στόχο πραγματοποιείται με αδρανές αέριο. 

 Θρυμματισμος DC με αντίδραση (Reactive DC Sputtering ). Η τεχνική είναι ίδια με 

την τεχνική του Θρυμματισμού DC, με τη διαφορά ότι το αέριο που 

πραγματοποιεί την απόσπαση των μοριών ή ατόμων από το στόχο είναι χημικά 

ενεργό (για την εναπόθεση οξειδίων χρησιμοποιείται το οξυγόνο). 

 Θρυμματισμος RF (RF Sputtering) Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την 

εναπόθεση μαγνητικών επιστρωμάτων.  

 Μαγνητικός Θρυμματισμός (Magnetron Sputtering) Με την τεχνική του 

μαγνητικού θρυμματισμού, χρησιμοποιούνται ισχυρά μαγνητικά πεδία, για τον 

περιορισμό του πλάσματος στην επιφάνεια του υποστρώματος και την αύξηση 

της ομοιομορφίας του εναποθετιμένου υλικού. Μια άλλη χρήση του μαγνητικού 

πεδίου, αφορά την προστασία του επιστρώματος από τα ενεργά ιόντα ώστε να 

μην καταστραφεί. Η τεχνική εξασφαλίζει καλή κρυσταλλικότητα επιστρώματος. 
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Υδροθερμική Τεχνική Εναπόθεσης (Hydrothermal Process) 

Η τεχνική της εναπόθεσης σε χημικό διάλυμα, θεωρείται χαρακτηριστική για την 

παραγωγή και εναπόθεση των νανοδομών σε χαμηλές θερμοκρασίες, όντας παράλληλα 

τεχνική χαμηλού κόστους.  

Η συγκεκριμένη τεχνική, είναι η πλέον κατάλληλη για τη χρήση της σε οργανικά 

υποστρώματα (πλαστικά), τα οποία περιορίζουν τη θερμοκρασία εναπόθεσης, λόγω της 

θερμοκρασιακής τους ευαισθησίας. Κατά την τεχνική αυτή, τα οξείδια των μετάλλων, 

παράγονται μέσα σε υδατικό διάλυμα ή σε διάλυμα αλκοόλης, συνήθως προπανόλης, η οποία 

είναι ο διαλύτης του συστήματος, ενώ το υπόστρωμα έχει καθαριστεί σε λουτρό υπερήχων 

για πέντε λεπτά με υπερκάθαρο νερό ή αιθανόλη [31]. 

Συνήθως, για την επίστρωση ενός φωτοκαταλυτικού υλικού στην επιφάνεια ενός 

οργανικού υποστρώματος, απαιτείται μια πρώτη μορφοποίηση της επιφάνειας του, με κάποιο 

υλικό, που θα αυξήσει την συγκολλητικότητά του, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του 

οργανικού υποστρώματος και του φωτοκαταλυτικού επιστρώματος. Την ιδιότητα αυτή 

προσδίδουν κάποια απορρυπαντικά. 

Επίσης, η φύση του υλικού αύξησης της συγκολλητικότητας της επιφάνειας του 

υποστρώματος, μπορεί να είναι τέτοια, που να προσανατολίζει τις προσκείμενες νανοδομές 

σε ορθή θέση με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η βέλτιστη φωτοκαταλυτική απόδοση του 

επιστρώματος [37].  

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή οξείδωσης του υποστρώματος, το 

οποίο λόγω της οργανικής του φύσης, είναι επιρρεπές σε καταστάσεις υποβάθμισης από το 

φως, με παράλληλη μείωση των μηχανικών του αντοχών και της διαύγειας του.  

 

1.9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ 

Κατά καιρούς, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι απολύμανσης όπως η καθίζηση, η 

διήθηση, η προσρόφηση π.χ. σε ενεργό άνθρακα κ.τ.λ. Οι μέθοδοι όμως αυτές, απαιτούν 

περαιτέρω στάδια επεξεργασίας (διότι κατά μεγάλο μέρος κάνουν απλά μεταφορά του 

προβλήματος από τη μία φάση στην άλλη), κάτι που δεν απαιτείται από την μέθοδο της 

φωτοκατάλυσης, η οποία σημειωτέον είναι μια αυτοπαραγώμενη, ανακυκλώμενη μέθοδο 

χαμηλού κόστους, που δεν απαιτεί υψηλού κόστους χημικά για τη διεξαγωγή της. 

Ακόμα και οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, ως μέθοδοι απολύμανσης, έχουν κριθεί 

ως αναποτελεσματικές, διότι δεν καταλήγουν σε πλήρη οξείδωση (αποδόμηση) των ρύπων, 

ενώ παράλληλα, δεν μπορούν πάντα να αντιμετωπίσουν τοξικές ουσίες προερχόμενες από τις 

καθημερινές εφαρμογές του ανθρώπου (φυτοφάρμακα, χρωστικές, κ.τ.λ.). 
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Τέλος, η μέθοδος απολύμανσης με τη χρήση χλωρίου ή παραγώγων του χλωρίου, αν και 

αποτελεί μια από τις φθηνότερες μεθόδους, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα λόγω της 

παραγωγής χλωριωμένων ενώσεων, οι οποίες είναι τοξικές και καρκινογόνες [17]. 

Επιπρόσθετα, επειδή το χλώριο δεν έχει μεγάλη οξειδωτική δράση, δεν είναι εφικτή η 

αποδόμηση όλων των οργανικών ρύπων. 

Στα πλαίσια της ανεύρεσης μεθόδων απολύμανσης φιλικών προς το περιβάλλον, 

αναπτύχθηκαν οι Προχωρημένες Οξειδωτικές Μέθοδοι, οι οποίες αφορούν τη φωτόλυση 

(UV-Β,C), την οζονόλυση (Ο3, Ο3/UV-Β, Ο3/Η2Ο2), Η2Ο2/UV-Β, την ετερογενή 

φωτοκατάλυση (ΤiΟ2/UV-Α), το αντιδραστήριο Fenton και Photo-Fenton, την 

ηλεκτροχημική οξείδωση κ.α. [4]. Όλες οι Προχωρημένες Οξειδωτικές Μέθοδοι, βασίζονται 

στην παραγωγή ριζών υδροξυλίου, ένα οξειδωτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο 

όμως σε κάθε μέθοδο παράγεται και ενεργοποιείται με διαφορετικό τρόπο. 

Μια ιδανική διαδικασία φωτοκατάλυσης είναι σταθερή, μη τοξική και φυσικά υψηλά 

φωτοενεργή, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Επιλύει το πρόβλημα της απορρύπανσης χωρίς να απαιτεί πρόσθετους κύκλους 

επεξεργασίας 

 Λύει ή αδρανοποιεί τους οργανικούς και ανόργανους ρύπους  

 Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια φιλικά προς το περιβάλλον 

 Η παραγωγή των ριζών υδροξυλίου δεν δρα επιλεκτικά σε συγκεκριμένους 

ρύπους αλλά προσβάλει όλες τις οργανικές ενώσεις. 

 Μετά τη διαδικασία της φωτοκατάλυσης, δεν υφίστανται παραπροϊόντα στο 

σύστημα 

 Είναι χαμηλού κόστους, αυτοπαραγώμενη, ανακυκλωμένη μέθοδος 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην περίπτωση που η χρήση του φωτοκαταλύτη είναι σε 

μορφή κόνεων, υπεισέρχεται η ανάγκη απομάκρυνσης του μετά την επεξεργασία, [17] για το 

λόγο αυτό, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη δημιουργία λεπτών 

νανοκρυσταλλικών υμενίων ή νανοδομών σταθερά συνδεδεμένων σε κατάλληλα 

υποστρώματα, που θα εξαλείψουν το στάδιο της απομάκρυνσης των κόνεων κατά την τελική 

φάση της επεξεργασίας. Και πάλι όμως, το μειονέκτημα που υπεισέρχεται σε αυτή την 

περίπτωση, είναι η μείωση της επιφάνειας επαφής του φωτοκαταλύτη με το ρύπο. Το 

μειονέκτημα αυτό όμως αντιμετωπίζεται επιτυχώς, με την αύξηση του δυναμικού οξείδωσης, 

μέσω προσμίξεων άλλων στοιχείων ή με την ανάπτυξη νανοδομών.   
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2.0 ΡΥΠΟΙ 

Η συνολική αντίδραση αποικοδόμησης ενός οργανικού ρύπου, παρουσία νερού και 

οξυγόνου ακολουθεί [10,16]. 

4 OH- + 4 h+
                      4OH * 

4 OH* + Οργανικό υπόστρωμα                    Προϊόντα  

Ο2  + 2 Η2Ο +4e-                       4OH- 

Συνολική αντίδραση: 

     Ο2  + 2 Η2Ο + οργανικό υπόστρωμα   καταλύτης- light ≥ Eg     Προϊόντα 

Όπως φαίνεται, το νερό ανάγεται από τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στη ζώνη 

αγωγιμότητας, παράγοντας δραστικές ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες αποδομούν τον οργανικό 

ρύπο. Η συνολική αντίδραση των παραπάνω, ουσιαστικά φέρει ως αντιδρώντα τον ρύπο, το 

οξυγόνο και το νερό, ενώ με την επίδραση της ακτινοβολίας, παράγονται τα προϊόντα που 

αντιστοιχούν στον αποδομημένο πλέον ρύπο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κάποιοι 

μικροργανισμοί που, έχουν αποδομηθεί με τη χρήση του ημιαγωγού TiO2 [16] και αφορούν 

ζωντανούς οργανισμούς. 

Μικροοργανισμοί 

Escherichia coli 

Lactobacillus acidophilus 

Saccharomyces cerevisiae 

Fecal coliforms 

Πίνακας 8. Μικροοργανισμοί που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν αποδομηθεί με τη χρήση του 

ημιαγωγού TiO2 

Οι ανόργανοι ρύποι αντίστοιχα, μπορούν να αναχθούν με την εξής αντίδραση, 

Μn+
(aq)  +  ne-

CB        light ≥ Eg       Μ0
(S) 

και να αφαιρεθούν με τη ροή του νερού πάνω στην επιφάνεια του υλικού ή να αναχθούν 

σε ευγενή μορφή η οποία είναι περισσότερη φιλική στο περιβάλλον. 

Με τη φωτοκατάλυση, είναι δυνατή επίσης η οξείδωση και ανόργανων ιόντων (ΝΟ2-, 

CN-, S2O3- κ.α. ). Ακολουθεί η συνολική αντίδραση αποδόμησης ενός ανόργανου ρύπου, 

παρουσία νερού και οξυγόνου.  
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2 H2O + 4 h+
                   O2  + 4Η+ 

2 Pb2+ 4e-
                     2Pb  

Συνολική αντίδραση: 

2Pb 
2+   +2 H2O  καταλύτης light ≥ Eg     2Pb + O2 + 4H+ 

Ο τοξικός ανόργανος ρύπος (μεταλλικό ιόν Ρb+2), ανάγεται από τα ηλεκτρόνια της ζώνης 

αγωγιμότητας, ενώ το νερό οξειδώνεται από τις οπές. Η συνολική αντίδραση, δείχνει ότι το 

μεταλλικό ιόν, υφίσταται πλέον σε σταθερό στοιχειακό σχηματισμό, όντας μη δραστικός 

ρύπος. 

Τέλος, ακολουθεί η συνολική αντίδραση αποδόμησης ενός οργανικού ρύπου, παρουσία 

μόνο οξυγόνου [16]. 

Οργανικός Ρύπος + Ο2      light ≥ Eg     CO2 +H2O+Οξέα Μετάλλων  

Επισημαίνεται ότι η παρουσία του οξυγόνου, είναι ουσιαστικής σημασίας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι συνήθεις ρύποι, οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία των οργανικών ρύπων, 

είναι οι αζωενώσεις. Μια αζωένωση η οποία πρόκειται να μελετηθεί ως ρύπος στη 

συγκεκριμένη εργασία, είναι το methylene blue. 

 

 2.1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΡΥΠΟΙ 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι διεργασίες βαφής, κάνουν χρήση χρωστικών σε 

μεγάλες ποσότητες, ένα ποσοστό (10-15%) από τις οποίες απορρίπτεται στο περιβάλλον, 

αποτελώντας κίνδυνο για την υδάτινη ζωή και τη δημόσια υγεία.   

Μια χρωστική 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 [10]. Η μετακίνηση αυτή ενισχύει τη δημιουργία ριζών στην επιφάνεια του 

ημιαγωγού. 

Ο μηχανισμός δε, αποδόμησης της χρωστικής, η οποία υφίσταται σε υδατικό διάλυμα 

και ακτινοβολείται υπό την παρουσία ενός καταλύτη, λαμβάνει χώρα όταν το υδατικό μέρος 

του διαλύματος και συγκεκριμένα τα μόρια του νερού, αντιδρούν με τις οπές στην περιοχή 

της ζώνης σθένους για να σχηματίσουν υδροξυ- ρίζες και να απελευθερώσουν ιόντα 

υδρογόνου.  
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Στη συγκεκριμένη εργασία, η χρωστική της οποίας η αποδόμηση ερευνάται (για την 

τεκμηρίωση της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης, που υφίσταται στην επιφάνεια των 

ημιαγωγών ΤiO2, ZnO και οι οποίοι έχουν εναποτεθεί σε πολυμερικά υποστρώματα), είναι το 

methylene blue.  

 

2.2 ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (METHYLENE BLUE ) 

Το methylene blue, είναι μια ετεροκυκλική αρωματική ένωση [38] με μοριακό τύπο 

C16H18ClN3S. Σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται σε στερεή μορφή και συγκεκριμένα σε 

μορφή σκόνης, με σκούρα μπλε απόχρωση. Τα υδατικά του διαλύματα, υφίστανται επίσης με 

μπλε απόχρωση, ενώ με την παρουσία ενός αναγωγικού παράγοντα, παρατηρείται 

αποχρωματισμός του διαλύματος. Το methylene blue, έχει μοριακό βάρος 319,86 gr/mole, 

ενώ ο στερεοχημικό του τύπος είναι ο εξής: 

 

Εικόνα 7. Στερεοχημικός τύπος του Methylene blue [38]. 

Το φάσμα απορρόφησης, για ένα υδατικό διάλυμα methylene blue, στην περιοχή του 

ορατού και του υπεριώδους, διέπεται από τις χαρακτηριστικές κορυφές [39] που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι χαρακτηριστικές κορυφές για τα μονομερή, εντοπίζονται στα 670 και 653nm. Για τα 

υδατικά διαλύματα όμως του methylene blue, υφίσταται μια μικρή μετατόπιση των κορυφών 

αυτών στα 664nm [39]. Η μετατόπιση αυτή εξηγείται λόγω διαφοράς πολικότητας σε ένα 

περιβάλλον απορρόφησης, δεδομένου του υδατικού διαλύματος. 

 

 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικές κορυφές του methylene blue [39]. 

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

παρουσία ημιαγωγού, δεν παρατηρείται αποδόμηση της συγκεκριμένης χρωστικής 
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(παρουσιάζει σταθερότητα). Ενώ, παρουσία ημιαγωγού και φωτός είναι εφικτή η 

προαναφερθείσα 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, μπορεί να ανιχνευτεί από 

τον αποχρωματισμό του και επομένως από τη μείωση του μεγέθους (εμβαδού) των 

χαρακτηριστικών του κορυφών [10, 38, 40] που παρουσιάζει στο συγκεκριμένο μήκος 

κύματος των 664nm. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η μείωση του μεγέθους των χαρακτηριστικών 

του κορυφών, συναρτήσει του χρόνου φωτοκατάλυσης, δε συνοδεύεται από δημιουργία νέων 

ή αύξηση προϋπαρχόντων, υποδηλώνοντας ξεκάθαρα την αποδόμησή του. 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία αποδόμησης του methylene blue, ως χρωστική - ρύπος, 

ακολουθεί διάφορα στάδια. Αρχικά ο ρύπος απορροφάται από τα μόρια του καταλύτη 

ημιαγωγού, όπου μόρια από το ρύπο δεσμεύονται για να παραχθούν υδροξυ- αλλά και 

υπεροξυ- ρίζες, οι οποίες και τελικά τον αποδομούν. Οι επιμέρους αντιδράσεις που 

εκφράζουν τα παραπάνω ακολουθούν, ενώ για την αποδόμηση του εν’ λόγω ρύπου 

χρησιμοποιείται ως καταλύτης το ΤiΟ2 [41]: 

 

Η αντίδραση 1, αφορά την απορρόφηση του ρύπου – χρωστικής από την επιφάνεια του 

TiO2. Οι αντιδράσεις από την 2 έως και την 5, αφορούν το σχηματισμό των υδροξυ- και 

υπερόξυ- ριζών, οι οποίες επιτίθενται στο ρύπο. Η αποδόμηση του ρύπου φαίνεται στις 

αντιδράσεις 6 και 7, ενώ η σχηματική αναπαράσταση των παραπάνω αντιδράσεων φαίνεται 

στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 8. Αποδόμηση του οργανικού ρύπου, ως απόρροια της φωτοκαταλυτικής δραστηριότητας του 

ημιαγωγού [41]. 

 

Η διαδικασία της φωτοκατάλυσης, περιγράφεται στο σχήμα που ακολουθεί, με τη χρήση 

πλέον του χαρακτήρα Χ. Ο χαρακτήρας Χ, διαφοροποιείται κάθε φορά από τους επιμέρους 

δείκτες, προκειμένου να περιγράψει ένα συγκεκριμένο επιφανειακό είδος παραγόμενου 

προϊόντος.  

 

Εικόνα 9. Αποδόμηση του οργανικού ρύπου, ως απόρροια της φωτοκαταλυτικής δραστηριότητας του 

ημιαγωγού [39]. 

Έτσι το Χ0, αφορά τον ημιαγωγό TiO2, στην αρχική του μορφή, το Χ1, αφορά το TiO2, 

με τον ρύπο να είναι απορροφημένος στην επιφάνεια του, το Χ2, αφορά τη διεγερμένη από 

την ακτινοβολία επιφάνεια του ημιαγωγού, η οποία έχει απορροφήσει τον ρύπο, το Χ3, αφορά 

την δημιουργία μιας ύδροξυ- ρίζας στην επιφάνεια του ημιαγωγού (ο οποίος έχει 

απορροφήσει τον ρύπο), ενώ το Χ3΄, αφορά τη δημιουργία μίας υπεροξυ- ρίζας. 

 

3.0 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής της φωτοκαταλυτικής μεθόδου, στη διαδικασία 

αποδόμηση των ρύπων, υποστηρίζει και ένας μεγάλος όγκος επιστημονικών αναφορών, 

δημοσιευμάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το γεγονός της ύπαρξης ενός σημαντικού 

αριθμού άρθρων, βασισμένων στις φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις, τα φωτοκαταλυτικά 
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αποτελέσματα αλλά και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών, καθιστά την χρήση της 

φωτοκατάλυσης τεχνολογία αιχμής για την απολύμανση και την απορρύπανση του νερού, του 

αέρα, αλλά και των υλικών. Επιπρόσθετα, η προσπάθεια βελτιστοποίησης της 

φωτοκαταλυτικής διεργασίας, αποδεικνύει την εμβάθυνση στο συγκεκριμένο τομέα. 

Η εστίαση των ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας αναφορικά με 

τη φωτοχημική αυτή αντίδραση και τις χρήσεις της, δημιούργησε την παράλληλη ανάπτυξης 

της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία εστιάζει στις εμπορικές εφαρμογές της διαδικασίας. 

Ενδεικτικά παρατίθεται το ερευνητικό έργο κάποιων ατομικών και ομαδικών επιστημονικών 

αναφορών. Οι Wang et al. (2006), ανέπτυξαν απόλυτα προσανατολισμένες δομές ZnO, σε 

υποστρώματα πυριτίου, βάσει της μεθόδου διαλύματος, μελετώντας παράλληλα, τα δομικά 

χαρακτηριστικά και τη μορφολογία της επιφάνειας. Η όλη διαδικασία της ανάπτυξης 

αφορούσε δυο στάδια, στο πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε ένα ενδιάμεσο στρώμα- seed layer 

και στο δεύτερο, αναπτύχθηκαν δομές πάνω σε αυτό, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης 

φωτοκαταλυτικής δράσης.  

Οι Banerjee et al. (2005), περιγράφουν τις οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, καθώς 

επίσης και τα δομικά χαρακτηριστικά λεπτού στρώματος ZnO, με την τεχνική του 

θρυμματισμού σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε υποστρώματα τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου και 

γυαλιών. Οι Zhao et al. (2005), αναφέρουν την αποδόμηση ενός οργανικού ρύπου 

(αζωένωσης) παρουσία ημιαγωγού (TiO2), αναπαριστώντας το μηχανισμό φωτοκατάλυσης. 

Οι Asilturk et al. (2005), περιγράφουν  την παρασκευή υμενίων TiO2, βάσει υδροθερμικής 

μεθόδου, με σκοπό την αποδόμηση ρύπου (Rhodamine B), σε χρονικό διάστημα 60 λεπτών 

με τη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Επιπρόσθετα, σύγκρινε τη φωτοκαταλυτική 

δράση των υμενίων που παρασκεύασε με αυτή των εμπορικών (Degussa P-25), ερευνώντας 

παράλληλα την κινητική της φωτοχημικής αντίδρασης.  

Οι Kuo, Ho (2005), μελετάει την αποδόμηση οργανικών ρύπων με τη χρήση εμπορικών 

νανοσφαιριδίων TiO2 της εταιρείας Degussa διαμέτρου 25nm, τα οποία έχει τοποθετήσει σε 

δυο λεπίδες τεφλόν. Οι λεπίδες αποτελούν επιμέρους εξαρτήματα ενός αντιδραστήρα και 

είναι τοποθετημένες στον περιστρεφόμενο άξονα ενός μικρού ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος 

βυθίζεται μερικώς σε ένα δοχείο που περιέχει το ρύπο. Το ηλιακό φως δε, αποτέλεσε την 

πηγή ακτινοβολίας. Οι Kumar et al. (2005), περιγράφουν τη διαδικασία παραγωγής απόλυτα 

προσανατολισμένων νανοράβδων και νανοσωλήνων ZnO, με τη χρήση της Atomic Layer 

Deposition, σε υποστρώματα τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου και πυριτίου με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους και επομένως της φωτοκαταλυτικής τους δράσης. Ο 

Vayssieres (2003), επίσης περιγράφει την παρασκευή δομών ZnO απόλυτα 

προσανατολισμένων, σε διάφορα υποστρώματα με την υδροθερμική μέθοδο, για τον ίδιο 

σκοπό.  
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Οι Mills et al, (2003), παρασκεύασαν και χαρακτήρισαν ένα φιλμ πάχους 9μm, TiO2, σε 

πυριτικό υπόστρωμα, με σκοπό την αποδόμηση του στεαρικού οξέως, το οποίο προσομοιώνει 

απόλυτα τους στερεούς ρύπους. Την αποδόμηση πραγματοποίησαν με τεχνητό φωτισμό, 

μήκους κύματος 365nm. Για λόγους σύγκρισης, παρέθεσαν και τα φωτοκαταλυτικά 

αποτελέσματα εμπορικών υμενίων P25nm, εξετάζοντας παράλληλα την υδροφιλικότητα 

τους. Ο Wang et al. (1998), έχει μελετήσει τη μορφολογία των υμενίων TiO2 και τα δομικά 

χαρακτηριστικά τους, τα οποία παρασκεύασε με θρυμματισμό σε υποστρώματα γυαλιού σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (100 με 400 oC) με σκοπό την αποδόμηση υδάτινων ρύπων.  

Οι Zhiyonga et al, (2007), με μια καινοτόμο μέθοδο παρασκεύασαν ένα σύνθετο υλικό 

με βάση το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, έχοντας ως διασπαρμένη φάση 

προσχηματισμένους νανοκρύσταλλους TiO2, με σκοπό τον αποχρωματισμό του ρύπου 

Orange II. Αναλυτικότερα, πρόσθεσαν 10 g/l TiO2, σε 200 ml ισοπροπανόλη και το άφησαν 

το διάλυμα, σε θερμοκρασία δωματίου για μια μέρα. Ύστερα, πρόσθεσαν στο διάλυμα το 

πολυμερικό υπόστρωμα και το άφησαν για 10 ώρες. Μετά την απομάκρυνση του  

υποστρώματος από το διάλυμα το άφησαν να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη 

συνέχεια το θέρμαναν στους 180 C για 10 ώρες ώστε να διαχυθούν οι νανοκρύσταλλοι στο 

υπόστρωμα. Τελικά καθάρισαν το δοκίμιο με υπερήχους, για να απομακρύνουν τους 

εναπομείναντες επιφανειακούς κρυστάλλους του TiO2 από την επιφάνεια του δοκιμίου. 

Τελικά το δοκίμιο κόπηκε σε λωρίδες και τοποθετήθηκε στα τοιχώματα του αντιδραστήρα 

που περιείχε το ρύπο, ενώ ο αντιδραστήρας φωτίστηκε με ακτινοβολία ισχύος 100mW/cm2. 

Στη συνέχεια μελέτησαν τη φωτοκαταλυτική δράση των δοκιμίων.   

Οι Liu et al. (2006), βάσει της τεχνικής πολυμερισμού σε γαλάκτωμα, δημιούργησαν ένα 

σύνθετο υλικό με φωτοκαταλυτική δράση για την υγρή και αερία απορρύπανση. 

Συγκεκριμένα, ισοπροποξείδιο του τιτανίου (TIP), διαλύθηκε σε ισοπροπανόλη και στο 

διάλυμα προστέθηκε ένα μίγμα νερού και νιτρικού οξέως, σε θερμοκρασία 60–90 °C. 

Ακολούθησε ανάδευση μέχρι το διάλυμα να γίνει διαφανές. Στη συνέχεια συγκεκριμένη 

ποσότητα ακρυλικών μονομερών τα οποία περιείχαν εποξειδικές ομάδες προστέθηκαν στο 

κολλοειδές διάλυμα του TiO2, με παράλληλη ανάδευση για μια μέρα. Τα μονομερή 

εμβολιάστηκαν στην επιφάνεια των νανοδομών του TiO2 εξαιτίας της αντίδρασης 

συμπύκνωσης ανάμεσα στα Ti–OH και τις υποξειδικές ομάδες. Το όλο σύστημα θερμάνθηκε 

στους 60 με 80 C και υδατοδιαλυτοί εκκινητές προστέθηκαν στο σύστημα, εκκινώντας ένα 

πολυμερισμό ελευθέρων ριζών.   

Οι Sanchez et al. (2006), σε μια σχετικά πρόσφατη αναφορά τους, παρουσιάζουν τη 

δημιουργία ενός φωτοκαταλυτικού δοκιμίου το υπόστρωμα του οποίου είναι τερεφθαλικό 

πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ). Προκειμένου το υπόστρωμα να προστατευτεί από την οξείδωση, ένα 

στρώμα SiO2, δημιουργήθηκε σε αυτό, ενώ το φιλμ του φωτοκαταλυτικού υλικού, 



- Μέρος Πρώτο- 
 

 
33 

εναποτέθηκε στο υπόστρωμα με τεχνική βύθισης (dip-coating technique). Προκειμένου να 

αυξηθεί η πρόσφυση του υποστρώματος, ακολουθηθηκαν δύο διαφορετικες μέθοδοι: α) η 

επικάλυψη του πολυμερούς με polymer poly(diallyldimethylammonium) β) η μείωση της 

επιφανειακής τάσης του κολοειδούς διαλύματος SiO2. Οι Schmidt et al. (2005), με την 

τεχνική του ψεκασμού, δημιούργησαν ένα βαθμιδωτό φωτοκαταλυτικό επίστρωμα σε 

υπόστρωμα πολυβινιλοχλωριδίου (PVC).   

 

3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται η μελέτη φωτοκαταλυτικών 

υλικών είτε σε μορφή σκόνης ή ως υμένια (φιλμ) τα οποία έχουν αναπτυχθεί πάνω σε 

υποστρώματα. Τα υποστρώματα αυτά δε, αφορούν κατά κύριο λόγο γυαλιά, εξαιτίας της 

ανθεκτικότητάς τους σε υψηλές θερμοκρασίες (έως ~500 οC), που είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη προσανατολισμένων δομών ή 

την ανάπτυξη δομών με συγκεκριμένες τεχνικές (CVD κ.α.). 

Παρόλ’ αυτά, δεν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός μελετών οι οποίες να σχετίζονται με την 

παρασκευή φωτοκαταλυτικών υμενίων πάνω σε πολυμερικά υποστρώματα, είτε με τη μορφή 

σύνθετων υλικών (composites) είτε με τη μορφή φωτοκαταλυτικών νανοσκοπικών υμενίων 

και νανοδομών. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που εντοπίστηκαν αφορούν είτε την ανάπτυξη 

δομών σε υποστρώματα τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου ή τη δημιουργία σύνθετων 

πολυμερικών φωτοκαταλυτικών υλικών, των οποίων η διασπαρμένη φωτοκαταλυτική φάση 

εισήλθε στην πολυμερική φάση κατά τη διαδικασία του πολυμερισμού.   

Βάσει των παραπάνω, η παρούσα εργασία εστιάζεται στην παρασκευή πολυμερικών 

φωτοκαταλυτικών μεμβρανών και υμενίων (πάνω σε υποστρώματα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας και τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου), στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας 

εφαρμογής της φωτοκατάλυσης για την αποδόμηση των υδάτινων ρύπων, οι οποίοι 

προέρχονται από μονάδες βαφής και αφορούν αζωενώσεις. Οι πολυμερικές μεμβράνες είτε 

θα φέρουν επιφανειακά αναπτυγμένες νανοδομές οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) και 

νανοδομημένων σφαιρικών υμενίων οξειδίου του τιτανίου (TiO2), είτε θα περιέχουν εντός της 

πολυμερικής τους μήτρας (φάσης) νανοσωματίδια ZnO και TiO2, αντίστοιχα, ως 

διασπαρμένη φάση. Επιπρόσθετα, για να γίνει συσχετισμός των αποτελεσμάτων, μελετάται ο 

δομικός και μορφολογικός χαρακτήρας των δομών αυτών και συνδέεται με το τελικό 

ζητούμενο που είναι η φωτοκαταλυτική τους απόδοση, η οποία θα πρέπει να είναι ικανή να 

αποδομήσει υδατικές χρωστικές υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).  
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Η ευρύτερη εφαρμογή των παραπάνω μεμβρανών πιθανόν να αφορά τη 

συμπληρωματική λειτουργία των γεωμεμβρανών, οι οποίες προορίζονται για στεγάνωση 

δεξαμενών συλλογής αποβλήτων ή ύδατος από εναλλακτικές πηγές και προώθηση αυτού για 

δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. άρδευση). Δεδομένου του γεγονότος δηλαδή, ότι αρκετές 

βιομηχανίες παράγουν μεμβράνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (πάχους 2.5mm), με 

σκοπό τη στεγάνωση τεχνητών λιμνοδεξαμενών, δημιουργείται η προσδοκία παρασκευής 

μιας μεμβράνης διπλής ιδιότητας, της οποία η δράση δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτή της 

στεγάνωσης, αλλά θα αφορά επί το πλείστον την απορρύπανση του ύδατος ή του υδάτινου 

απόβλητου το οποίο περιβάλλει, εστιάζοντας άμεσα στην εφαρμογή της φωτοκαταλυτικής 

διεργασίας και των αποτελεσμάτων της.   
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πειραματικό μέρος της εργασίας μελετήθηκε, η ανάπτυξη μικρο- νανοδομών 

οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) καθώς και νανοδομημένων σφαιρικών υμενίων οξειδίου 

του τιτανίου (TiO2) πάνω σε πολυμερικά υποστρώματα, ενώ επίσης παρασκευάστηκαν και 

σύνθετα πολυμερικά υλικά (composites), των οποίων η συνεχής φάση αφορά πολυαιθυλένιο 

χαμηλής πυκνότητας και η διασπαρμένη φάση εμπορικές σκόνες ZnO και TiO2. 

Επιπρόσθετα, μελετήθηκε ο δομικός, μορφολογικός χαρακτήρας, καθώς και η μελέτη της 

φωτοκαταλυτικής τους δράσης. 

Τα πολυμερικά υποστρώματα αφορούν πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 

2,5mm το οποίο παρασκευάστηκε εργαστηριακά (LDPE0,7), εμπορικό πολυαιθυλένιο 

χαμηλής πυκνότητας πάχους 0,5mm, (PE0,5), και τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο πάχους 0,2mm 

(ΡΕΤ0,2).   

Σημειώνεται ότι, η εναπόθεση των οπτικά διαπερατών κρυσταλλικών, μορφολογικά 

ομοιογενών μικρο- νανοδομών και υμενίων ZnO και TiO2 πάνω στα προαναφερθέντα 

πολυμερικά υποστρώματα, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή χημικών μεθόδων 

εναπόθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες (95 οC). Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εναπόθεσης 

αφορούν την τεχνική της υδροθερμικής σύνθεσης, χημικής σύνθεσης (Bath Chemical 

Deposition –Aqueous Chemical Growth), καθώς και την τεχνική της Sol-Gel εναπόθεσης. Οι 

δύο αυτές τεχνικές επιλέχθηκαν βάσει των πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας.   

Για τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν η 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction- XRD) και η φασματοσκοπία Raman, για τον 

έλεγχο της κρυσταλλικότητας των μικρο- νανοδομών ZnO και των υμενίων TiO2 αντίστοιχα, 

η ηλεκτρονική μικροσκοπία (Scanning Electron Microscopy- SEM), για τη μελέτη της 

μορφολογίας της επιφάνειας, και η φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-VIS) για τη 

μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης των δειγμάτων. 

 

1.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 

Πολλά υλικά αποτελούνται από δύο φάσεις (εικόνα 1), η μια από αυτές ονομάζεται 

μήτρα και περιβάλλει την άλλη, η οποία ονομάζεται διασπαρμένη φάση ή φάση διασποράς. 

Το τελικό υλικό δε, που προκύπτει από την ανάμιξη ονομάζεται σύνθετο υλικό.  
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Τα σύνθετα υλικά, εφαρμόζουν την αρχή της συνδυασμένης δράσης, κατά την οποία οι 

τελικές ιδιότητες του υλικού, διαμορφώνονται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων 

υλικών [1]. Η διεσπαρμένη φάση μπορεί να αφορά κόκκους διαφόρων διαμέτρων, ίνες κ.α.  

 

Εικόνα 1. Σύνθετο υλικό στο οποίο διακρίνεται η μητρική και η διασπαρμένη φάση [1]. 

 
Αρκετά πολυμερή έχουν αναμιχθεί με κοκκώδη υλικά και επομένως αποτελούν σύνθετα 

υλικά.  

Στη συγκεκριμένη εργασία, δημιουργήθηκαν δύο σειρές σύνθετων υλικών (composites). 

Με τη διασπαρμένη φάση να αφορά, εμπορικές σκόνες οξειδίου του ψευδαργύρου ZnO και 

διοξειδίου του τιτανίου TiO2, διαμέτρων 100 και 25nm αντίστοιχα, σε ποσοστό 5%, 13%, 

40%. Οι σκόνες για το ZnO και TiO2, προμηθεύτηκαν από τις εταιρείες, Aldrich και Degussa, 

αντίστοιχα. 

Αναλυτικότερα, οι σειρές των σύνθετων υλικών που παρασκευάστηκαν είναι οι 

ακόλουθες: 

Σειρά 1η 

1. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 5%. 

2. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 13%. 

3. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 40%. 

Σειρά 2η 

1. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 5%. 

2. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 13%. 

3. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 40%. 

Πίνακας 1. Σύνθετα υλικά που παρασκευάστηκαν. 

Το πολυμερές (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία των παραπάνω συνθέσεων είναι της εταιρείας Εxxon -Mobil, και βρίσκεται σε 

μορφή σφαιριδίων (pellets). Η ανάμιξη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός αναμείκτη δύο 
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θερμαινόμενων κυλίνδρων (η αρχή λειτουργίας του οποίου περιγράφεται παρακάτω), ενώ η 

μορφοποίηση με τη χρήση εργαστηριακής πρέσας.   

Επιπρόσθετα, με τον ίδιο τρόπο, δημιουργήθηκαν εργαστηριακά υποστρώματα 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 2,5mm, πυκνότητας 0.92g/cm3, θερμοκρασίας 

μορφοποίησης 100 C και θερμοκρασίας ροής 185 oC, με σκοπό να μελετηθεί η ανάπτυξη 

μικρο- νανοδομών ΖnO καθώς και υμενίων TiO2 αντίστοιχα, πάνω σε αυτά. 

 

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ (ROLL MILL) 

Το εν’ λόγω σύστημα ανάμιξης (εικόνα 2), είναι ένα υδραυλικό σύστημα το οποίο 

περιέχει δύο μεταλλικούς κυλίνδρους (εικόνα 3), διαμέτρου 110mm και πλάτους 350mm, οι 

οποίοι περιστρέφονται με αντίθετη φορά, διαφορετική ταχύτητα και είναι απόλυτα 

γυαλισμένοι.  

Κάθε κύλινδρος περιστρέφεται με συγκεκριμένο αριθμό στροφών, ενώ η θερμοκρασία 

τους ρυθμίζεται αυτόματα με κυκλοφορία ζεστού νερού, λαδιού ή και αντιστάσεων 

εσωτερικά [2]. 

Για την καλύτερη ανάμιξη των συστατικών, απαιτείται χρόνος μάλαξης 15 με 20 

περίπου λεπτά, σε προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Το υλικό μετά την ανάμιξη, όντας 

παχύρευστο, αποκολλάται από τους κυλίνδρους, με τη βοήθεια χάλκινης σπάτουλας. 

Ο σκοπός της επιλογής του συγκεκριμένου υλικού (χάλκινης σπάτουλας), αφορά την 

επαφή της σπάτουλας με τους γυαλισμένους κυλίνδρους, χωρίς την χάραξη αυτών. 

 

Εικόνα 2. Σύστημα δυο θερμαινόμενων κυλίνδρων. 

 Μετά τη διαδικασία της αποκόλλησης του υλικού από τους κυλίνδρους, αυτό τοποθετείται 

σε καλούπι για να λάβει το τελικό του σχήμα, στην εργαστηριακή πρέσα θέρμανσης -ψύξης.  
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Εικόνα 3. Αντίθετα περιστρεφόμενοι θερμαινόμενοι κύλινδροι, σε ένα σύστημα ανάμιξης με δύο κυλίνδρους. 

Η χρήση του εν’ λόγω συστήματος μάλαξης στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αφορά την 

ανάμιξη του πολυμερούς, το οποίο είναι πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), σε 

μορφή σφαιριδίων (pellets), με εμπορικές σκόνες ZnO και ΤiO2 αντίστοιχα, για τη 

δημιουργία σύνθετων πολυμερικών υλικών (composites).  

Ο συνολικός όγκος του υλικού που τοποθετείται στο καλούπι για τη λήψη του τελικού 

του σχήματος, με τη βοήθεια της πρέσας, περιορίζεται από την τιμή των 50gr (αναγωγικά σε 

μονάδες μάζας). Ο λόγος, αφορά το συνολικό όγκο της κοιλότητας του καλουπιού, για τη 

λήψη δείγματος με διαβαθμίσεις διαστάσεων πάχους. 

Το ποσοστό της σκόνης του ημιαγωγού στη μάζα του πολυμερούς, για τη δημιουργία 

του τελικού προϊόντος ανάμιξης (σύνθεση), κυμαίνεται από 5% έως και το 40% και στις δύο 

σειρές δειγμάτων. Η θερμοκρασία μάλαξης στον ανάμεικτη των δύο κυλίνδρων ρυθμίστηκε 

στους 110 oC (λίγο κάτω από τη θερμοκρασία τήξης του πολυμερούς 120 oC), ενώ οι στροφές 

του πρώτου και του δεύτερου κυλίνδρου ρυθμίστηκαν στις 28 και 25 αντίστοιχα. Το διάκενο 

δε των δύο κυλίνδρων ρυθμίστηκε στα 450nm (πίνακας 2). 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ (Roll Mill) 

Θερμοκρασία μάλαξης 110oC 

Στροφές Α κυλίνδρου 28rpm 

Στροφές Β κυλίνδρου 25rpm 

Διάκενο κυλίνδρων 450nm 

Διάμετρος κυλίνδρων 110mm 

Πλάτος κυλίνδρων 350mm 

Χρόνος μάλαξης 20 min 

Βάρος προς ανάμιξη υλικού  50gr 
Πίνακας 2. Συνθήκες ανάμιξης, στον αναμείκτη δύο θερμαινόμενων κυλίνδρων. 

Με τις ίδιες συνθήκες, παρασκευάστηκαν και υποστρώματα καθαρού πολυαιθυλενίου, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO και υμενίων TiO2, με 

σύνθεση σε υγρή φάση και με τεχνική εναπόθεσης sol-gel. 
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Όπως προαναφέρθηκε, μετά τη δημιουργία των σύνθετων υλικών αλλά και των καθαρών 

πολυμερικών υποστρωμάτων, απαιτείται η μορφοποίηση του υλικού, με τη χρήση 

υδραυλικής πρέσας δύο επιπέδων, η λειτουργία της οποίας περιγράφεται παρακάτω. 

 

1.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ) 

Η εργαστηριακή πρέσα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη των υλικών με 

σκοπό τη μορφοποίηση της επιφάνειας και της μάζας τους, με παράλληλη επιβολή πίεσης σε 

αυτά [3].   

Ειδικότερα, μια πρέσα που προορίζεται για μορφοποίηση επιφάνειας πολυμερών, 

συνήθως αποτελείται από ένα κύλινδρο, ο οποίος μετακινείται υδραυλικά και ένα ζεύγος 

χαλύβδινων πλακών συγκεκριμένου πάχους, κάθετα διατεταγμένων. 

 

Εικόνα 4. Εργαστηριακή πρέσα δύο θαλάμων (ψύξης- θέρμανσης). 

Η κάτω πλάκα μπορεί να μετακινείται με τη βοήθεια ενός υδραυλικού συστήματος 

(κύλινδρος) και να μεταβιβάζει την πίεση στην πάνω πλάκα. Ανάμεσα στις δύο πλάκες 

τοποθετείται το καλούπι, που περιέχει το προς μορφοποίηση υλικό. 

 

Εικόνα 5. Μεταλλικές πλάκες εργαστηριακής πρέσας. 

Το καλούπι, είναι ένα ζεύγος επίσης δύο πλακών, συγκεκριμένου πάχους, 

κατασκευασμένων από χάλυβα που έχει υποστεί ανόπτηση, ώστε να είναι ανθεκτικό στα 

θερμικά σοκ (να αντέχει σε συνεχείς κύκλους θέρμανσης – ψύξης), χωρίς να 

παραμορφώνεται και επομένως να παραμορφώνει το υπόστρωμα. Το προς μορφοποίηση 
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υλικό, τοποθετείται ανάμεσα σε δύο φύλλα τεφλόν, με σκοπό να διατηρείται καθαρό και να 

είναι δυνατή η αποκόλληση του από το καλούπι. Στην παραπάνω εικόνα (εικόνα 5), φαίνεται 

η τομή των πλακών θέρμανσης μιας υδραυλικής πρέσας, καθώς και η τομή του καλουπιού, το 

οποίο περιέχει το προς μορφοποίηση υπόστρωμα.  

Σημειώνεται ότι, η κοιλότητα του καλουπιού είναι έτσι μορφοποιημένη, ώστε το 

παραγόμενο υπόστρωμα να διαθέτει διαβαθμίσεις πάχους. Οι διαβαθμίσεις πάχους 

κυμαίνονται από 0,8mm έως και 2,5mm, με την παρακάτω μορφή (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Υπόστρωμα (ή δείγμα, αν πρόκειται για τα σύνθετα υλικά) με διαβαθμίσεις πάχους. 

Η θερμοκρασία του συστήματος ψύξης-θέρμανσης της πρέσας, ρυθμίζεται χειροκίνητα 

και σχετίζεται με το συγκεκριμένο υλικό που πρόκειται να μορφοποιηθεί. 

Σημειώνεται ότι ένα σύστημα πρέσας μπορεί να είναι ενός ή δύο θαλάμων και να 

πραγματοποιεί τη θέρμανση στον ένα θάλαμο και την ψύξη στον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι το 

καλούπι θα πρέπει να μεταφερθεί από τον θάλαμο θέρμανσης στο θάλαμο ψύξης. Η 

διαδικασία πραγματοποιείται χειροκίνητα, ενώ χρησιμοποιούνται πυρίμαχα γάντια [4]. 

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η πρέσα που χρησιμοποιήθηκε είναι υδραυλική, δύο 

θαλάμων. Ο χρόνος θέρμανσης, του προς μορφοποίηση πολυμερούς, ρυθμίστηκε στα 4 λεπτά 

για τη θερμοκρασία των 145 οC, υπό την επιβολή πίεσης 16tn, ενώ ο χρόνος ψύξης στα 5 

λεπτά, στη θερμοκρασία των 10 οC, υπό την επιβολή πίεσης επίσης 16tn (πίνακας 3).  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Χρόνος θέρμανσης 4 min 

Θερμοκρασία θέρμανσης 145οC 

Χρόνος ψύξης  5 min 

Θερμοκρασία ψύξης 10 οC 

Εφαρμοζόμενη πίεση 16tn 
Πίνακας 3. Συνθήκες μορφοποίησης σύνθετων υλικών στην εργαστηριακή πρέσα. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μορφοποίησης του πολυμερούς, γίνεται οπτικός 

έλεγχος αυτού για τυχόν ατέλειες και ακολουθεί διάτμηση σε τετραγωνικές διατομές εμβαδού 

7.84cm2  (μήκος, πλάτος δείγματος να είναι 2.8cm). 

 

Εικόνα 7. Τελικό υπόστρωμα ή δείγμα σύνθετου υλικού. 

Οι τετραγωνικές αυτές διατομές αποτελούν πλέον τα επιμέρους υποστρώματα, στα οποία 

πρόκειται να γίνει η ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών και υμενίων, για τα δείγματα καθαρού 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας. Ενώ για τα σύνθετα υλικά (composites), αποτελούν τα 

δείγματα, που εμπεριέχουν τις σκόνες των ημιαγωγών διασπαρμένες στη μάζα του 

πολυμερούς. Επισημαίνεται ότι, οι συγκεκριμένες διαστάσεις κοπής των υποστρωμάτων και 

των τελικών δειγμάτων, επιλέχθηκαν βάσει των καθαρών διαστάσεων της κάτοψης του 

αντιδραστήρα, στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, με συναρμογή σύσφιξης για τον 

έλεγχο της φωτοκαταλυτικής τους δράσης. 

Μετά τη δημιουργία των υποστρωμάτων και των δειγμάτων, εμβαδού 7.84cm2 και 

πάχους 2,5mm, ακολουθεί η διαδικασία καθαρισμού αυτών, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

1.4  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Για να διασφαλιστεί ότι η επιφάνεια των εργαστηριακά παρασκευασμένων 

υποστρωμάτων, στην οποία πρόκειται να γίνει η εναπόθεση των μικρο- νανοδομών ZnO 

καθώς και των υμενίων TiO2, στερείται ξένων προσμίξεων ή σωματιδίων, ακολουθείται η 

διαδικασία καθαρισμού με τη χρήση υπερήχων [5]. 

Τα προς εναπόθεση υποστρώματα, βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας καθαρισμού, 

βυθίζονται σε λουτρό αιθυλικής αλκοόλης (αιθανόλης) για δεκαπέντε περίπου λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και υφίστανται τα κύματα υπερήχων. Μετά τον καθαρισμό δε, 

απαιτείται η χρήση αδρανούς αερίου υπό πίεση, για την απομάκρυνση τυχόν σταγονιδίων 

αιθανόλης τα οποία έχουν παραμείνει στα υποστρώματα. 

Η παραπάνω διαδικασία καθαρισμού, εφαρμόζεται ομοίως και για τα σύνθετα υλικά 

(composites). 

Μετά τη διαδικασία καθαρισμού των υποστρωμάτων, ακολουθεί η διαδικασία ανάπτυξης 

δομών ZnO και υμενίων TiO2, με την τεχνική της εναπόθεσης σε υγρή φάση καθώς και την 

τεχνική εναπόθεσης sol-gel. 
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1.5 ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ZnO 

Τα υποστρώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, για την απευθείας ανάπτυξη των μικρο- 

νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου με την υδροθερμική μέθοδο (Aqueous Chemical 

Growth), φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Η υδροθερμική σύνθεση των μικρο- νανοδομών, αφορά τη θερμική αποδόμηση της 

εξαμέθυλο - τετραμίνης (HMTA) και του νιτρικού ψευδαργύρου, σε υδατικό διάλυμα [6], με 

σκοπό να ληφθούν καλοσχηματισμένες κρυσταλλικές δομές ZnO. Η θερμική αποδόμηση 

πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι συμβατές με τα υποστρώματα, 

ενώ αρχικά στα υποστρώματα λαμβάνονται μικρο- νανοδομές οξειδίου του ψευδαργύρου, οι 

διαστάσεις των οποίων αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου εναπόθεσης. Η μορφολογία 

των δομών αυτών εξαρτάται από τη φύση του υποστρώματος, την παρουσία ενδιάμεσου 

στρώματος (seed layer) και τις συνθήκες της εναπόθεσης [5]. 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΔΟΜΩΝ ZnO 

1. Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 2,5mm (LDPE 0,7), το οποίο παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά. 

2. Εμπορικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 0,5mm, (PE 0,5). 

3. Εμπορικό Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο πάχους 0,2mm (PET 0,2). 

Πίνακας 4. Πολυμερικά υποστρώματα πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν μικρο- νανοδομές ZnO. 

Ουσιαστικά, η όλη αντίδραση αφορά τη θέρμανση υδατικού διαλύματος νιτρικού 

ψευδαργύρου ως πρόδρομο μετάλλου (precursor), παρουσία του υποστρώματος σε 

θερμοκρασία 95 οC. Η όλη αντίδραση πραγματοποιείται σε εργαστηριακά γυάλινα 

μπουκάλια, τα οποία ασφαλίζουν ερμητικά με πώματα πολυπροπυλενίου, απομονώνοντας το 

σύστημα, από το εξωτερικό περιβάλλον.  

Η στοιχειομετρική αναλογία της αντίδρασης για τελική ποσότητα διαλύματος 50 ml, 

αφορά αρχικά την προσθήκη 0,295gr Zn(NΟ3)2 νιτρικός ψευδάργυρος, σε 25ml νερό και την 

ανάδευση του διαλύματος για πέντε περίπου λεπτά σε γυάλινο δοχείο. Ακολουθεί η 

προσθήκη 0,1402gr C6H12N4 (εξαμέθυλοτετραμίνη) στο διάλυμα με παράλληλη προσθήκη, 

25ml νερού και ανάδευση του τελικού διαλύματος για τρία ακόμα λεπτά, ώστε να 

ομογενοποιηθεί απόλυτα (πίνακας 5). 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Zn(NΟ3)2 0,295gr 

C6H12N4 0,1402gr 

H2O 50ml 
Πίνακας 5. Στοιχειομετρική αναλογία της αντίδρασης για την παρασκευή μικρο-νανοδομών ZnO. 
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Τέλος, το διάλυμα μεταφέρεται στο μπουκάλι (το οποίο περιέχει το υπόστρωμα), όπου 

σφραγίζεται με το πώμα και τοποθετείται στον εργαστηριακό κλίβανο ξήρανσης, ο οποίος 

έχει ήδη ρυθμιστεί και βρίσκεται στη θερμοκρασία των 95 οC (εικόνες 8, 9). 

 

Εικόνα 8. Εργαστηριακό μπουκάλι, το οποίο περιέχει το υπόστρωμα και το διάλυμα του νιτρικού 

ψευδαργύρου και της εξαμέθυλοτετραμίνης. 

Βάσει της παραπάνω στοιχειομετρίας και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παρασκευάζουμε 

επτά ίδια διαλύματα και επομένως τοποθετούμε στον εργαστηριακό κλίβανο ξήρανσης επτά 

μπουκάλια, με τα προς εναπόθεση υποστρώματα.  

Τα διαλύματα αυτά πρόκειται να παραμείνουν στο φούρνο για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 

ώρες. Κάθε σειρά δειγμάτων επομένως, αποτελείται από επτά διαφορετικά -ως προς τον 

χρόνο παραμονής τους, στον εργαστηριακό κλίβανο ξήρανσης – δείγματα. 

 

Εικόνα 9. Εργαστηριακός κλίβανος. 

Το σύνολο των σειρών, που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν την ανάπτυξη μικρο- 

νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου, είναι τέσσερεις και είναι οι εξής (πίνακας 6): 

 Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας πάχους 2,5mm χαμηλής τραχύτητας (LDPE0,7), το οποίο 

παρασκευάστηκε εργαστηριακά, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα 

 Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας πάχους 2,5mm χαμηλής τραχύτητας (LDPE0,7), το οποίο 

παρασκευάστηκε εργαστηριακά, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO 

 Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα εμπορικού πολυαιθυλενίου 

χαμηλής πυκνότητας πάχους 0,5mm και υψηλής τραχύτητας (PE0,5), με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO 
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 Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα εμπορικού τερεφθαλικού 

Πολυαιθυλενίου πάχους 0,2mm χαμηλής τραχύτητας polyethylene terephthalate 

– PET0,2), με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 
πάχους 2,5mm χαμηλής τραχύτητας (LDPE0,7), το οποίο παρασκευάστηκε 
εργαστηριακά, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

 

 

ΣΕΙΡΑ 1 

 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 72 ώρες στους 95oC. 

ΧΤΓΥ 

Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 
πάχους 2,5mm χαμηλής τραχύτητας (LDPE 0,7), το οποίο παρασκευάστηκε 
εργαστηριακά, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 

 

ΣΕΙΡΑ 2 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 2 ώρες στους 95 oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομν για 72 ώρες στους 95oC. 

Χ=ΤΥ 

Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα εμπορικού πολυαιθυλενίου χαμηλής 
πυκνότητας πάχους 0,5mm και υψηλής τραχύτητας (PE 0,5), με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 

 

ΣΕΙΡΑ 3 

 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 72 ώρες στους 95oC. 

Τ 
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ΣΕΙΡΑ 4 

 

Εναπόθεση μικρο-νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα εμπορικού τερεφθαλικού 
Πολυαιθυλενίου πάχους 0.2m χαμηλής τραχύτητας polyethylene terephthalate 
– PET 0,2), με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών για 72 ώρες στους 95oC. 
Πίνακας 6. Σειρές (τέσσερις) που παρασκευάστηκαν. 
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1.6 ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΜΕΝΙΩΝ TIO2 

Το υπόστρωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε, για την απευθείας ανάπτυξη των υμενίων 

διοξειδίου του τιτανίου, με τη χημική σύνθεση (Hydrothermal Growth) είναι το εξής (πίνακας 

7): 

 Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 2,5mm, χαμηλής τραχύτητας 

(LDPE0,7), το οποίο παρασκευάστηκε εργαστηριακά. 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚO ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΜΕΝΙΩΝ TiO2 

1. Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 2,5mm (LDPE 0,7), το οποίο 

παρασκευάστηκε εργαστηριακά. 

Πίνακας 7. Πολυμερικό υπόστρωμα πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν υμένια TiO2. 

Μετά την απομάκρυνση κάθε δείγματος από το διάλυμα, ακολουθεί ελαφρύ ξέπλυμα 

αυτού με υπερκάθαρο νερό για την απομάκρυνση τυχόν ξένων προσμίξεων ή σωματιδίων. 

Η στοιχειομετρική αναλογία της αντίδρασης, για τελική ποσότητα διαλύματος 90ml, 

αφορά την προσθήκη 0,7 ml H2O νερού σε 90ml ισοπροπανόλης (C3H8OH- 2προπανόλης) 

και την ανάδευση του διαλύματος για δέκα περίπου λεπτά σε γυάλινο δοχείο. Ακολουθεί 

προσθήκη 1ml C12H28O4Ti (ισοπροποξείδιο του τιτανίου) και ανάδευση για άλλο ένα λεπτό, 

ώστε να διασφαλιστεί η ομογενοποίηση του διαλύματος (πίνακας 8).  

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

(C3H8O) 90ml 

H2O 0,7ml  

C12H28O4Ti  1ml 
Πίνακας 8. Στοιχειομετρική αναλογία της αντίδρασης για την παρασκευή υμενίων TiO2. 

Το διάλυμα και πάλι μεταφέρεται σε γυάλινο εργαστηριακό μπουκάλι (εικόνα 10), μέσα 

στο οποίο βρίσκεται το υπόστρωμα (το οποίο έχει ήδη υποστεί τη διαδικασία καθαρισμού 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Το μπουκάλι σφραγίζεται ερμητικά με το πώμα 

πολυπροπυλενίου και τοποθετείται στον εργαστηριακό κλίβανο ξήρανσης, ο οποίος έχει ήδη 

ρυθμιστεί στη θερμοκρασία των 95 οC [7]. Το σύνολο των σειρών, που πραγματοποιήθηκαν 

και αφορούν την ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2, είναι τρείς και είναι οι εξής : 

 Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 

2,5mm (LDPE 0,7) χαμηλής τραχύτητας, το οποίο παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 
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 Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 

2,5mm (LDPE 0,7) χαμηλής τραχύτητας, το οποίο παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά, με  ενδιάμεσο στρώμα ZnO 

 Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 

2,5mm (LDPE 0,7) χαμηλής τραχύτητας, το οποίο παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά, με  ενδιάμεσο στρώμα TiO2. 

 

 

 

ΣΕΙΡΑ 1 

 

 

Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 
2,5mm (LDPE0,7) χαμηλής τραχύτητας, το οποίο παρασκευάστηκε 
εργαστηριακά, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη υμενίων για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη υμενίων για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη υμενίων για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη υμενίων για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη υμενίων για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη υμενίων για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη υμενίων για 72 ώρες στους 95oC. 
 

Χδφδφ 

 

 

 
 

ΣΕΙΡΑ 3 

 

 

 
 

Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 
2,5mm (LDPE 0,7) χαμηλής τραχύτητας, με ενδιάμεσο στρώμα TiO2. 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη υμενίων για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη υμενίων για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη υμενίων για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη υμενίων για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη υμενίων για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη υμενίων για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη υμενίων για 72 ώρες στους 95oC. 
Πίνακας 9. Σειρές (τρείς) που παρασκευάστηκαν. 

 

 
 

ΣΕΙΡΑ 2 

 

 

Εναπόθεση TiO2, σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας πάχους 
2,5mm (LDPE0,7) χαμηλής τραχύτητας, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO 

Δείγμα 1. Ανάπτυξη υμενίων για 1 ώρα στους 95oC. 

Δείγμα 2. Ανάπτυξη υμενίων για 2 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 3. Ανάπτυξη υμενίων για 5 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 4. Ανάπτυξη υμενίων για 10 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 5. Ανάπτυξη υμενίων για 24 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 6. Ανάπτυξη υμενίων για 48 ώρες στους 95oC. 

Δείγμα 7. Ανάπτυξη υμενίων για 72 ώρες στους 95oC. 
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2.0 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ  
 
2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (εικόνα 10) είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα 

εργαλεία διερεύνησης της επιφάνειας ενός δείγματος. Η μεγέθυνση ενός μικροσκοπίου SEM 

μπορεί να φτάσει και τις 300.000 διαμέτρους, τη στιγμή που μια συνήθη εφαρμογή με 

ημιαγωγούς απαιτεί μεγέθυνση μικρότερη των 50.000 διαμέτρων.  

 

Εικόνα 10. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. 

Η μεγέθυνση του μικροσκοπίου SEM, λαμβάνει χώρα στα όρια των ατελειών, των 

επιφανειακών καταγμάτων και της αστοχίας των δεσμών, ενώ με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

(EDX ανάλυση) είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση της ελάχιστης σύστασης για συγκεκριμένα 

εμβαδά επιφανειών. 

Για την παραγωγή μιας εικόνας ενός μικροσκοπίου ηλεκτρονικής σάρωσης, η επιφάνεια 

του δείγματος σαρώνεται με μια δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία παράγεται από τη θέρμανση 

ενός μεταλλικού νήματος, στο επάνω μέρος του μικροσκοπίου (εικόνα 11). Η δέσμη 

ακολουθεί μια κάθετη πορεία, κατά μήκος της κολώνας του μικροσκοπίου και περνάει από 

ηλεκτρομαγνητικούς φακούς, προκειμένου να εστιαστεί και να κατευθυνθεί πάνω στο δείγμα. 

Μόλις η δέσμη προσπέσει στο δείγμα, τα ηλεκτρόνια (σκεδαζόμενα και δευτερεύοντα) 

διαχέονται και η ανακλώμενη δέσμη συλλέγεται από ένα σωλήνα καθοδικών ακτίνων 

(ανιχνευτής), ο οποίος παράλληλα τη μετατρέπει σε σήμα, το οποίο στέλνει σε μια οθόνη. 

Ουσιαστικά, κατά την απεικόνιση μιας επιφάνειας σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, η 

ενέργεια των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του δείγματος ορίζει την ποσότητα 

των συλλεγόμενων ηλεκτρονίων. Η ανάκλαση των ηλεκτρονίων από το δείγμα αυξάνεται, 

συναρτήσει της ενέργειας της προσπίπτουσας δέσμη, μέχρι ενός ορίου [1].  

Πέρα από αυτό το όριο, η συλλεγόμενη δέσμη των ηλεκτρονίων μετά την πρόσπτωση 

στην επιφάνεια του δείγματος ελαττώνεται, καθώς η προσπίπτουσα δέσμη, έχει ήδη 

ενεργοποιήσει ηλεκτρόνια από την επιφάνεια του δείγματος, τα οποία εξέρχονται από το 
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συγκεκριμένο βάθος και συνήθως ανασχηματίζονται πριν φτάσουν στην επιφάνεια για 

εκπομπή [8]. 

 

Εικόνα 11. Αρχή λειτουργίας μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η αρχική δέσμη των ηλεκτρονίων που προσπίπτει στο δείγμα, 

μπορεί να οδηγήσει και στην εκπομπή αναδρομικά διασκορπισμένων ηλεκτρονίων, τα οποία 

κατέχουν περισσότερη ενέργεια από ότι τα συλλεγόμενα (ηλεκτρόνια) και έχουν 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα ηλεκτρόνια αυτά δεν συλλέγονται από τον ανιχνευτή 

ηλεκτρονίων.  

Η εμφάνιση της εικόνας του μικροσκοπίου, αντιστοιχεί στα επιφανειακά χαρακτηριστικά 

του δείγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προς μεγέθυνση επιφάνεια του δείγματος, πρέπει 

να είναι ηλεκτρικά αγώγιμη. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται η εναπόθεση ενός 

μεταλλικού επιχρίσματος λεπτού πάχους [1]. 

Η απεικόνιση των αναδρομικά διασκορπισμένων ηλεκτρονίων είναι χρήσιμη και 

χαρακτηρίζει μοναδικά τα υλικά [8]. 

Η φασματοσκοπία διασκορπισμένης ενέργειας με ακτίνες Χ (EDX ή EDS ή EDAX 

ανάλυση), είναι μια τεχνική για την αναγνώριση της στοιχειώδους σύστασης ενός δείγματος. 

Το σύστημα της εν λόγω φασματοσκοπίας είναι ενοποιημένο με αυτό του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης και η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στο βομβαρδισμό του 

δείγματος με μια δέσμη ηλεκτρονίων.  

Τα ηλεκτρόνια που συγκρούονται με τα άτομα του προς ανάλυση δείγματος, χτυπούν 

μερικά από αυτά με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται εκκένωση των θέσεων των 

ηλεκτρονίων των ατόμων που βομβαρδίζονται, ενώ παράλληλα υφίσταται και μεταφορά 
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ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (από τις καταστάσεις μεγαλύτερης ενέργειας) στις κενές 

θέσεις, εκπέμποντας ενέργεια (ακτίνες Χ.).  

Το ποσό της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, είναι για κάθε άτομο διαφορετικό, οπότε η 

μέτρηση της ενέργειας (ακτινοβολία Χ) που απελευθερώνεται κατά τον βομβαρδισμό 

ηλεκτρονίων με τα άτομα ενός στοιχείου, ουσιαστικά ταυτοποιεί το είδος των στοιχείων που 

αποτελούν το δείγμα. 

Το αποτέλεσμα της φασματοσκοπία διασκορπισμένης ενέργειας με ακτίνες Χ, είναι το 

φάσμα EDX, από το οποίο (φάσμα) προκύπτει πόσο συχνά μια ακτίνα Χ λαμβάνεται για το 

κάθε ενεργειακό επίπεδο και απεικονίζει κορυφές που αντιστοιχούν στα ενεργειακά επίπεδα 

για τα οποία λήφθηκαν οι περισσότερες ακτίνες Χ. 

Κάθε μια από αυτές τις κορυφές είναι μοναδικές για τα άτομα και αντιστοιχούν σε 

διαφορετικό στοιχείο. Μια έντονη κορυφή αντιστοιχεί σε ένδειξη ενός συγκεκριμένου 

ατόμου στο δείγμα. Ένα φάσμα EDX δεν απεικονίζει μόνο το άτομο που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη κορυφή, αλλά και τον τύπο της ακτινοβολίας Χ που εκπέμπει το 

συγκεκριμένο άτομο.  

Τέλος με τη χρήση ειδικού λογισμικού είναι δυνατή η συλλογή μιας σειράς φασμάτων 

για κάθε ένα σημείο του δείγματος. Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται χρήση συσκευής 

εκπομπής ηλεκτρονιακής δέσμης, η οποία σαρώνει όλη την επιφάνεια του δείγματος.  

Σημειώνεται ότι αν αναλυθεί μια μόνο θέση του δείγματος, είναι δυνατή η 

ποσοτικοποίηση των στοιχείων για τη συγκεκριμένη θέση. Η συγκεκριμένη ανάλυση 

ονομάζεται ανάλυση σημείου (point analysis). Αν αναλυθεί μια γραμμή του δείγματος τότε η 

ανάλυση αυτή ονομάζεται σάρωση γραμμής (line scanning), ενώ αν αναλυθεί κάθε ένα 

σημείο του δείγματος τότε η συγκεκριμένη ανάλυση ονομάζεται χαρτογράφηση με τελείες 

(dot mapping). Σε αυτή τη περίπτωση η εικόνα που λαμβάνεται απεικονίζει την κατανομή 

των στοιχείων που αποτελούν το δείγμα. 

 

2.2 ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα (φώς, ακτίνες Χ, ακτίνες γ) συνίσταται από ένα 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δονείται με ημιτονοειδή μορφή και διαδίδεται με την ταχύτητα 

του φωτός.  Η μεταφερόμενη κβαντική ενέργεια περιγράφεται ως εξής:  

E=h v [9] 

Με: h: 6,6256 * 10 –34  j s 

              ν: συχνότητα φωτός s-1 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 19 

 

Κάθε σωματίδιο μάζας m, το οποίο κινείται με ταχύτητα U, αποτελεί κύμα με μήκος 

κύματος λ. 

                            λ = h/p = h/m*U [9]         ή αντικαθιστώντας  Ε=1/2 m U2 

λ=h/(2*m*E)1/2 

Κατά την αλληλεπίδραση κύματος με ένα δείγμα, το κύμα μπορεί να υποστεί μεταβολή 

ως προς :  

o την ένταση (Iο) 

o την ενέργεια (Eο) 

o κυματοδιάνυσμα (Kο), με Κ=2π / λ. 

Οι αντίστοιχες επιδράσεις από τις πιθανές προαναφερθείσες μεταβολές αφορούν : 

o την απορρόφηση (η ένταση του κύματος διαδίδεται με μικρότερη της 

προσπίπτουσας έντασης Ι<Ιο ) 

o την απώλεια ενέργειας (ελαστική, χωρίς απώλεια ενέργειας ΔΕ=0, ή ανελαστική 

με ΔΕ>0) 

τη σκέδαση (απόκλιση από την προσπίπτουσα ακτινοβολία Κ≠Κ0, ελαστική σκέδαση με 

λ=λ0 ή ανελαστική με λ<λο ή λ>λο) [9] 

Οι ακτίνες Χ, είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος στα όρια των 

διατομικών διαστάσεων (0,1 με 10 Α) των στερεών [10]. Η περίθλαση των ακτίνων Χ σε 

δείγμα επιτρέπει τον προσδιορισμό της δομής και της σύστασης του [11,12]. 

Οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με τις γνωστές 

κρυσταλλικές δομές, βοηθούν στη συσχέτιση των άγνωστων (μετρούμενων δομών) με τις 

δεδομένες γνωστές δομές.  

Με τις ακτίνες Χ είναι δυνατή η εύρεση του μεγέθους των κρυστάλλων αλλά και του 

προσανατολισμού αυτών [13]. 

Γενικά με τη διάθλαση των ακτίνων Χ σε ένα δείγμα είναι: 

o Δυνατός ο δομικός χαρακτηρισμός των υλικών, βασιζόμενος στη σχέση της 

πυκνότητας τους και της απορρόφησης της δέσμης των ακτίνων Χ. 

o Εφικτή η ποσοτική ανάλυση της περιεκτικότητας του δείγματος, βασιζόμενη στη 

δευτερεύουσα ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτό και συλλέγεται από τον 

ανιχνευτή. 
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Όταν μια παράλληλη μονοχρωματική δέσμη προσπέσει στα επίπεδα (hkl), με γωνία 

πρόσπτωσης θ, τα ηλεκτρόνια των ατόμων του πλέγματος, σκεδάζουν την ακτινοβολία προς 

όλες τις κατευθύνσεις, αλλά μόνο για κάποιες κατευθύνσεις τα σκεδαζόμενα κύματα 

βρίσκονται σε φάση. Οι ακτίνες βρίσκονται σε φάση μόνο όταν η διαφορά της πορείας της 

δέσμης ισούται με τον ακέραιο αριθμό μηκών κύματος. 

Η σχέση που περιγράφει τα παραπάνω διατυπώθηκε από τον W. Bragg, ως εξής: 

 Σύμφωνα με τον W. Bragg η διαφορά της πορείας των δύο κυμάτων ισούται με : 

2 *μήκος κύματος= 2 *d *sin (θ) 

Στην  περίπτωση που υφίστανται τρία κύματα μαζί τότε η παρεμβολή των τριών κυμάτων 

πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός του αριθμού των μήκών κύματος. Για ένα αριθμό κυμάτων 

ισχύει [14]: 

n * wavelength = 2*d*sin(θ) 

ή 

n *λ=2*d* sinθ [13] 

Όπου n είναι η τάξη ανάκλασης και είναι ακέραιος αριθμός, λ είναι το μήκος κύματος 

των ακτίνων Χ, d είναι η απόσταση μεταξύ ατόμων και θ είναι η γωνία διάθλασης (το λ, d 

μετρώνται στην ίδια μονάδα συνήθως Α). Επομένως από την παραπάνω απλή έκφραση 

συσχετίζεται το μήκος κύματος της ακτίνας, της απόστασης μεταξύ των ατόμων και της 

γωνίας της περιθλόμενης ακτίνας θ [1]. Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται η περίθλαση 

των ακτίνων Χ σε ένα κρυσταλλικό υλικό.  

  

Εικόνα 13. α) Περίθλαση ακτίνων Χ σε κρυσταλλικό υλικό, β) Περιθλασίμετρο. 

Ένα περιθλασίμετρο ακτίνων Χ, φαίνεται παρακάτω (εικόνα 14), ενώ η αρχή λειτουργίας 

του είναι η εξής: 
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Εικόνα 14. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. Rigaku (RINT 2000) Cu Kα,1,5418 ΑO. 

Σε ένα γυάλινο σωλήνα με κενό αέρα, έχουν τοποθετηθεί δύο ηλεκτρόδια, η κάθοδος και 

η άνοδος. Η κάθοδος είναι ένα σύρμα βολφραμίου, ενώ η άνοδος ένας μεταλλικός δίσκος 

συνήθως από χαλκό. Μεταξύ καθόδου και ανόδου εφαρμόζεται υψηλή τάση, της τάξεως των 

25-50 ΚV. Το νήμα της καθόδου διαρρέεται από ρεύμα εκπέμποντας ηλεκτρόνια. Τα 

ηλεκτρόνια επιταχύνονται από το πεδίο και προσπίπτουν στην άνοδο. Στην κάθοδο βρίσκεται 

τοποθετημένο ένα διάφραγμα που εστιάζει τα ηλεκτρόνια σε μια περιοχή της ανόδου που 

ονομάζεται εστία. Η δέσμη των ακτίνων Χ δημιουργείται από την πρόσπτωση των 

ηλεκτρονίων στην άνοδο και συγκεκριμένα στην περιοχή της εστίας [9]. 

Το προς μέτρηση δείγμα στηρίζεται σε ειδική βάσει. Η ανακλώμενη από αυτό δέσμη 

διέρχεται από το διάφραγμα και καταλήγει στον ανιχνευτή, ο οποίος συνδεόμενος με τον 

υπολογιστή καταγράφει το σήμα.  

Το περιθλασίμετρο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να ορίσει τις γωνίες που 

συμβαίνει η περίθλαση από το προς μέτρηση δείγμα (εικόνα 13). Το δείγμα τοποθετείται 

πάνω σε ένα επίπεδο δίσκο, του οποίου η περιστροφή είναι δυνατή γύρω από τον άξονά του. 

Η μονοχρωματική ακτινοβολία που παράγεται από την πηγή αφού προσπέσει πάνω στο 

δείγμα, ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή. Σημειώνεται ότι το δείγμα, η πηγή και ο ανιχνευτής 

βρίσκονται ανά δύο στο ίδιο επίπεδο, με το μετρητή να είναι τοποθετημένος σε μια κινούμενη 

βάση η οποία μπορεί επίσης να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του δείγματος. Κάθε 

κίνηση του μετρητή, μπορεί να σημειωθεί από τη γωνιακή του θέση, βάσει της γωνίας 2θ 

(γωνία περίθλασης). Αυτό σημαίνει ότι αν το δείγμα κινηθεί κατά γωνία θ, ο μετρητής θα 

κινηθεί κατά γωνία 2θ (με τις γωνίες πρόσπτωσης και περίθλασης να διατηρούνται ίσες 

μεταξύ τους). 

Ένα διάγραμμα περίθλασης δέσμης ακτίνων Χ σε ένα δείγμα δημιουργείται συναρτήσει 

της έντασης της ακτινοβολίας με τη γωνία 2θ που διέρχεται τελικά η δέσμη. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ακτινοβολία που παράγουν οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ακτίνων Χ δεν 
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είναι μονοχρωματικές (σταθερό μήκος κύματος), για το λόγο αυτό τοποθετούνται στη μονάδα 

οι μονοχρωμάτορες, οι οποίοι επιτρέπουν να διέρχονται ακτίνες με συγκεκριμένο μήκος 

κύματος, ή επιλέγουν τις ακτίνες με το συγκεκριμένο μήκος κύματος από περίθλαση. Ένας 

μονοχρωμάτορας είναι ένα έλασμα συγκεκριμένου στοιχείου κατάλληλου πάχους.  

Κατά την περίθλαση των ακτίνων Χ η θέση και η ένταση των κορυφών χαρακτηρίζουν 

την κρυσταλλική δομή και την ατομική σύσταση του υλικού, ενώ προκύπτουν όταν 

ικανοποιείται η συνθήκη του Bragg. Όταν ένα υλικό είναι μίγμα άλλων υλικών, το γράφημα 

που εμφανίζεται από την περίθλαση των ακτίνων Χ είναι ένας συνδυασμός από γραφήματα 

των επιμέρους δομών του μίγματος των υλικών, με τις κορυφές να φέρουν την ένδειξη των 

επιπέδων. Σε μια τέτοια περίπτωση αναγνωρίζονται οι επιμέρους φάσεις με την αντιπαράθεση 

του συνολικού γραφήματος με τα γραφήματα αναφοράς των μεμονωμένων υλικών. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα γράφημα XRD μπορεί να δώσει πληροφορίες για την 

παραμόρφωση ενός κρυσταλλικού πλέγματος, οριζόμενη ως αλλαγή των διατομικών 

αποστάσεων των ατόμων. Οι παραμορφώσεις αυτές μπορεί να είναι είτε μικροσκοπικές 

(τοπικές- micro strain) είτε μακροσκοπικές (ολικές – macro strain). 

Οι μικροσκοπικές παραμορφώσεις φαίνονται με την απόκλιση από τις συνήθεις 

αποστάσεις των ατόμων μεταξύ τους. Η αλλαγή των αποστάσεων φαίνεται στο γράφημα 

XRD από το πλάτεμα των χαρακτηριστικών κορυφών, στο οποίο επισημαίνεται ότι 

συμβάλλει και το μέγεθος των κρυστάλλών. Μεγάλο μέγεθος κρυστάλλων, οδηγεί σε 

απότομες κορυφές, ενώ μικρό μέγεθος οδηγεί σε πλατιές κορυφές. Το πλάτεμα των κορυφών 

και επομένως το μέγεθος των κρυστάλλων, υπολογίζονται βάσει του πλάτους των κορυφών, 

στο μέσο του μεγίστου ύψους αυτών (Full Width at Half Maximum) [1]. Τέλος οι 

μακροσκοπικές παραμορφώσεις (μικρότερη η μεγαλύτερη ομοιογένειας του δείγματος) 

φαίνονται από την αλλαγή της θέσης των κορυφών. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, η περίθλαση των ακτίνων Χ, χρησιμοποιήθηκε για το 

χαρακτηρισμό της κρυσταλλικής δομής των νανοδομών του οξειδίου του ψευδαργύρου. To 

περιθλασίμετρο είναι τύπου Rigaku (RINT 2000), Cu Kα,1,5418 Αο  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ 

Διαστάσεις διαφράγματος  ½, ½, 0,3mm 

Φάσμα γωνιών σκέδασης 30 με 70 μοίρες 

Βήμα  0,02 μοίρες 

Εφαρμοζόμενη τάση 40kV 

Εφαρμοζόμενη ένταση 178mA 
Πίνακας 10. Ρυθμίσεις περιθλασιμέτρου τύπου. RIGAKU (RINT 2000), Cu KΑ,1,5418 Α. 
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Το διάφραγμα το οποίο τοποθετήθηκε στην κάθοδο για την εστίαση των ηλεκτρονίων, 

έχει διαστάσεις ½, ½, 0,3mm, ενώ το φάσμα των γωνιών στις οποίες πραγματοποιήθηκε η 

σκέδαση των ακτίνιων ξεκινάει από τις 30 και καταλήγει στις 70 μοίρες, με βήμα 0,02 μοίρες 

ανά δευτερόλεπτο. Η τάση δε, η οποία εφαρμόστηκε μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι της 

τάξεως των 40ΚV, με την ένταση να είναι ρυθμισμένη στα 178mA. 

 
2.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

Η φασματοσκοπία Raman (εικόνα 15), είναι μια φασματοσκοπική τεχνική, η οποία δίνει 

χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή των χημικών μορίων, στηριζόμενη στη διάχυση μιας 

ακτίνας λέιζερ κατά την πρόσπτωση της σε μια επιφάνεια [15, 16, 17].  

Συγκεκριμένα όταν ακτινοβολία, συχνότητας ν και ενέργειας h, προσπέσει σε μια 

επιφάνεια, τότε υπόκειται σε ελαστικές ή μη διαθλάσεις. Όταν οι διαθλάσεις είναι ελαστικές 

(χωρίς δηλαδή να υφίσταται μεταβολή της αρχική ενέργειας) ο ανιχνευτής δέχεται τα 

διαθλώμενα φωτόνια ενέργειας hv και συχνότητας ν. 

 

Εικόνα 15. Φασματοσκοπία Raman. 

Όταν όμως οι διαθλάσεις είναι ανελαστικές, υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των 

προσπιπτόντων φωτονίων και των μορίων της χημικής ένωσης. Η ανταλλαγή της ενέργειας 

πραγματοποιείται λόγω των συγκρούσεων των φωτονίων με τα μόρια της ένωσης, με 

αποτέλεσμα τα δεύτερα να χάνουν ή να κερδίζουν ενέργεια. Αυτή η μεταβολή της ενέργειας 

μεταφράζεται σε μεταβολή της δονητικής και περιστροφικής ενέργειας των μορίων ή σε 

δυνατότητα πόλωσης του μορίου. Το φαινόμενο Raman, σχετίζεται με αυτή ακριβώς τη 

δυνατότητα πόλωσης του μορίου ως αποτέλεσμα των κβαντικών μεταβολών. Μια συσκευή 
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Raman, αποτελείται από μια πηγή ακτινών λέιζερ, η οποία παρέχει μια στενή μονοχρωματική 

ακτίνα μικρών συχνοτήτων αλλά μεγάλης ενέργειας [15]. 

Στην παρούσα εργασία το φασματοσκόπιο Raman που χρησιμοποιήθηκε για το 

χαρακτηρισμό των δεσμών του ανατασίου TiO2, είναι της εταιρείας Nicolet Almega XR, ενώ 

οι συνθήκες λειτουργίας είναι οι εξής: λέιζερ, 473 nm, ισχύ 100 % για χρόνο 3 s και 

κυματάριθμο (wavenumber) απο 0 έως και 900 cm-1. 

 

2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Κάθε δείγμα τετραγωνικής διατομής 7,84cm2, του οποίου η φωτοκαταλυτική δράση 

μελετάται, τοποθετείται με συναρμογή σύσφιξης, σε ένα αντιδραστήρα (εικόνα 16) που έχει 

εμβαδό κάτοψης επίσης 7,84cm2. Ο αντιδραστήρας διαθέτει πώμα από κρύσταλλο quartz, με 

σκοπό να διαπερνάται από την προσπίπτουσα υπεριώδη ακτινοβολία. Το σημείο επαφής δε, 

του πώματος με τον υπόλοιπο αντιδραστήρα, φέρει μονωτικό υλικό, ώστε να διασφαλίζεται η 

απομόνωση του συστήματος εσωτερικά του αντιδραστήρα, από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο 

αντιδραστήρας τέλος, φέρει στο πλάι κυκλική θυρίδα επίσκεψης (οπή) διαμέτρου 1mm. 

Αφού τοποθετηθεί το δείγμα στον αντιδραστήρα, υδατικό διάλυμα της χρωστικής 

(methylene blue), όγκου 1ml και συγκέντρωσης 5,4 10-7 Μ, εφαρμόζεται πάνω στο δείγμα 

από τη θυρίδα επίσκεψης με τη χρήση σύριγγας. 

 

Εικόνα 16. Αντιδραστήρας για μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης των δειγμάτων. 

Ο αντιδραστήρας τοποθετείται σε ένα θάλαμο περιβαλλοντικής προσομοίωσης, ο οποίος 

διαθέτει πέντε λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου black light TL/4W 08, ισχύος 

4watt/ λάμπα, που είναι συνδεδεμένες παράλληλα και εκπέμπουν κυρίως, στα 365nm (εικόνα 

17) [18].  

Η συνολική ακτινοβολία του θαλάμου, μετρήθηκε με τη χρήση ραδιομέτρου (τοποθέτηση 

αισθητήρα κάθετα στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία) και βρέθηκε να ανέρχεται στα 1,6 

miliwatt/cm2 (έχοντας παράλληλα θερμοκρασία 31 οC). 
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Γράφημα 1. Φάσμα διανομής ισχύος, για τους λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας Black Light TL/4W. 

Με τη χρήση του ίδιου οργάνου (UVP Inc., USA) και στην ίδια θερμοκρασία, 

μετρήθηκε και η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, με τον αισθητήρα του οργάνου να δέχεται 

κάθετα τις ηλιακές ακτίνες (μέτρηση στις 12:00 μμ κατά το μήνα Μάιο) και βρέθηκε να είναι 

περί τα 2,6- 2,8 miliwatt/cm2.  

Σημειώνεται ότι ο θάλαμος περιβαλλοντικής (εικόνα 17, 18) προσομοίωσης είναι 

κατασκευασμένος από χαλύβδινο ανοξείδωτο έλασμα, εξαιρετικά υψηλής στιλπνότητας 

(εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου), με σκοπό την ομοιόμορφη διάχυση της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.  

 

Εικόνα 17. Θάλαμος περιβαλλοντικής προσομοίωσης. 

Η απόσταση δε, των λαμπτήρων από τη βάσει του θαλάμου, ρυθμίζεται με τη χρήση 

περιστρεφόμενου κοχλία, ενώ για το σύνολο των πειραμάτων φωτοκατάλυσης, η απόσταση 

αυτή επιλέχθηκε στα 13cm. Μετά την τοποθέτηση του αντιδραστήρα στο θάλαμο 

περιβαλλοντικής προσομοίωσης, η πόρτα του θαλάμου ασφαλίζει και ο θάλαμος τίθεται σε 
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λειτουργία. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως με τη δραστικότητα του δείγματος, 

διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής και λαμβάνεται μικρή ποσότητα χρωστικής. 

 

Εικόνα 18. Θάλαμος περιβαλλοντικής προσομοίωσης σε λειτουργία. 

Με τη χρήση της φασματοσκοπίας ορατού -υπεριώδους, ελέγχεται η απορρόφηση του 

υγρού όγκου της χρωστικής που λήφθηκε από το σύστημα, ενώ μετά τον έλεγχο, το υγρό 

επιστρέφεται στον αντιδραστήρα και η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία. 

 

 2.5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ- ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 

Αρκετά υλικά απορροφούν στην περιοχή του ορατού και του υπεριώδους. Η απορρόφηση 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εκφράζεται από τον νόμο του 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 

[19]. 

Σε ένα φασματοσκόπιο υπεριώδους–ορατού, η παραγόμενη ακτινοβολία παράγεται από 

μια λάμπα. Η παραγόμενη δέσμη (εικόνα 19), 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. 

Ή 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 [20]. 
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Εικόνα 19. Διέλευση παραγόμενης δέσμης  σε ένα φασματοσκόπιο ορατού υπεριώδους [20]. 

Η φασματοσκοπία ορατού υπεριώδους, χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, με 

σκοπό να μελετηθεί η απορρόφηση της ακτινοβολίας από τον υγρό όγκο του ρύπου (που 

λαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το σύστημα), σε ένα εύρος μηκών κύματος 

από 800 έως και 200nm. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα υδατικά διαλύματα του methylene 

blue, παρουσιάζουν χαρακτηριστική κορυφή στα 664nm [21]. 

Για κάθε μέτρηση που θα ληφθεί, πραγματοποιείται ολοκλήρωση της καμπύλης που 

υποδηλώνει την χαρακτηριστική κορυφή της χρωστικής, με όρια ολοκλήρωσης, από 540 έως 

και 700nm 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΡΑΤΟΥ - ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 

Εύρος μηκών κύματος 800 έως και 200nm 

Όρια ολοκλήρωσης 540 έως και 700nm 
Πίνακας 11. Παράμετροι φασματοσκοπίας ορατού- υπεριώδους. 

Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων και προβολή αυτών σε γράφημα συναρτήσει 

του χρόνου.  

 

Γράφημα 2. Φάσμα απορρόφησης ορατού υπεριώδους, υδατικού διαλύματος Methylene Blue, 
συγκέντρωσης 5,5 10-7Μ. 
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3.0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ZnO 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά, σχολιάζονται εκτενέστατα και εξηγούνται, όλα 

τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τις επιμέρους σειρές δειγμάτων. 

Συγκεκριμένα, αναλύονται τα δεδομένα που αφορούν το οξειδίου του ψευδαργύρου και 

μετά ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επιμέρους σειρές δειγμάτων του 

διοξειδίου του τιτανίου, δημιουργώντας έτσι, δυο ενότητες αποτελεσμάτων (μια για το ZnO 

και μια για το TiO2). 

Σε κάθε ενότητα αρχικά παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν την δημιουργία 

επιστρώματος υλικού εναπόθεσης σε πολυμερικά υποστρώματα και μετά ακολουθούν τα 

δεδομένα που αφορούν τα σύνθετα υλικά. Προκειμένου όμως να υπάρχει μια ορθή ροή 

παράθεσης των αποτελεσμάτων και σχολιασμού αυτών, πρώτα παρατίθενται (για όλες τις 

σειρές) τα δεδομένα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, μετά τα δεδομένα της 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ για το ZnO ή του Raman για το TiO2 και τέλος τα αποτελέσματα 

της φωτοκαταλυτικής δράσης των δειγμάτων. 

 

3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΖnO ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 MM, ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ 

Αρχικά, το υπόστρωμα το οποίο επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών 

ZnO, με την υδροθερμική σύνθεση εναπόθεσης ήταν το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 

πάχους 2,5mm. Το υπόστρωμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε παρασκευάστηκε με τη χρήση 

ενός συστήματος ανάμιξης με δύο θερμαινόμενους κυλίνδρους, αλλά και τη χρήση 

εργαστηριακής πρέσας. Ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο υπόστρωμα παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά, αφορά την επίτευξη του πάχους των 2,5mm, αλλά και μιας λείας και επίπεδης 

επιφάνειας μικρής τραχύτητας, με σκοπό να μελετηθεί πάνω σε αυτήν η ανάπτυξη μικρο- 

νανοδομών ZnO. 

Η τεχνική ανάπτυξης μικρο- νανοδομών πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα, όπως 

προαναφέρθηκε, αφορά την υδροθερμική σύνθεση οξειδίου του ψευδαργύρου στη 

θερμοκρασία των 95 C (μετά τον καθαρισμό των δειγμάτων σε λουτρό υπερήχων), για 1, 2, 

5, 10, 24, 48, 72 ώρες εναπόθεσης. Το σύνολο των παραχθέντων δειγμάτων αποτελεί την 

πρώτη σειρά εναπόθεσης, η οποία περιέχει συνολικά επτά δείγματα κατ΄ αντιστοιχία με τις 

ώρες παραμονής τους στον εργαστηριακό κλίβανο (στην θερμοκρασία των 95 oC). 

Πριν την ανάπτυξη δε, του φωτοκαταλυτικού υλικού στην επιφάνεια του οργανικού 

υποστρώματος, δεν χρησιμοποιήθηκε ενδιάμεσο στρώμα (seed layer), για την αύξηση της 

συγκολλητικότητάς του υποστρώματος ή τον προσανατολισμό των προσκείμενων μικρο- 
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νανοδομών σε ορθή θέση. Έτσι η σύνδεση του οργανικού υποστρώματος και του 

καταλυτικού επιστρώματος ήταν άμεση. 

 

3.1.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσφυση του επιστρώματος των μικρο- νανοδομών ZnO, 

για τα δείγματα που προέκυψαν μετά τις 10, 24, 48 και 72 ώρες παραμονής στον 

εργαστηριακό κλίβανο, δεν ήταν η αναμενόμενη. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μερική 

αποκόλληση του επιστρώματος κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης των δειγμάτων από το 

διάλυμα, με αποτέλεσμα την απόρριψη και των τεσσάρων αυτών δειγμάτων. Τα δεδομένα 

που ακολουθούν αναφέρονται μόνο στα δείγματα των τριών πρώτων ωρών παραμονής στον 

εργαστηριακό κλίβανο (1, 2, 5), των οποίων η πρόσφυση ήταν η επιθυμητή. 

 

3.1.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης, για τα τρία πρώτα δείγματα (1, 2, 5 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95 οC). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις τρεις εικόνες είναι 

×1.500. Οι μικρο- νανοδομές ZnO, που απαντώνται και στις τρεις περιπτώσεις, είναι μικρο- 

νανοράβδοι, ενώ σε καμία φωτογραφία δεν παρατηρείται συγκεκριμένος προσανατολισμός 

αυτών.  

Για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης (εικόνα 20α), το μέσο μήκος των νανοράβδων 

κυμαίνεται γύρω στο 1μm και αντίστοιχα η διάμετρος τους στα 300nm, αποδίδοντας 

παράλληλα μια σχετικά ελαφριά κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος. Διακρίνεται 

όμως και η συνύπαρξη νανοράβδων μήκους 2 αλλά και 4μm διαμέτρων 200 και 400nm 

περίπου. Όπως παρατηρείται η ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών είναι σχετικά ομοιόμορφη, 

γεγονός που υποδηλώνεται από την ύπαρξη μόνο αρχικών πυρήνων ανάπτυξης. 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 20β), παρατηρείται μια αισθητή αύξηση 

του μέσου μήκους των νανοδομών στα 2μm και της διαμέτρου τους στα 500nm, με τις 

μεγαλύτερες νανοράβδους να ξεπερνούν τα 7μm (διαμέτρου 600nm). Παράλληλα υφίστανται 

και μικρο- νανοράβδοι μήκους 1μm και διαμέτρου 300nm. Η κάλυψη της επιφάνειας του 

υποστρώματος είναι αρκετά πυκνότερη από αυτή της μιας ώρας εναπόθεσης, ενώ 

παρατηρείται ακόμα η ύπαρξη πυρήνων ανάπτυξης μικρο-, νανοδομών.  
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α)  01 hr LDPE 

 

β)  02 hr LDPE 

 

γ)  05 hr LDPE 

Εικόνα 20. Ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα LDPE, χωρίς seed layer (ενδιάμεσο στρώμα), 

για τα δείγματα των: α) 01 ώρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης στους 95oC. 

Στο δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 20γ), παρατηρείται η συνύπαρξη 

νανοράβδων μήκους 3 έως και 13μm, με το μέσο μήκος όμως να είναι περι τα 8μm. Oι 

αντίστοιχες διάμετροι είναι της τάξης των 500nm, 1μm και 700nm. Η κάλυψη είναι αρκετά 

πυκνή, με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται καν το πολυμερικό υπόστρωμα, ενώ παρατηρείται 

μια σχετική ομοιομορφία στις διαστάσεις των νανοράβδων. Οι πυρήνες ανάπτυξης νέων 

μικρο- νανοδομών εξακολουθούν να υφίστανται και σε αυτό το δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι 

ενώ οι αρχικές μικρο- νανοράβδοι συνεχίζουν και αναπτύσσονται, παράλληλα 

δημιουργούνται νέες μικρο- νανοράβδοι, των οποίων η δημιουργία και ανάπτυξη έχει μια 

διαφορά φάσης από τις αρχικές. Προφανώς, το επίστρωμα εναπόθεσης που δημιουργείται 

πάνω στο υπόστρωμα, αρχίζει και αποκτάει μια αρκετά μεγάλη πυκνότητα και επομένως μια 

δική του συνοχή, εντελώς ανεξάρτητη από αυτή του υποστρώματος. Το γεγονός αυτό λοιπόν, 

σε συνδυασμό με την απουσία ενδιάμεσου στρώματος (seed layer), για την αύξηση της 

συγκολλητικότητας μεταξύ των δυο, εξηγεί το αποτέλεσμα της αποκόλλησης του 
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επιστρώματος από το υπόστρωμα στα δείγματα που παρέμειναν στη θερμοκρασία των 95 οC, 

για 10, 24, 48, 72 ώρες.  

Διαστάσεις αναπτυγμένων μικρο-νανοράβδων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα 

Δείγμα- Χρόνος εναπ/σης Ελάχιστη 

διάμετρος 

d1 

Μέση 

διάμετρος 

d 

Μέγιστη 

διάμετρος 

d2 

Ελάχιστο 

μήκος l1 

Μέσο 

μήκος l 

Μέγιστο 

μήκος l2 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης 200nm 300nm 400nm 2μm 1μm 4μm 

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 300nm 500nm 600nm 1 μm 2 μm 7 μm 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 500nm 1 μm 700nm 3 μm 8 μm 13 μm 

Πίνακας 12. Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοράβδων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm χωρίς ενδιάμεσο 

στρώμα για τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης. 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των μικρο- νανοράβδων για τα δείγματα 

των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης. 

 

3.1.3 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ- 

Τα γραφήματα που ακολουθούν, αντιστοιχούν στα τρία δείγματα των 1, 2, 5 ωρών 

εναπόθεσης. Οι κορυφές φέρουν την ένδειξη των κρυσταλλογραφικών επιπέδων (100), (002), 

(101), (110) κ.α. της εξαγωνικής δομής του ZnO, επιβεβαιώνοντας το σχηματισμό 

κρυσταλλικού ZnO για το κάθε ένα από τα τρία δείγματα. Σημειώνεται ότι και τα τρία 

γραφήματα αναφέρουν τη σχετική ένταση (όχι την κανονικοποιημένη) των κορυφών. 

Γίνεται αντιληπτό ότι όσο αυξάνει ο χρόνος εναπόθεσης (1, 2, 5 ώρες), τόσο αυξάνει η 

ένταση των κορυφών, όχι όμως και η αιχμηρότητα τους. Υψηλή ένταση υποδεικνύει 

αυξημένο πάχος υλικού εναπόθεσης, ενώ αιχμηρές κορυφές υποδεικνύουν αυξημένη 

κρυσταλλικότητα και μεγάλο μέγεθος κρυστάλλων, εν αντίθεση με τις κορυφές οι οποίες δεν 

είναι αιχμηρές (δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης) [22, 23]. 

Αναλυτικότερα, στη 1 ώρα εναπόθεσης (γράφημα 3α), παρατηρείται χαμηλή ένταση των 

κορυφών (100), (002), (101), (110), που επαληθεύει τη χαμηλή κάλυψη του υποστρώματος, 

όπως προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα, για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, η ένταση της 

κορυφής (100) φτάνει τις (470a.u). Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μη αιχμηρών κορυφών 

αποδεικνύει την ύπαρξη μικρού μεγέθους κρυστάλλων, χαμηλής κρυσταλλικότητας. Η 
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αιχμηρότητα των κορυφών αποδίδεται μέσω του υπολογισμού του FWHM (πλάτος κορυφής 

στο μέσο του μέγιστου ύψους της).  
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Γράφημα 3. Γράφημα XRD μικρο- νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα LDPE χωρίς ενδιάμεσο στρώμα, για τα 

δείγματα των: α) 01 ωρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης στους 95οC. 

Στο δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (γράφημα 3β), παρατηρείται διπλασιασμός της 

έντασης των χαρακτηριστικών κορυφών (η ένταση της κορυφής (100) αγγίζει τις 1050 a.u), 

με παράλληλη αύξηση της αιχμηρότητας τους. Αποτέλεσμα απόλυτα συμβατό με τις εικόνες 

της μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης, όπου φαίνεται πυκνότερη κάλυψη του 

υποστρώματος. 

Τέλος, η ένταση των κορυφών συνεχίζει να αυξάνει (η κορυφή (100) φτάνει τις 3400 

a.u) για το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (γράφημα 3γ) και συγκεκριμένα τριπλασιάζεται 

συγκριτικά με την ένταση των κορυφών του δείγματος των 2 ωρών. Γεγονός που επίσης 

αποδεικνύει την συνεχή αύξηση του επιστρώματος των μικρο- νανοδομών. Παράλληλα στις 5 

ώρες εναπόθεσης, εκτός από τις κορυφές που ορίζουν τα επίπεδα (100), (002), (101), γίνονται 

ξεκάθαρες και οι κορυφές, των επιπέδων (102), (110), (103), (112), (201), σύμφωνα με το 

JCPDS card file No. 36-1451. Η αιχμηρότητα όμως των κορυφών, σχετίζεται με αυτή του 

δείγματος της 1 ώρας εναπόθεσης. 

α) 

β) 

γ) 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένδειξη του επιπέδου (002), αποδεικνύει νανοδομές κάθετες 

στο υπόστρωμα, εντούτοις, η ένδειξη αυτή και για τα τρία δείγματα είναι χαμηλής έντασης. 

Αυτό συμβαίνει διότι αυξανομένου του πάχους της εναπόθεσης, η τραχύτητα της επιφάνειας 

αλλάζει και οι νέες αναπτυσσόμενες μικρο- νανοράβδοι έχουν λιγότερη ελεύθερη επιφάνεια 

για να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια τους, οπότε και η ανάπτυξη των δομών συμβαίνει 

εντελώς τυχαία. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα, των παραπάνω αποτελεσμάτων 

προερχόμενων από τα γραφήματα της περίθλασης ακτίνων Χ για τρία δείγματα, υπολογίζεται 

το μέσο πλάτος της κορυφής (Full Width at Half Maximum), που αντιστοιχεί στο 

κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100). Ο υπολογισμός του FWHM, πραγματοποιείται βάσει 

μαθηματικής ανάλυσης. Ο πίνακας που ακολουθεί, εμπεριέχει τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών 

εναπόθεσης, με τα αντίστοιχα FWHM για την εντονότερη κορυφή (κορυφή υψηλότερης 

έντασης (100)). 

Χρόνος Εναπόθεσης (hr) FWHM 

1 0,19726 

2 0,1832 

5 0,19791 
Πίνακας 13. FWHM της κορυφής που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100), για τα δείγματα 

των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα LDPE, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

Όπως είναι εμφανές η αιχμηρότερη κορυφή είναι αυτή που κατέχει το μικρότερο πλάτος 

στο μισό του μέγιστου ύψους της και σύμφωνα με τον πίνακα 13, η κορυφή αυτή αντιστοιχεί 

στο δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης. Το δείγμα αυτό επομένως, έχει τη μεγαλύτερη 

κρυσταλλικότητα. 

Είναι δυνατόν να υπολογιστεί το μέγεθος (η διάμετρος) των κρυστάλλων του υλικού, 

από το εύρος της επικρατέστερης κορυφής του διαγράμματος των ακτίνων Χ, στο μισό του 

μεγίστου ύψους της (FWHM), βάσει της εξίσωσης του Scherer [24], η οποία είναι η εξής: 

푑 =
0,9 휆

훣 푐표푠훩
 

Όπου : dg = μέγεθος των κόκκων, 

λ = το μήκος κύματος των ακτίνων Χ (=0.154056nm) 

Β = FWHM  της επικρατέστερης κορυφής, σε rad και 

θΒ = η γωνία εμφάνισης αυτής της κορυφής. 
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Επομένως για το κάθε ένα από τα τρία παραπάνω δείγματα η διάμετρος των κρυστάλλων 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Χρόνος Εναπόθεσης (hr) Διάμετρος Κρυστάλλων D (nm) 

1 41,84 

2 45,06 

5 41,72 
Πίνακας 14. Διάμετρος κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO, 

σε υπόστρωμα LDPE χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

Αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι, οι κρύσταλλοι με τη μεγαλύτερη διάμετρο  

αντιστοιχούν, στο δείγμα των δύο ωρών εναπόθεσης. 

Τέλος, τα δεδομένα του πίνακα 14, αναπαρίστανται γραφικά, συναρτήσει του χρόνου 

εναπόθεσης. 

 

Γράφημα 4. Γραφική αναπαράσταση της διαμέτρου των κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών 

εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα LDPE, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

 
3.1.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υδατικά διαλύματα του methylene blue, προσομοιάζουν 

απόλυτα τους υδατικούς ρύπους (χρωστικές), ενώ η αποδόμηση τους, μπορεί να ανιχνευτεί 

από τον αποχρωματισμό τους και επομένως από τη μείωση του μεγέθους (εμβαδού) της 

χαρακτηριστικής κορυφής που παρουσιάζουν σε μήκος κύματος 664nm.  

Η φωτοκαταλυτική δράση και των τριών δειγμάτων (1,2,5 ωρών εναπόθεσης), 

μελετήθηκε με τη χρήση φασματοσκοπίας ορατού υπεριώδους, βάσει της ικανότητας τους να 

αποδομούν υδατικό διάλυμα methylene blue, συγκέντρωσης 5.4 10-7 Μ.  

Στα γραφήματα που ακολουθούν, μετράται η αποδόμηση του ρύπου, όγκου 1ml, ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει της μεταβολή της έντασης του φάσματος απορρόφησης 

αυτού, υπό την επίδραση της ακτινοβολίας, για το κάθε δείγμα χωριστά, λαμβάνοντας έτσι 
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αποτελέσματα για τη φωτοκαταλυτική δράση των τριών δειγμάτων. Τα παρακάτω 

γραφήματα αποτελούν δεδομένα του φασματοφωτομέτρου ορατού υπεριώδους για το κάθε 

δείγμα.  

Η χαρακτηριστική κορυφή, της οποίας η μείωση της έντασης παρατηρείται, βρίσκεται 

στα 664nm. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η μεταβολή της έντασης του φάσματος 

απορρόφησης του ρύπου, υπό την επίδραση μόνο της υπεριώδους ακτινοβολίας για χρονικό 

διάστημα 10 ωρών (χωρίς τη φωτοκατάλυση αυτού από τις μικρο-νανοδομές ZnO). Η 

συγκεκριμένη φωτοχημική αντίδραση καλείται φωτόλυση και όπως φαίνεται από το σχετικό 

γράφημα, δεν αποδίδει καμία μεταβολή στην ένταση της προαναφερθείσας κορυφής. 

Από τα τρία παρακάνω γραφήματα (γραφήματα 5α, 5β, 5γ), είναι ευκρινής η μείωση της 

έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής και για τα τρία δείγματα για τα δεδομένα χρονικά 

διαστήματα. Προκειμένου όμως να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα της μεταβολής της 

έντασης του φάσματος απορρόφησης του ρύπου σε συνάρτηση με το χρόνο, αναπαριστώνται 

γραφικά οι παραπάνω μεταβολές για το κάθε φάσμα χωριστά, βάσει του εμβαδού που 

προκύπτει, έχοντας ως όρια ολοκλήρωσης τα 540 και 700nm. Ακολουθεί κανονικοποίηση 

των δεδομένων, ενώ στο συγκριτικό γράφημα που αφορά και τα τρία δείγματα, εμπεριέχεται 

και η τέταρτη σειρά δεδομένων που αντιστοιχεί στην αντίδραση φωτόλυσης (απουσία 

καταλύτη) του διαλύματος methylene blue. 

Παρατηρείται ότι τα δείγματα των 2, 5 ωρών εναπόθεσης, αποδομούν το ρύπο σε χρόνο 

210 λεπτά, εν’αντιθέσει με το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης που αποδομεί το ρύπο σε χρόνο 

270 λεπτά. Επιπρόσθετα, η φωτοκαταλυτική δράση και των τριών δειγμάτων συγκρίνεται με 

την αντίδραση φωτόλυσης του υδατικού διαλύματος του methylene blue, η οποία είναι 

μηδενική.  

 

α) Δείγμα 1hr LDPE 

 

β) Δείγμα 2hr LDPE 
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γ) Δείγμα 5hr LDPE 

 

δ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

Γράφημα 5. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue 1ml, το οποίο 

φωτοκαταλύεται από δείγματα: α)  01 ωρας εναπόθεσης,  β) 02 ωρών εναπόθεσης,  γ) 05 ωρών εναπόθεσης, 

χωρίς ενδιάμεσο στρώμα σε υποστρωμα LDPE στους 95oC  δ) φωτόλυση methylene blue. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα δείγματα των 2, 5 ωρών, διακρίνεται μια 

διαφορετική φωτοκαταλυτική πρόοδος. Συγκεκριμένα, το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης, 

ενώ αρχικά υποδεικνύει μια καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση, τελικά βρίσκεται να αποδομεί 

το υδατικό διάλυμα του methylene blue στον ίδιο χρόνο με αυτό των δύο ωρών, ενώ και τα 

τρία δείγματα υποδεικνύουν την ίδια σχεδόν φωτοκαταλυτική δράση τα τριάντα πρώτα 

λεπτά. 

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, εξηγούνται σε συνδυασμό με τα δεδομένα της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, αλλά και των γραφημάτων της περιθλασιμετρίας με 

ακτίνες Χ, αφού αρχικά διευκρινιστεί ότι, ο συνδυασμός αυξημένου πάχους εναπόθεσης και 

αυξημένου μεγέθους δομών επιφανειακά του επιστρώματος εναπόθεσης, οδηγεί σε χαμηλή 

φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων. Ο λόγος αφορά, αρχικά την απορρόφηση (τον 

εγκλωβισμό) μεγάλης ποσότητας ρύπου στο εσωτερικό του επιστρώματος εναπόθεσης 

(αυξημένο πάχος εναπόθεσης), χωρίς παράλληλα να είναι εφικτή η είσοδος της ακτινοβολίας 

(λόγω του μεγάλου μεγέθους των δομών στην επιφάνεια του υλικού εναπόθεσης), η οποία θα 

εκκινήσει τη φωτοκαταλυτική αντίδραση. Επιπρόσθετα όμως, η επιφάνεια επαφής με το 

ρύπο, των δομών μεγάλου μεγέθους (στην επιφάνεια του επιστρώματος εναπόθεσης), είναι 

αρκετά μικρότερη από αυτή, των δομών μικρού μεγέθους. Με αποτέλεσμα οι δομές μεγάλου 

μεγέθους να μην αποδίδουν φωτοκαταλυτικά όσο οι δομές μικρού μεγέθους.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, φέρει νανοράβδους ZnO, 

των οποίων το μήκος είναι κατά πολύ μικρότερο των άλλων δειγμάτων, με παράλληλη 

σχετικά χαμηλή κάλυψη (χαμηλής έντασης κορυφές στο γράφημα του XRD) του 

επιστρώματος. Εντούτοις έχει φωτοκαταλυτική δράση, σχεδόν επάξια των άλλων δύο 
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δειγμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στη μεγάλη επιφάνεια επαφής των δομών με το 

υδατικό διάλυμα του methylene blue και στην απουσία ράβδων μεγάλου μήκους (οι οποίοι 

επιτρέπουν στην ακτινοβολία να προσπέσει ανεμπόδιστα σε όλη την επιφάνεια εναπόθεσης, 

χωρίς να υφίστανται απώλειες στην ένταση της). Η ύπαρξη όμως σχετικά πλατιών κορυφών 

(βάσει του FWHM), υποδηλώνει κρυστάλλους όχι καλά σχηματισμένων, συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα δείγματα, μειώνοντας έτσι τη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος. 
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Γράφημα 6. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, ωρών εναπόθεσης σε LDPE χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα, β) φωτόλυση methylene blue. 

Το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης αντίστοιχα, φέρει μικρο-νανοράβδους εφάμιλλου 

μήκους αυτών του δείγματος της μιας ώρας εναπόθεσης, αλλά και νανοράβδους αυξημένου 

μήκους. Το υλικό εναπόθεσης που υφίσταται όμως έχει μεγαλύτερη κάλυψη (από αυτό της 

μιας ώρας) και αυτό αποδεικνύεται και από το γράφημα του XRD. Η ύπαρξη ωστόσο καλά 

σχηματισμένων κρυστάλλων (μεγαλύτερου μεγέθους) από αυτών των άλλων δειγμάτων, το 

καταστούν ουσιαστικά περισσότερο φωτοκαταλυτικά ενεργό. Είναι επομένως αναμενόμενο 

να επιδεικνύει καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση από το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης. 

Το δείγμα των πέντε ωρών τέλος, φέρει νανοράβδους αρκετά μεγαλύτερου μήκους, 

συγκριτικά με τα άλλα δύο δείγματα, με την παράλληλη συνύπαρξη ράβδων μικρότερου 

μήκους. Η κάλυψη δε του επιστρώματος, είναι αρκετά αυξημένη (κορυφές υψηλών εντάσεων 

στο γράφημα του XRD). Το γεγονός όμως της μικρότερης επιφάνειας επαφής των μικρο- 

νανοδομών αυτών με το υδατικό διάλυμα του ρύπου, λόγω του αυξημένου μεγέθους τους, 
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τελικά εξηγεί την ελάχιστα αυξημένη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος αυτού, 

συγκριτικά με το δείγμα της 1 ώρας, του οποίου η κάλυψη είναι κατά πολύ μικρότερη. Η 

ύπαρξη όμως αρκετών επιφανειακών μικρο- νανοδομών μικρού μήκους (3μm), του προσδίδει 

μια σχετικά όμοια φωτοκαταλυτική δράση με αυτή του δείγματος των 2 ωρών εναπόθεσης.  

 

3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΖnO ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 MM, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ZnO  

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αποκόλλησης του στρώματος των μικρο- 

νανοδομών από το πολυμερικό υπόστρωμα (πολυαιθυλένιο πάχος 2,5mm), παρασκευάστηκε 

μια νέα σειρά επτά δειγμάτων, για 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες εναπόθεσης.  

Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνει δυο 

στάδια: α) το στάδιο της δημιουργίας ενός τριστρωματικού ενδιάμεσου στρώματος (seed 

layer) πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα β) την ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών με τη 

μέθοδο της υδροθερμικής σύνθεσης στη θερμοκρασία των 95 οC [25]. 

Για την επίτευξη του πρώτου σταδίου, παρασκευάστηκε ένα υγρό κολλοειδές διάλυμα, 

το οποίο εναποτέθηκε πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα με την τεχνική της sol-gel 

εναπόθεσης. Για την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος προστέθηκε 1,125 ml μονο-

αιθυλαμίνη (ΜΕΑ), σε 25ml μεθοξυ-αιθανόλης (methoxyethanol), σε θερμοκρασία 

δωματίου, ακολούθησε ανάδευση του διαλύματος για 15 λεπτά με παράλληλη αύξηση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος στους 60 oC. Έπειτα προστέθηκαν σταδιακά στο διάλυμα 

3,4399gr οξικού ψευδαργύρου (zinc acetate), με παράλληλη ανάδευση στην ίδια 

θερμοκρασία (60 oC) για 90 περίπου λεπτά και ώσπου το διάλυμα να γίνει απόλυτα διαυγές. 

Μετά την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος, συγκέντρωσης 0,7 Μ, ακολούθησε 

εναπόθεση αυτού πάνω στο υπόστρωμα του πολυαιθυλενίου με τη βοήθεια spin coater 

(επικάλυψη με περιστροφή).  

Δημιουργία κολλοειδούς διαλύματος ZnO 

Μονο-αιθυλαμίνη (ΜΕΑ) 1,125 ml Ανάδευση του διαλύματος για 15 λεπτά 

με παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας 

του διαλύματος στους 60oC 
Μεθοξυ-αιθανόλης 

(methoxyethanol) 

25ml 

Οξικού ψευδαργύρου       

( zinc acetate) 

3,4399 gr Ανάδευση του διαλύματος για 90 λεπτά 

στη θερμοκρασία των 60oC 

Πίνακας 15. Δημιουργία κολλοειδούς διαλύματος ZnO. 

Συγκεκριμένα, 50μl διαλύματος περιχύθηκαν με τη βοήθεια μικροπιπέτας πάνω στο 

πολυμερικό υπόστρωμα (στο οποίο είχε προηγηθεί καθαρισμός με αιθανόλη όπως έχει 
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προαναφερθεί), ενώ αυτό ήταν τοποθετημένο στο spin coater, του οποίου οι στροφές 

ρυθμίστηκαν στις 2.000 rpm και ο χρόνος στροβιλισμού στα 20sec. Το δείγμα τοποθετήθηκε 

σε προθερμασμένο εργαστηριακό κλίβανο, στη θερμοκρασία των 60 oC, για 24 ώρες. Με 

αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν τρία ενδιάμεσα στρώματα (3 seed layers) σε κάθε ένα από 

τα επτά δείγματα, με σκοπό να επιτευχθεί ένα συνολικό ενδιάμεσο στρώμα αυξημένου 

πάχους (seed layer). 

Σημειώνεται, ότι ο σκοπός της δημιουργίας του ενδιάμεσου στρώματος, πάνω στα 

πολυμερικά υποστώματα, αφορά την αύξηση της συγκολλητικότητας του υποστρώματος 

(αύξηση της πρόσφυσης), για τη βέλτιστη εναπόθεση των μικρο- νανοδομών, καθώς και τον 

καθορισμό των διαστάσεων (μήκος και διάμετρος) των μικρο- νανοράβδων [25].  

Η αύξηση της πρόσφυσης που προσδίδεται στο υπόστρωμα, αφορά την δημιουργία ενός 

εν’ δυνάμει αγώγιμου πρόδρομου φιλμ ZnO (απαιτούνται αρκετά υψηλές θερμοκρασίας για 

να αναπτυχθεί πολικό κρυσταλλικό πλέγμα από το μη κρυσταλλικό ενδιάμεσο στρώμα, 

εντούτοις, υφίσταται μια μικρή πολικότητα και στις χαμηλές θερμοκρασίες) το οποίο μπορεί 

να καταστήσει δυνατή την εναπόθεση μικρο- νανοδομών ZnO πάνω σε οποιοδήποτε 

υπόστρωμα, εφόσον φυσικά είναι δυνατή η εναπόθεση του ίδιου του πρόδρομου αυτού 

υλικού πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος.  

Με αυτόν τον τρόπο το υπόστρωμα γίνεται ουσιαστικά περισσότερο φιλικό στις υπό’ 

ανάπτυξη μικρο- νανοδομές, αφού η ύπαρξη στο υπόστρωμα του κρυσταλλικού πλέγματος 

του υλικού ZnO, δημιουργεί για αυτές ένα πρόσφορο περιβάλλον, το οποίο είναι 

αναγνωρίσιμο από τους κρυστάλλους του υλικού εναπόθεσης (lattice matching) [26]. Έτσι οι 

κρύσταλλοι ουσιαστικά έλκονται από την υφιστάμενη κρυσταλλική δομή, η οποία έχει 

πολικότητα, διότι και οι ίδιοι είναι αρνητικά ή θετικά φορτισμένοι. Και στις δύο περιπτώσεις 

όμως οι επιφάνειες του πλέγματος θα έλκουν τις αντίθετα φορτισμένες επιφάνειες των 

αναπτυσσόμενων κρυστάλλων, τοποθετώντας τους ομοιόμορφα στο κρυσταλλικό πλέγμα. Η 

διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί δημιουργώντας επιμέρους στρώσεις κρυστάλλων και 

επομένως αποδίδοντας δομές οι οποίες είναι απόλυτα προσανατολισμένες με κατεύθυνση 

κάθετη στο υπόστρωμα [27], ώστε να ελαχιστοποιήσουν την ελεύθερη ενέργεια τους. 

Είναι αυτονόητο ότι οι δομές αυτές έχουν και τη μέγιστη φωτοκαταλυτική ικανότητα, 

αφού επιτρέπουν στην ακτινοβολία να διέλθει ανάμεσα τους (χωρίς σκεδάσεις εξαιτίας της 

παρεμβολής των δομών) και να εκκινήσει τη φωτοκαταλυτική αντίδραση. Επιπρόσθετα, 

επειδή οι δομές αυτές είναι αρκετά μικρών διαστάσεων, αυξανομένης της επιφάνειας επαφής 

των δομών, με το υδατικό διάλυμα του methylene blue, αυξάνεται και η φωτοκαταλυτική 

τους ικανότητα. Η διάμετρος όμως των δομών αυτών, διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος 

του γυμνού υποστρώματος, διότι η τραχύτητα της επιφάνειας του υμενίου που δημιουργεί το 
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ενδιάμεσο στρώμα επηρεάζεται από την τραχύτητα του υποστρώματος, η οποία δημιουργεί 

κέντρα πυρήνων ανάπτυξης νέων μικρο- νανοδομών, επηρεάζοντας παράλληλα το μήκος και 

τη διάμετρο των αναπτυσσόμενων μικρο- νανοράβδων [27]. 

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολούθησε η ανάπτυξη των μικρο- 

νανοδομών στα επτά δείγματα, για τις 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες εναπόθεσης με την 

μέθοδο της υδροθερμικής σύνθεσης. 

 

3.2.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να τονιστεί ότι σε κανένα από τα επτά δείγματα που προέκυψαν για τις διάφορες 

ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση (μερική ή ολική) του επιστρώματος κατά 

τη διαδικασία της απομάκρυνσης των δειγμάτων από το διάλυμα. Γεγονός που αποδεικνύει 

την βελτίωση της πρόσφυσης του υποστρώματος. Επομένως τα δεδομένα που ακολουθούν 

αναφέρονται και στα επτά δείγματα.  

 

3.2.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα, προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης και για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95 oC). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά φωτογραφίες, 

είναι ×1.500. Με αυτή τη μεγέθυνση, δεν παρατηρείται συγκεκριμένος προσανατολισμός των 

δομών, σε καμία από τις επτά ώρες εναπόθεσης. Η διάταξη τους είναι αρκετά άτακτη, ενώ 

σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες συνυπάρχουν μικρές και μεγάλες σε μήκος αλλά και σε 

διάμετρο δομές. 

Για τις φωτογραφίες όμως των πρώτων ωρών εναπόθεσης (1, 2, 5 ώρες) και κυρίως για 

την πρώτη φωτογραφία (εικόνα 21α) παρατηρούνται κάτω από τις μεγάλες δομές, κάποιες 

μικρότερες, μήκους της τάξεως των 300nm και διαμέτρου περί τα 80nm (νανοδομές). Οι 

δομές αυτές είναι σχεδόν προσανατολισμένους κάθετα στο υπόστρωμα και οφείλονται στη 

δράση του ενδιάμεσου στρώματος (εικόνα 21 α 1).  

Έτσι, ενώ αρχικά παρατηρείται μικρότερη κάλυψη του υποστρώματος του δείγματος της 

1 ώρας εναπόθεσης, συγκριτικά με το δείγμα της αντίστοιχης ώρας της σειράς χωρίς το 

ενδιάμεσο στρώμα, τελικά με καλύτερη εστίαση (×75.000), παρατηρούνται νανοδομές 

μικρότερης διατομής και μήκους προσανατολισμένες σχεδόν κάθετα στο υπόστρωμα.  
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α)   01 hr LDPE 

  

β)   02 hr LDPE 

 

γ)   05 hr LDPE 

 

δ)   10 hr LDPE 

 

ε)   24 hr LDPE 
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Εικόνα 21. Ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα LDPE, με ενδιάμεσο στρώμα ( seed layers) 

ZnO, για τα δείγματα των: α) 01 ωρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ) 10 

ωρών εναπόθεσης , ε) 24 ωρών εναπόθεσης, ζ) 48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης, στους 95οC. 

Οι δομές αυτές ουσιαστικά αποτελούν ένα συνεχές φιλμ από νανοράβδους μήκους 

300nm. Οι κατά πολύ μικρότερες αυτές δομές αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ύπαρξη 

του ενδιάμεσου στρώματος του οποίου η δράση εξηγήθηκε παραπάνω. Για τις μεγαλύτερες 

δομές (μικρο- νανοδομές) όμως του ίδιου δείγματος (εικόνα 21 α 2), μπορεί να ειπωθεί ότι το 

μήκος τους κυμαίνεται γύρω στα 2 μm και η διάμετρος τους περί τα 500nm (μεγέθυνση 

×1.500).  

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 21β), εξακολουθούν να υφίστανται 

μικρο- νανοράβδοι, των οποίων το μήκος ανέρχεται στα 2μm και η διάμετρος τους στα 

500nm, ενώ παράλληλα διακρίνεται η ανάπτυξη και νέων, μήκους 1μm αλλά και ελάχιστες 

μήκους 3μm, με διαμέτρους 300 και 700nm αντίστοιχα. Η κάλυψη της επιφάνειας του 

υποστρώματος, εξακολουθεί να είναι κάπως ελαφριά, αλλά σίγουρα περισσότερη από αυτή 

της μιας ώρας εναπόθεσης. Και σε αυτήν την εικόνα παρατηρούνται οι νανοδομές 

μικρότερου μήκους οι οποίες έχουν αναπτυχθεί απευθείας στο ενδιάμεσο στρώμα. 

Στο δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 21γ 2), η κάλυψη φαίνεται να είναι 

πυκνότερη πλέον, με το μέσο μήκος των νανοράβδων να κυμαίνεται στα 3 με 4μm και τη 

μέση διάμετρο στα 400nm, ενώ συνυπάρχουν μικρότερες μικρο- νανοράβδοι μήκους 2μm 

(διαμέτρου 500nm). Παράλληλα διακρίνονται και ράβδοι των οποίων η ανάπτυξη προφανώς 

είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα να κατέχουν ένα αρκετά μεγαλύτερο μήκος της 

τάξεως των 8 με 12μm και διαμέτρου (1000 με 1300nm, αντίστοιχα). Εστιάζοντας καλύτερα 

(×75.000), στα σημεία χαμηλής κάλυψης παρατηρούνται οι νανοδομές που έχουν αναπτυχθεί 

απευθείας στο υπόστρωμα και των οποίων ο προσανατολισμός είναι κάθετος σε αυτό (εικόνα 

21γ 1). Το μήκος τους κυμαίνεται περί τα 400nm και η διάμετρος τους γύρω στα 60nm. 

 

η)   72 hr LDPE 
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Στο δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 21δ), το μέσο μήκος των μικρο- 

νανοράβδων κυμαίνεται γύρω στα 5 με 6μm με μέση διάμετρο 400 με 800nm, ενώ 

συνυπάρχουν μικρο-νανοράβδοι μήκους (13μm) και διαμέτρου (1300nm) καθώς και μήκους 

3-4μm και διαμέτρου 300nm. Η κάλυψη πλέον είναι αρκετά πυκνή (δεν φαίνεται καθόλου 

πλέον το υπόστρωμα), ενώ όπως φαίνεται συνεχίζουν να δημιουργούνται συνεχώς νέα κέντρα 

πυρήνων ανάπτυξης. Οι δομές των 400nm, που συνδέονται απευθείας στο υπόστρωμα, δεν 

είναι πλέον ορατές διότι έχουν καλυφθεί από τις δομές των μεγαλύτερων διαστάσεων. 

Το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 21ε), μπορεί να ειπωθεί ότι φέρει τις 

μεγαλύτερες σε διαστάσεις μικρο-νανοράβδους (μέσου μήκους 9μm και διαμέτρου 1200nm), 

ενώ παράλληλα συνυπάρχουν ελάχιστες αρκετά μικρότερων διαστάσεων (μήκους 2μm και 

διαμέτρου 500nm) και αρκετές, αυξημένων διαστάσεων (μήκους 15μm και διαμέτρου 

1400nm). 

Στο δείγμα των 48 ωρών (εικόνα 21ζ), παρατηρείται μια διακύμανση της διάστασης των 

μικρο- νανοράβδων (από τα 3 έως και τα 12 περίπου μm με διαμέτρους 700 και 1100nm), 

ενώ το μέσο μήκος τους, είναι γύρω στα 6μm και η μέση διάμετρος τους περί τα 800nm. 

Ομοίως και σε αυτό το δείγμα παρατηρείται αρκετά πυκνή κάλυψη του υποστρώματος. 

Για το δείγμα των 72 ωρών (εικόνα 21η), η κατάσταση παραμένει όμοια με αυτή του 

δείγματος των 48 ωρών εναπόθεσης, με τη μέση διάμετρο των νανοράβδων να είναι περί τα 

800nm και το μέσο μήκος του αντίστοιχα στα 6μm. Φυσικά και εδώ συνυπάρχουν μικρο- 

νανοράβδοι μεγαλύτερων και μικρότερων μηκών.  

Διαστάσεις αναπτυγμένων μικρο-νανοράβδων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα 

ZnO 

Δείγμα- Χρόνος εναπ/σης Ελάχιστη 

διάμετρος 

d1 (nm) 

Μέση 

διάμετρος 

d (nm) 

Μέγιστη 

διάμετρος 

d2 (nm) 

Ελάχιστο 

μήκος l1 

(μm) 

Μέσο 

μήκος l 

(μm) 

Μέγιστο 

μήκος l2 

(μm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης  500   2  

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 300 500 700 1 2 3 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 400 500 1300 3-4 2 8-12 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 300 600 1300 3-4 5-6 13 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 1200 500 1400 9 12 15 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 700 800 1100 3 6 12 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 700 800 1100 3 6 12 
Πίνακας 16. Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοράβδων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των αναπτυγμένων νανοράβδων σε 

υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 

24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το ενδιάμεσο στρώμα (seed layer), αυξάνει την 

πρόσφυση του υποστρώματος, αποδίδοντας αρχικά απόλυτα προσανατολισμένες δομές, οι 

οποίες σε μεγάλους χρόνους εναπόθεσης καλύπτονται από άτακτες δομές μεγαλύτερων 

διαστάσεων. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύεται και από τα γραφήματα της περίθλασης με 

ακτίνες Χ που ακολουθούν.  

 

3.2.3 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Τα γραφήματα που ακολουθούν, αντιστοιχούν στα επτά δείγματα των, 1, 2, 5, 10, 24, 48, 

72 ωρών εναπόθεσης και αφορούν κανονικοποιημένες τιμές εντάσεων. Στην κάθε κορυφή, 

αναγράφεται η ένδειξη του κρυσταλλογραφικού επιπέδου που αντιπροσωπεύει. Όλα τα 

αναγραφόμενα κρυσταλλογραφικά επίπεδα αποδεικνύουν το σχηματισμό κρυσταλλικού ZnO 

εξαγωνικής δομής, για το κάθε ένα από τα επτά δείγματα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι όσο αυξάνει ο χρόνος εναπόθεσης, τόσο αυξάνει η ένταση των 

κορυφών, όχι όμως και η αιχμηρότητα τους. Υψηλή ένταση υποδεικνύει αυξημένο πάχος 

υλικού εναπόθεσης, ενώ αιχμηρές κορυφές υποδεικνύουν αυξημένη κρυσταλλικότητα και 

μεγάλο μέγεθος κρυστάλλων, εν αντίθεση με τις κορυφές οι οποίες δεν είναι αιχμηρές (δείγμα 

1, 2 ωρών εναπόθεσης) [22, 23].  

Στη 1 και στις 2 ώρες εναπόθεσης (γράφημα 7α, 7β), οι εμφανιζόμενες κορυφές 

αντιστοιχούν στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα (100), (002), (101), (110), ενώ οι κορυφές των 

υποδεικνυόμενων κρυσταλλογραφικών επιπέδων (103), (112), είναι αρκετά χαμηλής έντασης.  

Το FWHM της κορυφής που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100) του 

δείγματος της 1 ώρας, είναι εφάμιλλο του δείγματος των 2 ωρών εναπόθεσης. Και σύμφωνα 

με τον πίνακα των FWHM είναι από αρκετά μεγαλύτερο των υπολοίπων δειγμάτων (εκτός 

του δείγματος των 2 ωρών), γεγονός που αποδεικνύει το σχηματισμό κρυστάλλων μικρού 

μεγέθους, όχι αρκετά καλά σχηματισμένων, γεγονός που αποδεικνύεται από τον πίνακες 17 

και 18. 

Για τα δείγματα των υπόλοιπων ωρών, εξακολουθούν να υφίστανται οι κορυφές (100), 

(002), (101), (110), ενώ διακρίνονται ξεκάθαρα και πρόσθετες κορυφές, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα (102), (103), (112) και (201).  
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Γράφημα 7. Κανονικοποιημένο γράφημα XRD μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα LDPE, με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO, για τα δείγματα των: α) 01 ώρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών 

εναπόθεσης, δ) 10 ωρών εναπόθεσης , ε) 24 ωρών εναπόθεσης, ζ) 48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών 

εναπόθεσης, στους 95οC. 

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

ζ) 

η) 
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Όλες οι κορυφές, αλλά και κάθε μια μόνη της, υποδηλώνει το σχηματισμό κρυσταλλικού 

ZnO σύμφωνα με το JCPDS card file No. 36-1451. Ιδιαίτερα όμως για τα δείγματα των 10 

και 72 ωρών εναπόθεσης, αποδεικνύεται ο σχηματισμός καλά σχηματισμένων κρυστάλλων 

μεγάλου μεγέθους, καθώς το FWHM, είναι κατά πολύ μικρότερο των υπολοίπων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένδειξη του επιπέδου (002), αποδεικνύει νανοδομές κάθετες 

στο υπόστρωμα, εντούτοις, η ένδειξη αυτή και για τα επτά δείγματα είναι χαμηλής έντασης.  

Αυτό συμβαίνει διότι αυξανομένου του πάχους της εναπόθεσης, η τραχύτητα της 

επιφάνειας αλλάζει και οι νέες αναπτυσσόμενες μικρο- νανοράβδοι έχουν λιγότερη ελεύθερη 

επιφάνεια για να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια τους, οπότε και η ανάπτυξη των δομών 

συμβαίνει εντελώς τυχαία. 

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και το γράφημα (γράφημα 8α, 8β), της περίθλασης με 

ακτίνες Χ, του δείγματος που φέρει το ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία αναπτυγμένων 

μικρο- νανοδομών, καθώς και της περίθλασης ακτίνων Χ του καθαρού υποστρώματος 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας. 

Όπως φαίνεται, το ενδιάμεσο στρώμα δεν παρουσιάζει καμία κρυσταλλικότητα (είναι μη 

κρυσταλλικό), ενώ οι κορυφές που παρατηρούνται αφορούν αποκλειστικά το υπόστρωμα. 
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Γράφημα 8. Κανονικοποιημένο γράφημα XRD α) ενδιάμεσου στρώματος, απουσία μικρο- νανοδομών β) 

καθαρού υποστρώματος πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 17), παρουσιάζονται τα δεδομένα, που προέκυψαν 

από τον υπολογισμό του πλάτους στο μέσο του μέγιστο ύψους της κορυφής FWHM του 

επιπέδου (100). Η αιχμηρότητα των κορυφών και επομένως η κρυσταλλικότητά τους, 

διαμορφώνεται βάσει του χρόνου εναπόθεσης ως εξής: 72, 10, 48, 24, 5, 1, 2, ώρες 

εναπόθεσης.  

α) 

β) 
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Χρόνος εναπόθεσης FWHM 

1 0,21402 

2 0,21645 

5 0,18274 

10 0,16999 

24 0,17686 

48 0,17214 

72 0,16639 
Πίνακας 17. FWHM της κορυφής που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100) για τα δείγματα 

των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72  ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα LDPE με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO. 

Αναλόγως με παραπάνω, από την εξίσωση του Scherer, υπολογίζονται και οι διάμετροι 

των κρυστάλλων (πίνακας 18).  

Χρόνος εναπόθεσης Διάμετρος Κρυστάλλων D (nm) 

1 38,56 

2 38,13 

5 45,16 

10 48,55 

24 46,66 

48 47,93 

72 49,60 
Πίνακας 18. Διάμετρος κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72  ωρών εναπόθεσης μικρο- 

νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα LDPE με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Παρατηρείται ότι η διάμετρος των κρυσταλλιτών αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου 

εναπόθεσης.  

 

Γράφημα 9. Γραφική αναπαράσταση της διαμέτρου των κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 

72 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα LDPE, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 
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Οι αυξομειώσεις δε που παρατηρούνται, υποδηλώνουν μια δυναμική αντίδραση στην 

οποία το μέγεθος των κρυστάλλων αυξάνει, με ενδιάμεσες πιθανές μειώσεις. Αυτό οφείλεται 

άλλοτε στον προσεταιρισμό νέων κρυστάλλων σε υφιστάμενους και άλλοτε την 

απομάκρυνση τους. Αποδεκτό αποτέλεσμα, δεδομένης της δυναμικότητας του συστήματος 

κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης των δομών στο υπόστρωμα. Τα δεδομένα του πίνακα 18, 

αναπαριστώνται γραφικά, συναρτήσει του χρόνο στο παραπάνω γράφημα. 

 

3.2.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Τα γραφήματα 10 α έως και 10 ι αποτελούν δεδομένα του φασματοφωτόμετρου ορατού 

υπεριώδους για το κάθε δείγμα.  

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του υδατικού διαλύματος του 

methylene blue, καθώς και η φωτοκαταλυτική δράση του ενδιάμεσου στρώματος απουσία 

αναπτυγμένων μικρο- νανοδομών.  

Από τα παρακάτω γραφήματα, είναι ευκρινής η μείωση της έντασης της 

χαρακτηριστικής κορυφής και για τα οκτώ δείγματα (συμπεριλαμβανομένου και του 

δείγματος με τα τρία ενδιάμεσα στρώματα, απουσία αναπτυγμένων μικρο- νανοδομών), ενώ 

η φωτόλυση του υδατικού διαλύματος του methylene blue, αποδεικνύει τη σταθερότητα της 

χημικής αυτής ένωσης, κάτω από την επίδραση μόνο της ακτινοβολίας. 

Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων, και δημιουργία ενός συγκριτικού 

γραφήματος, από όπου φαίνεται ότι τη μέγιστη φωτοκαταλυτική δράση έχει το δείγμα των 2 

ωρών εναπόθεσης, με χρόνο αποδόμησης του υδατικού διαλύματος του methylene blue 75 

λεπτά, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν τα δείγματα της 1 και των 5 ωρών εναπόθεσης, με 120 

και 135 λεπτά χρόνο αποδόμησης της χρωστικής, αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων των 1, 2, 5 ωρών, για τα πρώτα 30 λεπτά, είναι 

σχετικά όμοια. Η διαφοροποίηση του ρυθμού φωτοκατάλυσης έγκειται μετά το χρονικό 

διάστημα των 30 λεπτών. 

Συγκεκριμένα, το δείγμα της μία 1 ώρας εναπόθεσης, φέρει νανοράβδους ZnO, των 

οποίων το μήκος είναι κατά πολύ μικρότερο των άλλων δειγμάτων (μήκος 2μm και διάμετρος 

500nm), με παράλληλη χαμηλή κάλυψη του υποστρωματος (χαμηλής έντασης κορυφές στο 

γράφημα του XRD). 

Το γεγονός αυτό εξηγεί την υστέρηση σε φωτοκαταλυτική ικανότητα του δείγματος, 

συγκριτικά με το δείγμα των 2 ωρών, εντούτοις, έχει φωτοκαταλυτική δράση σχεδόν επάξια 

του δείγματος των 5 ωρών, εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας επαφής των νανοράβδων με το 

υδατικό διάλυμα της χρωστικής, αλλά και της παρουσίας των δομών μέσου μήκους 300nm 
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και διαμέτρου 80nm, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απευθείας συνδεμένες στο 

ενδιάμεσο στρώμα.  

 
α) Δείγμα 1hr LDPE 

  

β) Δείγμα 2hr LDPE 

 

γ) Δείγμα 5hr LDPE 

 

δ) Δείγμα 10hr LDPE 

 

ε) Δείγμα 24hr LDPE 

 

ζ) Δείγμα 48hr LDPE 
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η) Δείγμα 72hr LDPE 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

 

ι) Δείγμα με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία μικρο- νανοδομών 

 

Γράφημα 10. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue 1ml, το 

οποίο φωτοκαταλύεται απο δείγματα ZnO με ενδιάμεσο στρώμα ZnO υποστρώματος LDPE, στους 95oC 

για: α) 01 ώρα εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ) 10 ωρών εναπόθεσης, ε) 24 

ωρών εναπόθεσης, ζ) 48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης θ) φωτόλυση υδατικού διαλύματος 

methylene blue, ι) φωτοκατάλυση δείγματος με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία αναπτυγμένων 

νανοδομών. 

Το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, φέρει επιπρόσθετα των μικρο- νανοδομών που 

συνδέονται απευθείας με το ενδιάμεσο στρώμα και ράβδους αυξημένου μήκους και 

διαμέτρου (μήκος 3μm και 700nm) με παράλληλη συνύπαρξη όμως και νανοράβδων μήκους 

εφάμιλλου αυτών του δείγματος της μιας ώρας εναπόθεσης (μήκος 2μm και διαμέτρου 

500nm). Το επίστρωμα που αναπτύσσεται είναι πυκνότερο (από αυτό της μια ώρας) και αυτό 

αποδεικνύεται και από το γράφημα του XRD. Είναι επομένως αναμενόμενο να υποδεικνύει 

καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση από το δείγμα της μια ώρας εναπόθεσης. 
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Το δείγμα των 5 ωρών δε, έχει φωτοκαταλυτική δράση όμοια με αυτή του δείγματος της 

1 ώρας εναπόθεσης, διότι ενώ η κάλυψη έχει γίνει πυκνότερη, έχει γίνει και το μήκος των 

ράβδων μεγαλύτερο (υφίστανται και ράβδοι 8-12μm διαμέτρου 100-1300nm), καλύπτοντας 

έτσι τις ράβδους που είναι προσκολλημένες στο ενδιάμεσο στρώμα. Έτσι η επιφάνεια επαφής 

του υδατικού διαλύματος του methylene blue με τις δομές, ουσιαστικά μειώνεται. 

Για τα δείγματα των υπολοίπων ωρών (10, 24, 48, 72), παρατηρείται μια μείωση της 

φωτοκαταλυτικής τους δράσης, συγκριτικά με τα τρία πρώτα δείγματα των μικρότερων ωρών 

εναπόθεσης, γεγονός που αποδεικνύει όπως προαναφέρθηκε, ότι αυξανομένου του πάχους 

του υλικού εναπόθεσης (πυκνή κάλυψη), αλλά και του μεγέθους των επιφανειακών του 

κρυστάλλων, μειώνεται η φωτοκαταλυτική ικανότητα των δειγμάτων. Επιπρόσθετα, το 

αποτέλεσμα σε φωτοκαταλυτική υστέρηση των δειγμάτων αυτών, εξηγείται εξαιτίας της 

πλήρους κάλυψης των μικρο- νανοδομών των δομών που είναι προσκολλημένες στο 

ενδιάμεσο στρώμα. 

Για το δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης, το οποίο αποδομεί το ρύπο σε ποσοστό 87% σε 

διάστημα 480 λεπτά, μπορεί να ειπωθεί ότι το αυξημένο πάχος εναπόθεσης και η ύπαρξη 

κρυστάλλων μεγάλου μεγέθους, δημιουργούν τις συνθήκες για τη συγκεκριμένη 

φωτοκαταλυτική δράση.  

Το σχετικά μεγάλο μέσο μήκος επομένως, των επιφανειακών κρυστάλλων (9μm), εξηγεί 

τη χαμηλή φωτοκαταλυτική απόδοση του δείγματος των 24 ωρών εναπόθεσης, το οποίο σε 

διάστημα 480λεπτά ωρών υπεριώδους ακτινοβολίας, αποδόμησε το ρύπο κατά 75,4%. 

Ενώ, το δείγμα των 48 ωρών του οποίου η επιφάνεια φέρει κρυστάλλους μέσου μήκους 

5 με 6μm (με παράλληλη απουσία πολλών μεγάλων κρυστάλλων), αποδομεί απόλυτα το 

ρύπο, σε 360 λεπτά ακτινοβολίας.  

Ομοίως εξηγείται και η φωτοκαταλυτική ικανότητα του δείγματος των 72 ωρών 

εναπόθεσης, το οποίο ενώ φέρει μέσο μήκος κρυστάλλων 6μm, έχει παράλληλα μειωμένη 

φωτοκαταλυτική ικανότητα, αποδομώντας απόλυτα το ρύπο σε χρονικό διάστημα 420 λεπτά 

υπεριώδους ακτινοβολίας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το δείγμα το οποίο φέρει ως επίστρωμα το ενδιάμεσο στρώμα 

(seed layers), φαίνεται να έχει και αυτό μια σχετικά μικρή φωτοκαταλυτική δράση, αν και 

όπως φαίνεται από το σχετικό γράφημα της περιθλασιμετρίας με ακτίνες Χ, είναι μη 

κρυσταλλικό. 

Συνοψίζοντας βάσει του γραφήματος 11, μπορεί να ειπωθεί ότι τα επτά δείγματα στα 

οποία έχουν εναποτεθεί οι μικρο- νανοδομές ZnO, αποτελούν δυο χωριστές ομάδες. 

Συγκεκριμένα τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης αποτελούν την πρώτη ομάδα (ομάδα 
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Α), της οποίας η φωτοκαταλυτική δράση είναι εξαιρετικά υψηλή (με χρόνους 

φωτοκατάλυσης 120, 75, 135 λεπτά), ενώ τα δείγματα των 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης 

αποτελούν τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β), της οποίας η φωτοκαταλυτική δράση είναι αρκετά 

χαμηλότερη από αυτή της ομάδας Α (480 λεπτά για αποδόμηση 87%, 480 λεπτά για 

αποδόμηση 75,32%, 360 λεπτά για ολική αποδόμηση, 420 λεπτά για αποδόμηση 88,65%, 

αντίστοιχα). 
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Γράφημα 11. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών με ενδιάμεσο στρώμα 

ZnO υποστρώματος LDPE, β) φωτόλυση methylene blue γ) ενδιάμεσου στρώματος ZnO απουσία 

αναπτυγμένων μικρο- νανοδομών. 

 

3.2.5 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥ 

Προκειμένου να μελετηθεί η φωτοκαταλυτική ικανότητα του δείγματος των 2 ωρών 

εναπόθεσης, για μεγαλύτερους όγκους χρωστικής, παρασκευάστηκαν τρία επιπλέον δείγματα 

για τη συγκεκριμένη ώρα εναπόθεσης (σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5mm, με 

ενδιάμεσο στρώμα). 

Ουσιαστικά δηλαδή, επιλέχθηκε το δραστικότερο σε φωτοκατάλυση δείγμα, με σκοπό 

να μελετηθεί η φωτοκαταλυτική του ικανότητα κατά την αποδόμηση χρωστικής ίδιας 

συγκέντρωσης αλλά μεγαλύτερης ποσόστητας (όγκου). Συγκεκριμένα οι όγκοι της χρωστικής 

που αποδομήθηκε αφορούν τα 1ml, 2ml, 3.5ml ρύπου. Η αποδόμηση του όγκου του 1ml 

Ομάδα Α 

Ομάδα Β 
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πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί η επαναληψιμότητα της διαδικασίας 

αποδόμησης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος της υποχώρησης της χαρακτηριστικής κορυφής της 

χρωστικής στη συγκεκριμένη περίπτωση των μεγαλύτερων όγκων πραγματοποιήθηκε σε 

μικρότερα χρονικά διαστήματα, με σκοπό την αποτύπωση στην καμπύλης μεταβολής του 

φάσματος απορρόφησης της χρωστικής συναρτήσει του χρόνου, περισσότερων σημείων 

κυρίως κατά την έναρξη της διαδικασίας αποδόμησης. 

 

α) Δείγμα 2hr LDPE_2ml ρύπου 

 

β) Δείγμα 2hr LDPE_3,5ml ρύπου 

Γράφημα 12. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue όγκου, α) 

2ml, β) 3.5ml το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγμα δυο ωρών εναπόθεσης, υποστρώματος πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Παραπάνω (γράφημα 12), φαίνεται η μείωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής, 

για το συγκεκριμένο υδατικό διάλυμα του methylene blue, γεγονός που αποδεικνύει τη 

φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων και τη σταδιακή αποδόμηση του ρύπου. 

Οι όγκοι του ρύπου επιλέχθηκαν κυρίως, βάσει της χωρητικότητας του αντιδραστήρα 

(3,7ml). Το γράφημα που ακολουθεί, αναπαριστά γραφικά την φωτοκαταλυτική δράση των 

δειγμάτων αυτών, συναρτήσει του χρόνου. 

Όπως παρατηρείται, η φωτοκαταλυτική δράση για το δείγμα που αποδομεί ρύπο όγκου 

1ml, είναι ακριβώς η ίδια που αναπαρίσταται και παραπάνω και αφορά τα 75 λεπτά 

ακτινοβολίας. Για τα δείγματα που αποδομούν όγκους ρύπου 2 και 3.5ml, οι χρόνοι 

αποδόμησης είναι 111 και 192 λεπτά αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη 

δραστικότητα των δειγμάτων των 2 ωρών εναπόθεσης, ενώ παράλληλα πιστοποιεί την 

επαναληψιμότητα της διαδικασίας εναπόθεσης των μικρο- νανοδομών στο πολυμερικό 

υπόστρωμα με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 
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Γράφημα 13. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, για ογκο : α) 1ml β) 2ml γ) 

3.5ml. 

 

3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΖnO ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,5 MM, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ZnO 

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο παραπάνω σειρές δειγμάτων παρασκευάστηκαν με 

υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, μειωμένης τραχύτητας πάχους 2,5mm. Η 

διαφορά που υπεισέρχεται ανάμεσα στις δύο πρώτες σειρές δειγμάτων αφορά μόνο την 

ύπαρξη του seed layer, ως ενδιάμεσο στρώμα (για τη δεύτερη σειρά δειγμάτων). Το 

ενδιάμεσο στρώμα, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, αύξησε την πρόσφυση του 

υποστρώματος, αλλά δημιούργησε και τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μικρο- 

νανοδομών προσανατολισμένων κάθετα στο υπόστρωμα. 

Προκειμένου, όμως να μελετηθεί, ο ρόλος της αύξησης της τραχύτητας του 

υποστρώματος, με την παράλληλη μείωση του πάχους αυτού, παρασκευάστηκε μια ακόμα 

σειρά δειγμάτων, η οποία αφορά εμπορικό υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 

το οποίο δεν παρασκευάστηκε εργαστηριακά, αλλά προμηθεύτηκε από την εταιρεία 

Goodfellow (LS 207441 BG) και φέρει επιφάνεια αυξημένης τραχύτητας. 

Στο υπόστρωμα αυτό, δημιουργήθηκαν, όπως και παραπάνω, με την sol-gel τεχνική 

εναπόθεσης, τρία στρώματα seed layers (βάσει του κολλοειδούς διαλύματος ZnO). 

Επομένως, η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων και σε αυτή τη περίπτωση περιλαμβάνει 

δυο στάδια: α) το στάδιο της δημιουργίας τριών ενδιάμεσων στρωμάτων (seed layers) ZnO 
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πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα β) την ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών με τη μέθοδο της 

υδροθερμικής σύνθεσης στη θερμοκρασία των 95 C [25]. Μετά την ολοκλήρωση του 

πρώτου σταδίου, ακολούθησε η ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών αποδίδοντας επτά δείγματα, 

τα οποία αντιστοιχούν στις 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες εναπόθεσης με τη μέθοδο της 

υδροθερμικής σύνθεσης. 

 

3.3.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να τονιστεί, ότι σε κανένα από τα επτά δείγματα που προέκυψαν για τις διάφορες 

ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση (μερική ή ολική) του επιστρώματος κατά 

τη διαδικασία της απομάκρυνσης των δειγμάτων από το διάλυμα, ή κατά το στάδιο της 

εναπόθεσης της χρωστικής επιφανειακά των δειγμάτων κατά τη διαδικασία της αποδόμησης. 

 

3.3.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα, προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης και για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95οC). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά εικόνες, είναι 

επίσης ×1.500.  

Σε καμία εικόνα δεν παρατηρείται συγκεκριμένος προσανατολισμός των μικρο - 

ανοδομών. Για τη μια ώρα εναπόθεσης (εικόνα 22α 2), το μήκος των μίκρο- νανοράβδων 

κυμαίνεται γύρω στα 1 με 2μm με τη διάμετρος να είναι περί τα 200 με 300nm, αποδίδοντας 

παράλληλα μια κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος, κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή 

των δυο παραπάνω περιπτώσεων. Η ανάπτυξη των μικρο- νανοδομών φαίνεται να είναι 

αρκετά ομοιόμορφη. Στην ίδια εικόνα (εικόνα 22α 1) με μεγέθυνση 8.000 διαμέτρων, μπορεί 

να παρατηρηθούν όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω οι δομές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

απευθείας πάνω στο ενδιάμεσο στρώμα. Οι διαστάσεις των δομών αυτών αφορούν τα 300nm 

μήκος και τα 50nm διάμετρο, ενώ ο προσανατολισμός τους δεν είναι κάθετος στο 

υπόστρωμα, γεγονός που πιθανότατα αφορά την τραχύτητα του υποστρώματος, η οποία είναι 

αυξημένη [25].  

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 22β), το μήκος των μικρο- νανοράβδων 

έχει αυξηθεί στα 2,5 με 3μm, με τη διάμετρο τους να κυμαίνεται στα 400 με 500nm ενώ 

παράλληλα συνυπάρχουν μικρο- νανοράβδοι μήκους 6μm και διαμέτρου 700nm, αλλά και 

ράβδοι μήκους 1μm και διαμέτρου 100nm. Η κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος, 

είναι λιγότερο πυκνή, από αυτή του δείγματος των αντίστοιχων ωρών εναπόθεσης, χωρίς το 

ενδιάμεσο στρώμα (πάχους 2,5mm), αλλά περισσότερο πυκνή από το αντίστοιχο δείγμα με το 
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ενδιάμεσο στρώμα μεγαλύτερου πάχους (2,5mm).  

Στο δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 22γ), η κάλυψη φαίνεται να είναι αρκετά 

πυκνή, με το μήκος των μικρο- νανοράβδων να είναι ανάμεσα στα 4 και τα 5μm (με 

αντίστοιχες διαμέτρους 600 με 700nm). Παράλληλα υφίστανται ράβδοι μήκους από 3 έως και 

16μm, των οποίων οι διάμετροι είναι αντίστοιχα 500 και 1100nm.  

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 22δ), με 

τη διαφορά ότι το μήκος των μικρο- νανοράβδων κυμαίνεται από 3 έως και 13μm (διαμέτρων 

600 και 2000nm), και τη μέση διάσταση στα 8μm μήκος και 800nm διάμετρος. 

Στο το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 22ε), οι μακρύτερες μικρο- νανοράβδοι 

φτάνουν τα 12μm μήκος και 1000nm διάμετρο, ενώ πάλι υφίσταται συνύπαρξη μικρότερων 

νανοράβδων, μήκους περίπου 6 με 7μm και διαμέτρου 700nm. Η μέση διάσταση όμως, δεν 

ξεπερνάει τα 9μm μήκος και τα 800nm διάμετρο.  

Στο δείγμα των 48 ωρών (εικόνα 22ζ), παρατηρείται μια διακύμανση του μήκους των 

νανοράβδων, από τα 3 έως και τα 20μm περίπου με αντίστοιχες διαστάσεις διαμέτρων τα 400 

και 3000nm, με το μέσο όρο να αγγίζει τα 13μm μήκους και 2000nm διάμετρο. Ομοίως και 

σε αυτό το δείγμα παρατηρείται αρκετά πυκνή κάλυψη του υποστρώματος. 

Για το δείγμα των 72 ωρών (εικόνα 22η), η κατάσταση παραμένει ίδια με αυτή του 

δείγματος των 48 ωρών εναπόθεσης, όπου το μήκος των μικρο- νανοράβδων κυμαίνεται από 

τα 4 έως και τα 14μm (διαμέτρων 500 και 5000nm αντίστοιχα) και ο μέσος όρος του μήκους 

στα 14μm και 5000nm διάμετρο. Γενικότερα δηλαδή παρατηρείται μια αύξηση των 

διαστάσεων των δομών συναρτήσει του χρόνου με την παράλληλη δημιουργία και νέων 

πυρήνων ανάπτυξης. 

 

α)   01 hr Εμπορικό P.E 

 

β)   02 hr Εμπορικό P.E 

 

1 

2 
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γ)   05 hr Εμπορικό P.E 

 

δ)   10 hr Εμπορικό P.E 

 

ε)   24 hr Εμπορικό P.E 

 

ζ)   48 hr Εμπορικό P.E 

 

η)   72 hr Εμπορικό P.E 

Εικόνα 22. Ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO, σε εμπορικό υπόστρωμα P.E, με ενδιάμεσο στρώμα (3 seed 

layers) ZnO, για τα δείγματα των: α) 01 ωρών εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, 

δ)10 ωρών εναπόθεσης , ε)24 ωρών εναπόθεσης, ζ)48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης, στους 

95oC. 

Διαστασιολογώντας τις παραπάνω δομές οι οποίες αναπτύχθηκαν πάνω στο υπόστρωμα 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,5mm, αυξημένης τραχύτητας, παρατηρείται μια διαφορετικότητα 
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κυρίως στη διάμετρό τους, συγκριτικά με τις προαναφερθείσες δομές οι οποίες αναπτύχθηκαν 

σε υπόστρωμα του ίδιου πολυμερούς πάχους 2,5mm, μικρής τραχύτητας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μέσες διαστάσεις των αναπτυγμένων μικρο-

νανοράβδων στο υπόστρωμα του εμπορικού.P.E πάχους 0,5mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO 

(seed layer). Στον ίδιο πίνακα εκτός των μέσων διαστάσεων φαίνονται και οι μέγιστες και 

ελάχιστες διάμετροι καθώς και οι μέγιστες και τα μέγιστα και ελάχιστα μήκη των δομών. 

Διαστάσεις αναπτυγμένων μικρο-νανοράβδων σε υπόστρωμα εμπορικού.P.E πάχους 0,5mm με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO 

Δείγμα- Χρόνος εναπ/σης Ελάχιστη 

διάμετρος 

d1 (nm) 

Μέση 

διάμετρος 

d (nm) 

Μέγιστη 

διάμετρος 

d2 (nm) 

Ελάχιστο 

μήκος l1 

(μm) 

Μέσο 

μήκος l 

(μm) 

Μέγιστο 

μήκος l2 

(μm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης  200-300   1-2  

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 100 400-500 700 1 2.5-3 6 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 500 600-700 1100 3 4-5 16 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 600 800 2000 3 8 13 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 700 800 1000 6-7 9 12 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 400 2000 3.000 3 13 20 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 500 5000 5000 4 14 14 
Πίνακας 19. Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοράβδων σε υπόστρωμα εμπορικό P.E πάχους 0,5mm με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

Συγκεκριμένα, οι δομές του υποστρώματος με αυξημένη τραχύτητα, έχουν μεγαλύτερες 

διαστάσεις με συνάμα αυξημένη κάλυψη, από αυτές του υποστρώματος μικρής τραχύτητας. 

Το γεγονός οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η τραχύτητα της επιφάνειας επηρεάζει τη 

φύση των αναπτυσσόμενων δομών (για παράδειγμα τη διακύμανση των διαστάσεων), διότι 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης. Όσο λοιπόν 

μεγαλύτερη είναι η τραχύτητα της επιφάνειας, τόσοι περισσότεροι πυρήνες ανάπτυξης 

δημιουργούνται αυξάνοντας την κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος με ομοιόμορφα 

αναπτυσσόμενες δομές. Ο συνδυασμός δε, της ύπαρξης ενδιάμεσου στρώματος, του ίδιου 

υλικού αλλά με την αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας του υποστρώματος, αυξάνει την 

εναπόθεση των μικρο- νανοδομών στο υπόστρωμα [26].  

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, αφορά το γεγονός ότι, η ανηγμένη επιφάνεια του 

υποστρώματος (στο υπόστρωμα με μεγάλη τραχύτητα) αυξάνεται και η δημιουργία του 

ενδιάμεσου στρώματος ZnO στο υπόστρωμα, ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις έλξης 

και ανάπτυξης νανοδομών μεγάλου μεγέθους (~50nm).  
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3.3.3 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ- 

Ενδεικτικά παρατίθενται τα κανονικοποιημένα γραφήματα της περίθλασης με ακτίνες Χ 

των δυο (1, 2 ωρών εναπόθεσης) από το σύνολο των επτά δειγμάτων, τα οποία όπως θα φανεί 

παρακάτω, έχουν και την καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση.  

Σε κάθε κορυφή, αναγράφεται η ένδειξη του κρυσταλλογραφικού επιπέδου που 

αντιπροσωπεύει. Όλα τα αναγραφόμενα κρυσταλλογραφικά επίπεδα αποδεικνύουν το 

σχηματισμό κρυσταλλικού ZnO εξαγωνικής δομής.  

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και το γράφημα περίθλασης με ακτίνες Χ, του 

καθαρού υποστρώματος πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας αυξημένης τραχύτητας. Η 

κορυφή, η οποία εμφανίζεται στις 36,07 μοίρες (γράφημα 14α), αφορά χαρακτηριστική 

κορυφή του υποστρώματος και δεν σχετίζεται με την κορυφή του ψευδαργύρου (36,25 

μοίρες). 
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Γράφημα 14. Κανονικοποιημένο γράφημα XRD α) υποστρώματος εμπορικού P.E β)μικρο- νανοδομών ZnO,  

σε εμπορικό υπόστρωμα P.E, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για 01 ώρα εναπόθεσης, γ) 02 ωρών εναπόθεσης, 

στους, 95oC. 

Για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, οι χαρακτηριστικές κορυφές αποδίδουν τα 

κρυσταλλογραφικά επίπεδα (100), (002), (101). Το μέσο πλάτος των κορυφών, αποδεικνύει 

την ύπαρξη κρυστάλλων μικρού μεγέθους, γεγονός που επαληθεύεται και από τις 

φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης, αλλά και από τον υπολογισμό του 

FWHM της κορυφής που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100). 

α) 

β) 

γ) 
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Για το δείγμα, των 2 ωρών εναπόθεσης, παρατηρείται επιπρόσθετα και η ένδειξη των 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων (102), (110), (103), (112), (201).  

Χρόνος εναπόθεσης FWHM 

1 0,25408 

2 0,24284 
Πίνακας 20. FWHM της κορυφής που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100), για τα δείγματα 

των 1, 2  ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα εμπορικού PE, με ενδιάμεσο στρώμα 

ZnO. 

Χρόνος εναπόθεσης Διάμετρος Κρυστάλλων D 

1 32,49 

2 33,98 
Πίνακας 21. Διάμετρος κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2,  ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO, σε 

υπόστρωμα εμπορικού PE, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Η αύξηση της αιχμηρότητας δε των κορυφών του δείγματος των 2 ωρών εναπόθεσης, 

αποδεικνύει την αύξηση της κρυσταλλικότητας του δείγματος (συγκριτικά με αυτό της 1 

ώρας εναπόθεσης), αλλά της διαμέτρου των κρυστάλλων (πίνακας 38). 

 

3.3.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Η φωτοκαταλυτική δράση των επτά δειγμάτων (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών 

εναπόθεσης), μελετήθηκε βάσει της ικανότητας τους να αποδομούν υδατικό διάλυμα 

methylene blue, συγκέντρωσης 5.4 10-7 Μ και όγκου 1ml.  

Στα παραπάνω γραφήματα μετράται η αποδόμηση του ρύπου, βάσει της μεταβολή της 

έντασης του φάσματος απορρόφησης αυτού, υπό την επίδραση της ακτινοβολίας, για το κάθε 

δείγμα χωριστά, λαμβάνοντας έτσι αποτελέσματα για την φωτοκαταλυτική δράση των επτά 

δειγμάτων. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του ρύπου.  

Στα τέσσερα πρώτα γραφήματα (γράφημα 15α, δ) παρατηρείται απόλυτα αποδόμηση του 

ρύπου σε χρονικό διάστημα έως και έξι ωρών, γεγονός που αποδεικνύεται από την απόλυτη 

μείωση της χαρακτηριστικής κορυφής (664nm). Γενικότερα όμως στο σύνολο και των επτά 

γραφημάτων (εκτός αυτού της φωτόλυσης του ρύπου), είναι ευκρινής η μείωση της έντασης 

της χαρακτηριστικής κορυφής . 
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α)   01 hr Εμπορικό P.E 

 

β)   02 hr Εμπορικό P.E 

 

γ)   05 hr Εμπορικό P.E 

 

δ)   10 hr Εμπορικό P.E 

 

ε)   24 hr Εμπορικό P.E 

 

ζ)   48 hr Εμπορικό P.E 
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η)  72 hr Εμπορικό P.E 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

Γράφημα 15 Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, το οποίο 

φωτοκαταλύεται για τα δείγματα των: α) 01 ωρών εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών 

εναπόθεσης, δ)10 ωρών εναπόθεσης , ε)24 ωρών εναπόθεσης, ζ)48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών 

εναπόθεσης με ενδιάμεσο στρώμα ZnO υποστρώματος εμπορικού P.E, στους 95oC, θ) απουσία μικρο- 

νανοδομών. 

Προκειμένου όμως να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα της μεταβολής της έντασης 

του φάσματος απορρόφησης του ρύπου σε συνάρτηση με το χρόνο, οι παραπάνω μεταβολές 

αναπαριστώνται γραφικά. Ακολουθεί κανονικοποίηση των δεδομένων, ενώ στο συγκριτικό 

γράφημα που αφορά και τα επτά δείγματα, εμπεριέχονται και τα δεδομένα της φωτόλυσης 

(απουσία καταλύτη) του ρύπου. 

Από την παρακάτω γραφική αναπαράσταση των δεδομένων (γράφημα 16), γίνεται 

εμφανές ότι τη μέγιστη φωτοκαταλυτική δράση έχει το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, με 

105 λεπτά χρόνο αποδόμησης του ρύπου.  

Αμέσως μετά ακολουθούν τα δείγματα των 2, των 5, των 10 και των 24 ωρών 

εναπόθεσης, με 270, 300, 420 και 480 λεπτά αντίστοιχα. Ενώ, παρατηρείται μειωμένη 

φωτοκαταλυτική δράση, για τα δείγματα των 48 και 72 ωρών εναπόθεσης, αφού δεν έχει 

επιτευχθεί ολική αποδόμηση του ρύπου στο χρονικό διάστημα των 8 ωρών ακτινοβολίας. 

Εντούτοις, υπάρχει μια ένδειξη της φωτοκαταλυτικής τους ικανότητας, βάσει του παραπάνω 

γραφήματος. 

Η εξήγηση του αποτελέσματος ότι το δείγμα της 1 ώρας, έχει την καλύτερη 

φωτοκαταλυτική δράση, αποδίδεται στο ότι οι διαστάσεις των κρυστάλλων που έχουν 

δημιουργηθεί στην 1 ώρα εναπόθεσης, είναι οι μικρότερες από αυτές του συνόλου των 

υπολοίπων δειγμάτων, με την παράλληλη συνύπαρξη των μικρο- νανοδομών που έχουν 

αναπτυχθεί απευθείας στο ενδιάμεσο στρώμα. Επιπρόσθετα, το πάχος εναπόθεσης (γράφημα 
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XRD) είναι σχετικά μικρό και απουσιάζουν οι επιφανειακοί κρύσταλλοι μεγάλων 

διαστάσεων. 
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Γράφημα 16. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO σε υπόστρωμα εμπορικού P.E και β) απουσία δείγματος. 

Το αποτέλεσμα δηλαδή της φωτοκαταλυτικής ικανότητας του δείγματος της 1 ώρας 

εναπόθεσης, αφορά την φωτοκαταλυτική δράση των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο 

ενδιάμεσο στρώμα, αλλά και των επιφανειακών δομών μεγαλυτέρων διαστάσεων. Φυσικά, η 

αυξημένη κάλυψη του υποστρώματος από τις μεγαλύτερες επιφανειακές δομές, περιορίζουν 

τη δράση των δομών με τις μικρότερες διαστάσεις (νανοδομών).  

Το δείγμα των 2 ωρών, φέρει μίκρο- νανοράβδους αυξημένου μήκους και διαμέτρου (2, 

3 με 3μm και 400 με 500nm), συγκριτικά με το δείγμα της 1 ώρας, με παράλληλη συνύπαρξη 

όμως και νανοράβδων μήκους εφάμιλλου αυτών του δείγματος της μιας 1 εναπόθεσης. Η 

κάλυψη του υποστρώματος είναι πυκνότερη, με αποτέλεσμα να υπεισέρχεται μειωμένη 

φωτοκαταλυτική δράση εξαιτίας των μικρότερων δομών (νανοδομών). Έτσι, το δείγμα των 2 

ωρών, έχει χαμηλότερη φωτοκαταλυτική απόδοση από αυτό της 1 ώρας εναπόθεσης.  

Αναλογικά μειώνεται και η φωτοκαταλυτική ικανότητα του δείγματος των 5 ωρών 

εναπόθεσης, του οποίου το μήκος των επιφανειακών δομών είναι 5μm, έχοντας καλύψει 

απόλυτα πλέον το υπόστρωμα. Είναι λογικό επομένως, οι νανοδομές (που έχουν αναπτυχθεί 

στο seed layer), να μην είναι δραστικές πλέον. 
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Το δείγμα 10 ωρών, παρουσιάζει χαμηλότερη φωτοκαταλυτική ικανότητα, από αυτή του 

δείγματος των 5 ωρών. Αυτό εξηγείται βάσει του μεγέθους των κρυστάλλων (8μm περίπου), 

αλλά και του πάχους του υλικού εναπόθεσης, το οποίο αυξάνει αναλογικά με το χρόνο. 

Το αυξημένο πάχος υλικού εναπόθεσης, αλλά και το μέσο μήκος των κρυστάλλων 

που συνεχίζει να αυξάνει οφείλονται για την φωτοκαταλυτική υστέρηση του δείγματος των 

24 ωρών.  

Τέλος, η φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων για τις 48 και 72 ώρες εναπόθεσης, 

είναι επίσης μειωμένη, καθώς το μήκος των κρυστάλλων είναι πλέον αρκετά αυξημένο, με 

παράλληλη αύξηση του πάχους υλικού εναπόθεσης. Έτσι το δείγμα των 48 ωρών αποδομεί το 

ρύπο σε ποσοστό 71,3 %, σε διάστημα 480 λεπτά, σε αντίθεση με το δείγμα των 72 ωρών, 

του οποίου το ποσοστό αποδόμησης είναι 65,47% στο ίδιο χρονικό διάστημα ακτινοβολίας. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι, η δημιουργία του ενδιάμεσου στρώματος και η 

αυξημένη τραχύτητα του υποστρώματος, συνάδει με την ανάπτυξη των δομών συναρτήσει 

του χρόνου εναπόθεσης (όπως προαναφέρθηκε). Στη συγκεκριμένη σειρά δειγμάτων δηλαδή, 

οι διαστάσεις των αναπτυσσόμενων δομών αυξάνονται αρμονικά με το χρόνο, αποδίδοντας 

αναλογικές φωτοκαταλυτικές ικανότητες στα δείγματα. Έτσι παρατηρείται το δείγμα της 1 

ώρας να είναι πιο δραστικό (φωτοκαταλυτικά) των υπολοίπων, το δείγμα των 2 ωρών να 

είναι πιο δραστικό από τα δείγματα των 5, 10, 24, 48, 72 ωρών και λιγότερο δραστικό από 

αυτό της 1 ώρας κ.τ.λ. Γενικά δηλαδή, παρατηρείται μια λογική ακολουθία δραστικότητας 

και διαστάσεων των δομών, αποτέλεσμα που δεν υφίσταται στις δύο προγενέστερες σειρές 

δειγμάτων. 

 

3.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΖnO ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ PET 

ΠΑΧΟΥΣ 0,2 MM, ME ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ZnO. 

Με σκοπό να μελετηθεί η ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα 

τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ), παρασκευάστηκε μια ακόμα σειρά δειγμάτων με την 

προαναφερθείσα μέθοδο της υδροθερμικής σύνθεσης.  

Η προμήθεια του πολυμερικού υποστρώματος έγινε από την εταιρεία Sigma- Algrich. 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω υπόστρωμα έχει πάχος 0,2mm, ενώ η τραχύτητα της επιφάνειας 

του, είναι εφάμιλλη του υποστρώματος που παρασκευάστηκε εργαστηριακά. Πριν την 

εναπόθεση των μικρο- νανοδομών προηγήθηκε η δημιουργία ενδιάμεσου στρώματος ZnO, με 

την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω και κατόπιν ακολούθησε η ανάπτυξη των μικρο- 

νανοδομών πάνω σε αυτά.  
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Ο αριθμός των δειγμάτων και σε αυτή την περίπτωση είναι επτα, ανάλογα με το χρόνο 

εναπόθεσης των μικρο- νανοδομών (1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες εναπόθεσης). 

 

3.4.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να τονιστεί, ότι σε κανένα από τα επτά δείγματα που προέκυψαν για τις διάφορες 

ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση (μερική ή ολική) του επιστρώματος κατά 

τη διαδικασία της απομάκρυνσης των δειγμάτων από το διάλυμα ή κατά την εναπόθεση της 

χρωστικής επιφανειακά αυτών.  

 

3.4.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα, προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης και για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95 C). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά εικόνες, είναι 

επίσης ×1.500.  

Αναλύοντας τα δεδομένα, είναι εμφανές ότι στην εικόνα 23α 2, η οποία αντιστοιχεί στην 

1 ώρα εναπόθεσης, αρχικά παρατηρούνται δομές μέσου μήκους 1 με 2μm και διαμέτρου 

200nm, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην επιφάνεια του υποστρώματος αποδίδοντας 

παράλληλα μια σχετικά καλή κάλυψη. Εστιάζοντας όμως περισσότερο (×45.000), γίνεται 

φανερό ότι σε κάποια σημεία υφίστανται και δομές της τάξεως των 400nm μήκους και 

150nm διαμέτρου (εικόνα 23α 1). Οι δομές αυτές όπως προαναφέρθηκε, αφορούν μικρούς 

πυρήνες ανάπτυξης, οι οποίοι συνδέονται απευθείας με το μη κρυσταλλικό ενδιάμεσο 

στρώμα. Η κάλυψη του υποστρώματος, είναι πυκνότερη από αυτή του δείγματος 

υποστρώματος πολυαιθυλενίου πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα και λιγότερο πυκνή από 

το αντίστοιχο δείγμα υποστρώματος πολυαιθυλενίου πάχους 0,5mm αυξημένης τραχύτητας. 

Στη δεύτερη φωτογραφία (εικόνα 23β 2), η οποία αντιστοιχεί στο δείγμα των 2 ωρών 

εναπόθεσης, το μήκος των μικρο- νανοδομών έχει ένα μέσο όρο μήκους 3μm, με διάμετρο 

περί τα 500nm, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα 7μm μήκος και 2000nm διάμετρο και 

τις ελάχιστες στα 4μm μήκος και 200nm διάμετρο. Η κάλυψη έχει αυξηθεί αρκετά.  

Εστιάζοντας περισσότερο (×20.000) είναι διακριτές ακόμα, οι μικρότερων διαστάσεων 

δομές (νανοδομές) που συνδέονται με το ενδιάμεσο στρώμα (σε κάποια σημεία του 

υποστρώματος (εικόνα 23β 1). 

Στην τρίτη φωτογραφία (εικόνα 23γ) των 5 ωρών εναπόθεσης, ο μέσος όρος του μήκους 

των μικρο- νανοδομών έχει φτάσει τα 8μm (διαμέτρου 1200nm), με αρκετές όμως μικρές 
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δομές (2μm μήκος και 200nm διάμετρο), οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια του υλικού 

εναπόθεσης. Φυσικά συνυπάρχουν και μεγάλες δομές (10μm μήκους και 3000nm διάμετρο). 

Η κάλυψη πλέον έχει γίνει αρκετά πυκνή, αφού δεν διακρίνεται καθόλου το υπόστρωμα. 

 

α)  01 hr PET 

 

β)  02 hr PET 

 

γ)  05 hr PET 

 

δ)  10 hr PET 

 

ε)  24 hr PET 

 

ζ)  48 hr PET 

  

1 

2 

1 

2 
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η)  72 hr PET 

Εικόνα 23. Ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα PET, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για τα 

δείγματα των: α) 01 ωρών, β) 02 ωρών, γ) 05 ωρών, δ) 10 ωρών, ε)24 ωρών, ζ) 48 ωρών, η) 72 ωρών 

εναπόθεσης, στους 95oC. 

Για το δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 23δ), οι επικρατέστερες δομές  έχουν 

μήκος 5μm και διάμετρο 1000nm, ενώ συνυπάρχουν και δομές μήκους 2 και 10μm (200 και 

1500nm). Η μορφολογία της επιφάνειας είναι κατά πολύ διαφορετική από αυτή των 

υπολοίπων δειγμάτων. 

Η εικόνα 23ε, αντιστοιχεί στο δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης και απεικονίζει 

σχηματισμούς μέσου μήκους 5μm με διάμετρο 1000nm, ενώ οι δομές μεγαλύτερων 

διαστάσεων (8μm μήκους και 1500nm διαμέτρου), είναι ελάχιστες. Παράλληλα συνυπάρχουν 

και δομές μήκους 2μm και διαμέτρου 200nm. Σε αυτή τη φωτογραφία διακρίνονται δομές 

των οποίων η μορφολογία είναι σπογγοειδής χαμηλής συνοχής. Ο συνδυασμός του 

αυξημένου πάχους υλικού εναπόθεσης με τη χαμηλή συνοχή των δομών δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την φωτοκαταλυτική υστέρηση που θα επιδείξει το συγκεκριμένο δείγμα 

όπως θα φανεί παρακάτω. Ο λόγος αφορά την προσρόφηση αρκετού όγκου χρωστικής 

εσωτερικά του υλικού εναπόθεσης, χωρίς την παράλληλη διέλευση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας η οποία θα εκκινήσει τη φωτοκαταλυτική αντίδραση. 

Για το δείγμα των 48 ωρών (εικόνα 23ζ), τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, αφού 

το μέσο μήκος των μικρο- νανοδομών αγγίζει τα 9μm και η διάμετρος τους τα 3000nm, ενώ 

συνυπάρχουν παράλληλα και δομές μήκους 5 αλλά και 14μm με διαμέτρους 1000 και 

4000nm. Σε αυτή τη φωτογραφία η μορφολογία της επιφάνειας είναι εντελώς διαφορετική 

από αυτή της προηγούμενης φωτογραφίας (δείγματος 24 ωρών). Συγκεκριμένα οι διαστάσεις 

των δομών έχουν μεγαλώσει αρκετά, ενώ η συνοχή τους φαίνεται να είναι κάπως αυξημένη.  

Τέλος, για το δείγμα των 72 ωρών (εικόνα 23η), οι διαστάσεις μήκους του μέσου όρου 

των μικρο- νανοδομών είναι γύρω στα 8 με 9μm με διάμετρο 4000nm, ενώ παρατηρούνται 
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ελάχιστες μικρότερες δομές (5μm μήκους και 1000nm διάμετρος), αλλά και αρκετές δομές 

μήκους 17μm και 5000nm. Η μορφολογία στο συγκεκριμένο δείγμα πλησιάζει κατά πολύ 

αυτή του δείγματος των 48 ωρών  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι, οι δομές που αναπτύσσονται στο 

υπόστρωμα του τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό 

ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα είτε στη φύση του συγκεκριμένου υλικού ή / 

και στη χαμηλή τραχύτητα του υποστρώματος.  

Τα παραπάνω φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Διαστάσεις αναπτυγμένων μικρο-νανοράβδων σε υπόστρωμα PET πάχους 0,2mm με ενδιάμεσο στρώμα 

ZnO 

Δείγμα- Χρόνος εναπ/σης Ελάχιστη 

διάμετρος 

d1 (nm) 

Μέση 

διάμετρος 

d (nm) 

Μέγιστη 

διάμετρος 

d2 (nm) 

Ελάχιστο 

μήκος l1 

(μm) 

Μέσο 

μήκος l 

(μm) 

Μέγιστο 

μήκος l2 

(μm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης  200   1-2  

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 200 500 2000 4 3 7 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 200 1200 3000 2 8 10 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 200 1000 1500 2 5 10 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 200 1000 1500 2 5 8 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 1000 3000 4000 5 9 14 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 1000 4000 5000 5 8-9 17 
Πίνακας 22. Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοράβδων σε υπόστρωμα PET πάχους 0,2mm με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

 
3.4.3 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Τα κανονικοποημένα γραφήματα που ακολουθούν, αντιστοιχούν στα επτά δείγματα των 

1,2,5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης.  

Οι κορυφές που αντιστοιχούν στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα (100), (002), (101), (110) 

κ.α. επιβεβαιώνουν το σχηματισμό κρυσταλλικού ZnO για το κάθε ένα από τα επτά δείγματα. 

Στα τέσσερα τελευταία δείγματα (10, 24, 48, 72 ωρών), εκτός των κορυφών (100), (002) και 

(101), προκύπτουν και οι κορυφές (101), (102), (110), (103), (112) και (201) γεγονός που 

αποδεικνύει τη δημιουργία καλά σχηματισμένων κρυστάλλων. 

Ειδικότερα για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης (γράφημα 17β), λόγω της μικρής 

κάλυψης του υποστρώματος από τις αναπτυσσόμενες δομές, γίνεται εξαιρετικά διακριτή η 

κορυφή που σχετίζεται με ένα από τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα του υποστρώματος.  
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Γράφημα 17. Κανονικοποιημένο γράφημα  XRD μικρο- νανοδομών ZnO, σε: α) υπόστρωμα PET, σε 

υπόστρωμα PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO για β) 01 ώρα εναπόθεσης, γ) 02 ωρών εναπόθεσης,δ) 05 ωρών 

εναπόθεσης, ε)10 ωρών εναπόθεσης, ζ)24 ωρών εναπόθεσης, η)48 ωρών εναπόθεσης, θ) 72 ωρών 

εναπόθεσης, στους, 95οC. 

α) 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

ζ) 

η) 

θ) 
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Εντούτοις οι κορυφές των κρυσταλλογραφικών επιπέδων (100), (002) και (101), είναι 

διακριτές. Οι έλλειψη όμως αιχμηρότητας αυτών, καθώς και το αυξημένο μέσο πλάτος τους, 

αποδεικνύουν το σχηματισμό κρυστάλλων μικρού μεγέθους όχι καλά σχηματισμένων. Το 

δεδομένο αυτό προκύπτει και από τον υπολογισμό του FWHM, της κορυφής που αντιστοιχεί 

στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100). 

Η ίδια κορυφή (του υποστρώματος), παρατηρείται και για το δείγμα των 2 και 5 ωρών 

εναπόθεσης, με τη διαφορά ότι η ένταση της κορυφής αυτής είναι κατά πολύ μειωμένη, 

δεδομένης της αύξησης του υλικού εναπόθεσης. Επιπρόσθετα, για το δείγμα των 2 ωρών 

εναπόθεσης, είναι εμφανείς όλες σχεδόν οι κορυφές του φωτοκαταλύτη (8 από τις 9 

κορυφές), για το εύρος από τις 30 έως και τις 70 μοίρες. Για τα δείγματα δε, των υπολοίπων 

ωρών εναπόθεσης γίνεται εμφανείς μια ακόμα κορυφή, η οποία σχετίζεται με το 

κρυσταλλογραφικό επίπεδο (200). 

Υπολογίζοντας για κάθε ένα από τα επιμέρους δείγματα το Full Width at Half Maximum), 

του κρυσταλλογραφικού επίπεδου (100), προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί. Από όπου 

φαίνεται ότι το δείγμα των 72 ωρών έχει τη μεγαλύτερη κρυσταλλικότητα, αμέσως μετά 

ακολουθούν τα δείγματα των 10, 48, 24, 2, 5, 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23. Διάμετρος κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- 

νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Βάσει της εξίσωσης του Scherer, είναι δυνατόν να υπολογιστεί για το κάθε ένα από τα 

παραπάνω δείγματα, η διάμετρος των κρυστάλλων (σε nm). Τα δεδομένα που προκύπτουν 

φαίνονται στον πίνακα 24.  

Το μεγαλύτερο μέγεθος κρυστάλλων έχει το δείγμα των 72 ωρών του οποίου το πλάτος 

της κορυφής στο μέσο του μέγιστου ύψους της (που αντιστοιχεί στο κρυσταλλογραφικό 

επίπεδο (001)) φέρει την ελάχιστη τιμή (πίνακας 23) και αντίστοιχα ακολουθούν τα δείγματα 

Χρόνος εναπόθεσης (hr) FWHM 

1 0,20607 

2 0,19196 

5 0,19589 

10 0,18351 

24 0,18681 

48 0,18595 

72 0,18284 
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των 10, 48, 24, 2, 5, 1. Τέλος, τα δεδομένα του πίνακα 14, αναπαρίστανται γραφικά 

παραπάνω. 

Χρόνος εναπόθεσης (hr) Διάμετρος Κρυστάλλων D 

1 40,05 

2 43,00 

5 42,14 

10 44,98 

24 44,19 

48 44,39 

72 45,14 
Πίνακας 24. Διάμετρος κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- 

νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

Τα δεδομένα του πίνακα 24, αναπαριστώνται γραφικά, συναρτήσει του χρόνο στο 
παρακάτω γράφημα. 

 

 

Γράφημα 18. Γραφική αναπαράσταση της διαμέτρου των κρυστάλλων για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 

48, 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO, σε υπόστρωμα PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 
3.4.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Στα γραφήματα που ακολουθούν μετράται η αποδόμηση του ρύπου όγκου 1ml, ενώ για 

λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του ρύπου (χωρίς την φωτοκατάλυση αυτού 

από τις προσκείμενες στα δείγματα νανοδομές).  

Από την παρακάτω γραφική αναπαράσταση των δεδομένων (γράφημα 19), γίνεται 

εμφανές ότι τη μέγιστη φωτοκαταλυτική δράση έχει το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, με 60 

λεπτά χρόνο αποδόμησης του ρύπου. Αμέσως μετά ακολουθούν τα δείγματα των 10, των 5, 

της 1 και των 72 ωρών εναπόθεσης, με 90, 240, 330 και 390 λεπτά αντίστοιχα. Ενώ, 

παρατηρείται μειωμένη φωτοκαταλυτική δράση, για τα δείγματα των 24 και 48 ωρών, αφού 
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δεν έχει επιτευχθεί ολική αποδόμηση του ρύπου στο χρονικό διάστημα των 8 ωρών 

ακτινοβολίας. Εντούτοις , υπάρχει μια ένδειξη της φωτοκαταλυτικής τους ικανότητας, βάσει 

του παραπάνω γραφήματος (το δείγμα των 48 ωρών έχει υποδεέστερη καταλυτική ικανότητα 

από αυτό των 24 ωρών). 

Το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, φέρει νανοράβδους μικρότερων διαστάσεων με 

σχετικά καλή κάλυψη του υποστρώματος. Οι μικρότερες δομές οι οποίες είναι άμεσα 

αναπτυγμένες στο ενδιάμεσο στρώμα, καλύπτονται από τις δομές που μόλις αναπτύσσονται 

με αποτέλεσμα να περιορίζεται η φωτοκαταλυτική τους δράση. 

Το δείγμα των 2 ωρών, έχει την καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση, καθώς, οι διαστάσεις 

των κρυστάλλων που έχουν δημιουργηθεί στις 2 ώρες εναπόθεσης, είναι εφάμιλλες αυτών 

του δείγματος της 1 ώρας, με την κάλυψη του υποστρώματος παράλληλα, να είναι 

μεγαλύτερη. 

 

α) Δείγμα 1hr PET 

 

β)Δείγμα 2hr PET 

 

γ) Δείγμα 5hr PET 

 

δ) Δείγμα 10hr PET 
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ε) Δείγμα 24hr PET 

 

ζ) Δείγμα 48hr PET 

 

η) Δείγμα 72hr PET 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

 

ι) Δείγμα με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία μικρο- νανοδομών 

Γράφημα 19. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, το οποίο 

φωτοκαταλύεται για τα δείγματα των: α) 01 ώρας, β) 02 ωρών, γ) 05 ωρών, δ)10 ωρών εναπόθεσης, ε)24 

ωρών, ζ)48 ωρών, η) 72 ωρών εναπόθεσης με ενδιάμεσο στρώμα ZnO σε υπόστρωμα PET, στους 95oC, ε) 

απουσία μικρο- νανοδομών, ζ) φωτοκαταλύεται από δείγμα PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία 

αναπτυγμένων μικρο- νανοδομών. 

 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 74 

Το δείγμα 5 ωρών, παρουσιάζει χαμηλότερη φωτοκαταλυτική ικανότητα, από αυτή των 

δειγμάτων των 1, 2, 10 ωρών εναπόθεσης εξαιτίας της ύπαρξης στην επιφάνεια εναπόθεσης 

αρκετών κρυστάλλων μεγάλων διαστάσεων. 

Tο δείγμα 10 ωρών, παρουσιάζει υψηλότερη φωτοκαταλυτική δράση (από αυτή του 

δείγματος των 5 ωρών), εξαιτίας των κρυστάλλων μικρών διαστάσεων που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του υλικού εναπόθεσης. 

Τέλος, η φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων για τις 24, 48 και 72 ώρες 

εναπόθεσης, είναι επίσης μειωμένη, καθώς το πάχος του υλικού εναπόθεσης είναι αρκετά 

μεγάλο, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζει μεγάλη ποσότητα ρύπου στο εσωτερικό του, χωρίς να 

είναι παράλληλα δυνατή η διέλευση της ακτινοβολίας ανάμεσα στις δομές ώστε να εκκινηθεί 

η φωτοκαταλυτική αντίδραση.  

Έτσι ενώ τα δείγματα των 24, 72 ωρών εναπόθεσης αποδομούν το ρύπο σε χρόνο 

ακτινοβολίας 480 λεπτά, το δείγμα των 48 ωρών, στον ίδιο χρόνο έχει επιτύχει αποδόμηση 

του ρύπου κατά 69%. 

Στο γράφημα 20 παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του 

φάσματος απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για το 

σύνολο των δειγμάτων. 
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Γράφημα 20. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης σε PET με 

PET με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, β) απουσία δείγματος γ) του ενδιάμεσου στρώματος απουσία 

αναπτυγμένων μικρο- νανοδομών. 
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Από τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι, η φωτοκαταλυτική δράση των 

νανοράβδων που έχουν αναπτυχθεί σε υπόστρωμα τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου δεν 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη λογική ακολουθία φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, εξαιτίας 

της ανακολουθίας που διέπει τις διαστάσεις των μικρο- νανοδομών για τις επιμέρους ώρες 

εναπόθεσης. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στη φύση του υποστρώματος ή στη μειωμένη 

τραχύτητα του υποστρώματος. 
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4.0 ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ZnO 

Σύνθετα υλικά, ονομάζονται όπως προαναφέρθηκε, τα υλικά που αποτελούνται από 

δύο φάσεις. Η μια φάση ονομάζεται μήτρα, είναι συνεχής και περιβάλλει την άλλη, η οποία 

ονομάζεται διασπαρμένη φάση. Οι ιδιότητες ενός σύνθετου υλικού, είναι προφανές ότι 

αφορούν διάφορες παραμέτρους, όπως τη γεωμετρία της διεσπαρμένης φάσης, δηλαδή το 

σχήμα των κόκκων, το μέγεθος, την κατανομή και τον προσανατολισμό τους. 

Προκειμένου να μελετηθεί η φωτοκαταλυτική δράση ενός πολυμερούς, στη φάση 

(μήτρα) του οποίου, έχουν διασπαρθεί νανοσωματίδια (nanoparticles), δημιουργήθηκαν 

σύνθετα υλικά, στα οποία η συνεχής πολυμερική φάση έχει περιβάλλει την διασπαρμένη 

φάση των νανοσωματιδίων. Τα νανοσωματίδια ZnO που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούν 

νανοσφαιρίδια διαμέτρου 100nm και είναι της εταιρείας Aldrich, ενώ το πολυμερές, που 

χρησιμοποιήθηκε είναι πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας της εταιρεία Exxon - Mobil, σε 

μορφή σφαιριδίων (pellets). Το σύνολο των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν είναι τρία και 

είναι τα εξής: 

Σειρά 1η 

1. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 5%. 

2. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 13% 

3. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη ZnO 

(διαμέτρου 100nm, της εταιρείας Aldrich), σε ποσοστό 40%. 

Πίνακας 25. Τρία δείγματα σύνθετων πολυμερικών υλικών, έχοντας ως διασπαρμένη φάση εμπορική σκόνη 

ZnO και ως συνεχή φάση LDPE. 

Η πλήρωση της πολυμερικής μήτρας, με τα νανοσφαιρίδια πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια ενός συστήματος ανάμιξης με δυο κυλίνδρους (roll mill), των οποίων η θερμοκρασία 

ρυθμίστηκε στους 110 oC (λίγο κάτω από τη θερμοκρασία τήξης του πολυμερούς) όπως έχει 

προαναφερθεί. Οι στροφές του πρώτου και του δεύτερου κυλίνδρου ρυθμίστηκαν στις 28 και 

25rpm, αντίστοιχα. Το διάκενο δε των δύο κυλίνδρων ρυθμίστηκε στα 0,45mm. Η διαδικασία 

της μάλαξης πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 20 λεπτών, με σκοπό να επιτευχθεί 

πλήρης ομογενοποίηση του μίγματος.  

Για τη μορφοποίηση δε του σύνθετου θερμοπλαστικού υλικού, χρησιμοποιήθηκε 

εργαστηριακή πρέσα δυο θαλάμων (θέρμανσης–ψύξης), ενώ το σχήμα κατά τη διαδικασία 

της μορφοποίησης δόθηκε από καλούπι διαστάσεων 12×17cm2 [28]. 

Τα ποσοστά ανάμιξης αφορούν 5%, 13%, και 40% κατά βάρος, πλήρωση του 

πολυμερούς με τα νανοσφαιρίδια του φωτοκαταλύτη ZnO.  
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ (Roll Mill) 

Θερμοκρασία μάλαξης 110 oC 

Στροφές Α κυλίνδρου 28 rpm 

Στροφές Β κυλίνδρου 25 rpm 

Διάκενο κυλίνδρων 0,45 mm 

Διάμετρος κυλίνδρων 110mm 

Πλάτος κυλίνδρων 350mm 

Χρόνος μάλαξης 20 min 

Βάρος προς ανάμιξη υλικού  50gr 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρόνος θέρμανσης 4 min 

Θερμοκρασία 145 οC 

Χρόνος ψύξης  5 min 

Θερμοκρασία ψύξης 10 οC 

Εφαρμοζόμενη πίεση 16tn 

Πίνακας 26 Συνθήκες ανάμιξης και μορφοποίησης σύνθετων πολυμερικών υλικών. 

 

4.1.1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) – ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Από το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης δεν έγινε διακριτή η διασπορά των 

εμπορικών νανοσφαιριδίων ZnO, εξαιτίας της τήξης της επιφάνειας των σύνθετων 

πολυμερικών υλικών κατά τη διαδικασία της σάρωσης αυτών με τη ηλεκτρονιακή δέσμη. 

Οπότε έγινε χρήση του εξοπλισμού EDX (EDX ανάλυση) με σκοπό να γίνει δυνατή η 

ποιοτική ανάλυση της σύστασης του υλικού για ένα απόλυτα συγκεκριμένο εμβαδό 

επιφάνειας (έλεγχος της χημικής του σύστασης). 

Παρακάτω ακολουθεί το EDX φάσμα του οποίου οι κορυφές αποκαλύπτουν ότι τα 

σύνθετα φωτοκαταλυτικά προϊόντα αποτελούνται από Zn, O, C και Au.  

 

α) Σύνθετο υλικό 5% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich) 

 

β) Σύνθετο υλικό 13% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich) 
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γ) Σύνθετο υλικό 40% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich 

Γράφημα 21. Φάσμα στοιχειακής ανάλυσης EDX σύνθετων πολυμερικών υλικών ZnO με ποσοστά 

διασποράς α) 5% β)13% γ)40%. 

Ο χρυσός (Au) αφορά το λεπτό μεταλλικό επίχρισμα το οποίο εναποτίθεται πάνω στην 

πολυμερική επιφάνεια με σκοπό να καταστεί ηλεκτρικά αγώγιμη. Ο άνθρακας (C) αφορά 

στοιχείο του πολυμερικού υλικού LDPE. Το οξυγόνο (Ο) αφορά στοιχείο του ZnO αλλά και 

στοιχείο που πιθανόν επίσης σχετίζεται με το πολυμερικό υλικό εξαιτίας πιθανής οξείδωσης 

αυτού. Το στοιχείο όμως του ψευδαργύρου (Zn) αφορά αποκλειστικά και μόνο την χημική 

ένωση ZnO, η οποία προστέθηκε στην πολυμερική μήτρα με φυσική ανάμιξη. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν έχουν προκύψει από τα παραπάνω φάσματα της 

στοιχειακής ανάλυσης και αφορούν χαρτογράφηση της διασποράς του στοιχείου του 

ψευδαργύρου (Zn). Επειδή όμως τα νανοσφαιρίδια που προστέθηκαν είναι ZnO και είναι 

αδύνατη η διάσπαση της εν λόγω χημικής ένωσης σε Zn και Ο, είναι προφανές ότι οι άσπρες 

κουκίδες ουσιαστικά αναπαριστούν την ένωση του ZnO. 

 

α) Σύνθετο υλικό 5% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich) 

 

β) Σύνθετο υλικό 13% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich) 
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γ) Σύνθετο υλικό 40% ZnO διαμέτρου 100nm (Aldrich) 

Εικόνα 24. Διασποράς ZnO εμπορικής σκόνης (Aldrich) διαμέτρου 100nm σε συνεχή φάση πολυαιθυλενίου 

χαμηλής πυκνότητας σε ποσοστά: α)5% β)13% γ)40% από EDX ανάλυση. 

Επομένως προκύπτει ότι η διασπορά του ZnO στη συνεχή πολυμερική μήτρα είναι 

αρκετά καλή χωρίς την ύπαρξη συσσωματωμάτων, για κάθε ένα από τα τρία δείγματα με 

ποσοστά διασποράς 5, 13 και 40%. 

 

4.2.2 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Στα γραφήματα που ακολουθούν μελετάται η φωτοκαταλυτική δράση των τριών 

δειγμάτων με ποσοστά διασπαρμένης φάσης φωτοκαταλύτη ZnO, 5, 13 και 40%. Για λόγους 

σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του ρύπου. 

 

α) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 5% ZnO 

 

β) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 13% ZnO 
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β) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 40% ZnO 

 

δ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

Γράφημα 22. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, το οποίο 

φωτοκαταλύεται από δείγματα σύνθετων πολυμερικών υλικών ZnO ποσοστών α) 5% β)13% γ) 40%. 

Από την παρακάτω γραφική αναπαράσταση των δεδομένων (κανονικοποιημένες 

μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, συναρτήσει του 

χρόνου ακτινοβολίας), γίνεται εμφανές ότι τη μέγιστη φωτοκαταλυτική δράση έχει το δείγμα 

του σύνθετου υλικού με ποσοστό διασπαρμένων φωτοκαταλυτικών σφαιριδίων 40%. 

Συγκεκριμένα, το εν λόγω δείγμα, όπως φαίνεται αποδομεί το ρύπο σε χρονικό διάστημα 330 

λεπτών. Επομένως, το σύνθετο πολυμερικό υλικό που προέκυψε με ποσοστό διασποράς 40% 

σε νανοσφαιρίδια διαμέτρου 100nm, έχει αρκετά ισχυρή φωτοκαταλυτική δράση. 
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Γράφημα 23. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα σύνθετων πολυμερικών 

υλικών ZnO ποσοστών α) 5% β) 13% γ) 40%. 
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Επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυξανομένου του ποσοστού διασποράς του 

φωτοκαταλύτη στην πολυμερική φάση (μήτρα), αυξάνεται και η φωτοκαταλυτική ικανότητα 

του σύνθετου πολυμερικού υλικού, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υφίστανται 

συσσωματώματα ZnO στη συνεχή πολυμερική μήτρα, σύμφωνα με τη χαρτογράφηση που 

προέκυψε από την EDX ανάλυση. 

 
.  
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5.0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ TiO2 

 

5.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΜΕΝΙΩΝ TiO2 ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 MM, ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ 

Το υπόστρωμα το οποίο επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των υμενίων TiO2, με την χημική 

σύνθεση εναπόθεσης (Hydrothermal Growth), είναι το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 

πάχους 2,5mm. Το υπόστρωμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε παρασκευάστηκε με τη χρήση 

ενός συστήματος ανάμιξης με δύο θερμαινόμενους κυλίνδρους, αλλά και την χρήση 

εργαστηριακής πρέσας. Ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο υπόστρωμα παρασκευάστηκε 

εργαστηριακά, αφορά την επίτευξη του πάχους των 2,5mm, αλλά και μιας λείας και επίπεδης 

επιφάνειας μικρής τραχύτητας, με σκοπό να μελετηθεί πάνω σε αυτήν, η ανάπτυξη λεπτών 

υμενίων TiO2. 

Η τεχνική ανάπτυξης των υμενίων πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα, όπως 

προαναφέρθηκε, αφορά την χημική σύνθεση διοξειδίου του τιτανίου στη θερμοκρασία των 

95 C (μετά τον καθαρισμό των δειγμάτων σε λουτρό υπερήχων), για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 

ώρες εναπόθεσης. Το σύνολο των παραχθέντων δειγμάτων αποτελεί την πρώτη σειρά 

εναπόθεσης, η οποία περιέχει συνολικά επτά δείγματα κατ  ́ αντιστοιχία με τις ώρες 

παραμονής τους στον εργαστηριακό κλίβανο (στην θερμοκρασία των 95 oC). 

Πριν την ανάπτυξη δε, του φωτοκαταλυτικού υλικού στην επιφάνεια του οργανικού 

υποστρώματος, δεν χρησιμοποιήθηκε seed layer (ενδιάμεσο στρώμα), για την αύξηση της 

συγκολλητικότητας του υποστρώματος. Έτσι η σύνδεση του οργανικού υποστρώματος και 

του καταλυτικού επιστρώματος ήταν άμεση. 

 

5.1.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσφυση των υμενίων TiO2, για τα δείγματα που προέκυψαν 

από την απευθείας ανάπτυξη στο υπόστρωμα, ήταν αρκετά ικανοποιητική, αφού δεν 

παρατηρήθηκε αποκόλληση των υμενίων από την επιφάνεια του υποστρώματος. Εντούτοις 

κατά την εναπόθεση της χρωστικής ουσίας επιφανειακά του δείγματος, για την έναρξη της 

διαδικασίας αποδόμησης αυτής, παρατηρήθηκε ελαφρά αποκόλληση των νανοσφαιριδίων 

από το νανοδομημένο υμένιο. 
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5.2.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης, για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95 C). 

Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά εικόνες είναι ×20.000, ενώ η 

φωτοκαταλυτική εναπόθεση στο πολυμερικό υπόστρωμα, αφορά νανοδομημένα υμένια 

αποτελούμενα από νανοσφαιρίδια διαμέτρων από 300 έως και 500 nm. 

Για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης (εικόνα 25α), παρατηρείται η δημιουργία υμενίου 

αποτελούμενο από μη καλοσχηματισμένα νανοσφαιρίδια (δεν έχουν απόλυτα σφαιρικό 

σχήμα). Η μέση διάμετρος των νανοσφαιριδίων κυμαίνεται γύρω στα 500nm, ενώ παράλληλα 

συνυπάρχουν και σφαιρίδια διαμέτρων 300 και 1000nm (ανομοιόμορφη ανάπτυξη). Επίσης 

παρατηρείται αρκετά αυξημένη συνοχή μεταξύ των νανοσφαιριδίων, γεγονός μη ευνοϊκό για 

τη φωτοκαταλυτική ικανότητα του, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, εξαιτίας της μειωμένης 

επιφάνειας επαφής των σφαιριδίων με το υδατικό διάλυμα της χρωστικής. 

 

α)  1h LDPE 
 

β)  2h LDPE 

 

γ)  5h LDPE 
 

δ)  10h LDPE 
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ε)  24h LDPE 
 

ζ)  48h LDPE 

 

η)  72h LDPE 

Εικόνα 25. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2, σε υπόστρωμα LDPE, χωρίς seed layer (ενδιάμεσο 

στρώμα), για τα δείγματα των: α) 01 ώρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ) 

10 ωρών εναπόθεσης, ε) 24 ωρών εναπόθεσης, ζ) 48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης, στους 95οC. 

 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 25β), παρατηρούνται νανοσφαιρίδια 

μέσης διαμέτρου 300nm. Η ανάπτυξη εδώ είναι αρκετά ομοιόμορφη αφού δεν παρατηρούνται 

σφαιρίδια μεγαλύτερης ή μικρότερης των 300nm διαμέτρου. 

Για το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 25γ), εξακολουθεί να διατηρείται η 

ομοιόμορφη ανάπτυξη των νανοσφαιριδίων με τη μέση διάμετρο να κυμαίνεται περί τα 

400nm.  

Αύξηση της διαμέτρου των σφαιριδίων παρατηρείται και για το δείγμα των 10 ωρών 

εναπόθεσης, αφού η τιμή της μέσης διαμέτρου αγγίζει τα 500nm (εικόνα 25δ). 

Για το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης, η μέση διάμετρος των νανοσφαιριδίων είναι 

γύρω στα 300nm, αρκετά μειωμένη δηλαδή από αυτή του δοκιμίου των 10 ωρών εναπόθεσης. 

Επιπρόσθετα όμως για το συγκεκριμένο δείγμα παρατηρείται και αυξημένη τραχύτητα της 
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επιφάνειας των νανοσφαιριδίων, εν συγκρίσει με τα νανοσφαιρίδια του δείγματος των 10 

ωρών εναπόθεσης.  

Αύξηση της μέσης διαμέτρου των σφαιριδίων παρατηρείται για το δείγμα των 48 ωρών 

εναπόθεσης (εικόνα 25ζ). Συγκεκριμένα, η μέση διάμετρος τους κυμαίνεται γύρω στα 400nm, 

παράλληλα όμως παρατηρείται αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας των νανοσφαιριδίων, 

συγκριτικά με το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης. 

Τέλος για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης, η μέση διάμετρος των σφαιριδίων 

ακολουθεί μια αυξητική τάση με αποτέλεσμα να κυμαίνεται περί τα 500nm (εικόνα 25η), με 

παράλληλη αύξηση της τραχύτητας των νανοσφαιριδίων. Στον πίνακα που ακολουθεί 

συνοψίζονται τα παραπάνω. 

Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων TiO2 σε υπόστρωμα LDPE 

πάχους 2,5mm χωρίς ενδιάμεσο στρώμα 

Δείγμα- Χρόνος εναπόθεσης Μέση διάμετρος d (nm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης 500 

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 300 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 400 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 500 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 300 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 400 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 500 
Πίνακας 27. Διάμετροι αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

 
5.3.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

Η φασματοσκοπία Raman, είναι μια καλή τεχνική, η οποία μπορεί να δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για τη δομή των χημικών μορίων. Η εμφάνιση αρκετών χαρακτηριστικών 

κορυφών υψηλής έντασης, αποδεικνύει καλά σχηματισμένους δεσμούς [29].  

Όπως προαναφέρθηκε η φάση του ανατασίου, ανήκει στο τετραγωνικό 

κρυσταλλογραφικό σύστημα, με 15 οπτικές καταστάσεις (15 optical modes), οι οποίες 

αναπαρίστανται ως εξής: 1A1g+1A2u+1B1g+1B2u+3Eg+2Eu. Ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις 

οι A1g, B1g and Eg ενεργοποιούνται από το Raman, ενώ οι καταστάσεις A2u, B2u και Eu 

ενεργοποιούνται από την υπέρυθρη ακτινοβολία [30, 31], σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [32, 

33]. Ο συνδυασμός φασμάτων IR και Raman δίνει πληροφορίες για τη δομή των χημικών 
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μορίων γενικότερα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του 

ανατασίου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [33].  

Για την ταυτοποίηση του ανατασίου, επομένως αναμένεται η εύρεση τεσσάρων 

χαρακτηριστικών κορυφών, οι οποίες αφορούν τα 396 cm-1 (B1g), 637 cm-1 (Eg), 513 cm-1  

(Α1g+ B1g), 144cm-1 (Εg) [30]. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι χαρακτηριστικές αυτές 

κορυφές είναι δυνατόν να είναι ελαφρά μετατοπισμένες, εξαιτίας της διακύμανσης των 

διαμέτρων των νανοσφαιριδίων [36]. Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται σε μετατοπίσεις 

που έχουν παρατηρηθεί σε ερευνητικές εργασίες. 

 

Πίνακας 28. Χαρακτηριστικές κορυφές Raman, για το ανατάσιο TiO2, βάσει βιβλιογραφίας [36] 

Σημειώνεται ότι η φάση του ανατασίου παρουσιάζει μια χαρακτηριστική κορυφή 

υψηλής έντασης, σε συχνότητα 144 cm-1 (Eg), ενώ η φάση του ρουτιλίου παρουσιάζει δύο 

αντίστοιχες χαρακτηριστικές κορυφές υψηλής έντασης σε συχνότητες 447 και 612 cm-1 ( Eg, 

A1g αντίστοιχα) [32, 33, 34, 35]. 

Για τα τέσσερα πρώτα δείγματα (1, 2, 5, 10 ώρες εναπόθεσης) που αντιστοιχούν στις 

χαμηλές ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικές κορυφές που να 

αποδεικνύουν το σχηματισμό ανατασίου (TiO2), εξαιτίας της ύπαρξης υλικού του οποίου οι 

δεσμοί δεν είναι καλά σχηματισμένοι, παρόλαυτά το φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα υφίσταται 

και για τα τρία αυτά δείγματα, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω.  

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την παρασκευή υλικών με μη καθορισμένα μήκη δεσμών 

και γενικότερα με δεσμούς μη καλά σχηματισμένους, τα οποία όμως (όπως θα φανεί) 

αποδίδουν φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα εξαιρετικά υψηλό. 

Για τα τρία επόμενα δείγματα (μεγάλοι χρόνοι εναπόθεσης) όμως, παρατηρούνται και οι 

τέσσερεις χαρακτηριστικές κορυφές της φάσης του ανατασίου, γεγονός που αποδεικνύει την 

ύπαρξη υλικού με καλά σχηματισμένους δεσμούς. Στο γράφημα που ακολουθεί 

αποδεικνύονται τα παραπάνω. 
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636,4112 (Eg)516,8463 (A1g,B1g)395,3528 (B1g)

146,5806 (Eg)

 

Raman shift cm-1

 72 hr LDPE

 

Γράφημα 24. Φάσμα Raman υμενίων TiO2, σε πολυμερικό υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας, πάχους 2,5 mm, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα, για τα δείγματα των :α) 1 ωρών, β) 2 ωρών γ) 5 

ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης. 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 88 

Τα κανονικοποιημένα γραφήματα φασματοσκοπίας Raman που προηγούνται, 

αντιστοιχούν στα επτά δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης (γράφημα 24).  

Οι χαρακτηριστικές κορυφές του φάσματος Raman, ομαδοποιούνται στον πίνακα που 

ακολουθεί για το κάθε ένα από τα τρία τελευταία δείγματα.  

Οπτικές 

καταστάσεις 

Δείγμα 24 ωρών 

εναπόθεσης 

Δείγμα 48 ωρών 

εναπόθεσης 

Δείγμα 72 ωρών 

εναπόθεσης 

Eg 636,4112 636,4112 636,4112 

Α1g+ B1g 516,8413 516,8413 516,8413 

B1g 397,2813 397,2813 395,3528 

Εg 148,509 148,509 146,5806 

Πίνακας 29. Κορυφές Raman (cm-1), για τα δείγματα των 24, 48 και 72 ωρών εναπόθεσης. 

Συγκρίνοντας τους παραπάνω πίνακες (πίνακας 28- πίνακας 29), παρατηρείται μια 

ελαφρά μετατόπιση όλων των κορυφών, εκτός της κορυφής των 636cm-1. Επίσης από το 

φάσμα Raman, παρατηρούνται πλατιές, μη αιχμηρές κορυφές. Και τα δύο παραπάνω 

αποτελέσματα, σχετίζονται με την διακύμανση των διαστάσεων των νανοσωματιδίων που 

δημιουργούν τα νανοδομημένα υμένια, ενώ η διακύμανση αυτή αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, για ένα εύρος νανοδομημένων συστημάτων TiO2 και θεωρείται αποδεκτή [34]. 

Η δομή του ανατασίου, μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την περιθλασιμετρία με ακτίνες 

Χ, αρκεί το δείγμα να είναι κρυσταλλικό.  
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Γράφημα 25. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ για: α) το υπόστρωμα LDPE β) το δείγμα των 24 ωρών 

εναπόθεσης σε LDPE χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

α) 

β) 
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Για τη συγκεκριμένη τεχνική εναπόθεσης (χημική σύνθεσης), η οποία πραγματοποιείται 

σε χαμηλές θερμοκρασίες ο δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων με ακτίνες Χ δεν είναι 

εφικτός, διότι η περιοδική επαναλαμβανόμενη διάταξη των ατόμων δεν αφορά μεγάλες 

ατομικές αποστάσεις δηλαδή δεν υφίσταται η τάξη μακράς εμβέλειας, για ένα εύρος 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων ώστε τα άτομα να είναι τοποθετημένα σε μια 

επαναλαμβανόμενη τρισδιάσταση διάταξη και να επαληθεύουν το νόμο του Bragg. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα γραφήματα περίθλασης με ακτίνες Χ που 

πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο των δειγμάτων.  

Σύμφωνα με τα επιμέρους γραφήματα λοιπόν, σε κανένα από τα επτά δείγματα δεν 

αποδεικνύεται η ύπαρξη κρυσταλλικού υλικού, ενώ οι χαρακτηριστικές κορυφές που 

προκύπτουν αφορούν αποκλειστικά το πολυμερικό υπόστρωμα. Ενδεικτικά παρατίθεται το 

παραπάνω γράφημα, για το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης, που όπως θα αποδειχθεί 

παρακάτω είναι και το δείγμα με τη βέλτιστη φωτοκαταλυτική δράση. Επιπρόσθετα για 

λόγους σύγκρισης παρατίθεται και το αντίστοιχο γράφημα του πολυμερικού υποστρώματος. 

 

5.4.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υδατικά διαλύματα του methylene blue, προσομοιάζουν 

απόλυτα τους υδατικούς ρύπους (χρωστικές), ενώ η αποδόμηση τους, μπορεί να ανιχνευτεί 

από τον αποχρωματισμό τους και επομένως από την μείωση του μεγέθους (εμβαδού) της 

χαρακτηριστικής κορυφής που παρουσιάζουν σε μήκος κύματος 664nm. Η φωτοκαταλυτική 

δράση και των επτά δειγμάτων (1, 2,5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης), μελετήθηκε με τη 

χρήση φασματοσκοπίας ορατού υπεριώδους, βάση της ικανότητας τους να αποδομούν 

υδατικό διάλυμα methylene blue, συγκέντρωσης 5.4 10-7 Μ και όγκου 1ml.  

Στα γραφήματα που ακολουθούν, μετράται η αποδόμηση του υδατικού διαλύματος του 

methylene blue, για το κάθε δείγμα χωριστά, λαμβάνοντας έτσι αποτελέσματα για την 

φωτοκαταλυτική δράση των επτά δειγμάτων. 

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του methylene blue,η οποία δεν 

αποδίδει καμία μεταβολή στην ένταση της προαναφερθείσας κορυφής. Πρέπει να τονιστεί ότι 

η ύπαρξη καλά σχηματισμένου υλικού, σε συνδυασμό με τη μικρή διάμετρο των 

νανοσωματιδίων αποτελεί την προϋπόθεση για αυξημένη φωτοκαταλυτική δράση. Ο λόγος 

αφορά την ύπαρξη κρυσταλλικού πλέγματος μη παραμορφωμένου, με σταθερές διατομικές 

αποστάσεις. Η ύπαρξη νανοδομημένων υμενίων αποτελούμενων από νανοσφαρίδια μικρής 

διαμέτρου αυξάνει την φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος, εξαιτίας της μεγάλης 

επιφάνειας επαφής με το υδατικό διάλυμα του methylene blue. 
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Αναλυτικότερα, βάσει του γραφήματος 27, το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, του 

οποίου το επιφανειακό νανοδομημένο υμένιο αποτελείται από νανοσφαιρίδια μέσης 

διαμέτρου 500nm, αποδομεί ολικά το υδατικό διάλυμα του methylene blue σε χρονικό 

διάστημα 480 λεπτών. Όπως προαναφέρθηκε όμως βάσει της φασματοσκοπίας Raman, δεν 

παρατηρείται ανατάσιο TiO2 εξαιτίας του μικρού χρόνου εναπόθεσης και επομένως της 

ύπαρξης μη καλά σχηματισμένου υλικού για το συγκεκριμένο δείγμα. Τα νανοσφαιρίδια που 

παρατηρούνται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αφορούν υλικό TiO2, του οποίου οι δεσμοί δεν 

είναι καλά σχηματισμένοι (με σταθερές διατομικές αποστάσεις), για αυτό το λόγο και δεν 

αποδεικνύονται στο φάσμα Raman. 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, του οποίου τα νανοσφαιρίδια είναι διαμέτρου 

300nm, η φωτοκαταλυτική απόδοση ανέρχεται στο 89,19% για το χρονικό διάστημα των 480 

λεπτών (έχει αποδομήσει το υδατικό διάλυμα του Methylene blue κατά 89,19% σε χρόνο 480 

λεπτών). Από τη φασματοσκοπία Raman επίσης δεν αποδεικνύεται ανατάσιο TiO2 εξαιτίας 

του μικρού χρόνου εναπόθεσης.  

 

α) Δείγμα 1hr LDPE  

 

β) Δείγμα 2hr LDPE 

 

γ) Δείγμα 5hr LDPE 

 

δ) Δείγμα 10hr LDPE 
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ε) Δείγμα 24hr LDPE 

 

ζ) Δείγμα 48hr LDPE 

 

η) Δείγμα 72hr LDPE 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

Γράφημα 26. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, όγκου 1ml, 

το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα νανοδομημένων υμενίων TiO2 υποστρώματος LDPE χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα, που έχουν παρασκευαστεί στους, 95oC και αφορούν: α) 01 ώρα  εναπόθεσης, β) 02 ωρών 

εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ)10 ωρών εναπόθεσης , ε)24 ωρών εναπόθεσης, ζ)48 ωρών 

εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης, θ) φωτόλυση methylene blue. 

Για το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης, με νανοσφαιρίδια μέσης διαμέτρου 400 nm, το 

φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα αγγίζει το 87,95% για το διάστημα των 480 λεπτών. Το φάσμα 

Raman επίσης δεν αποδεικνύει το σχηματισμό ανατασίου TiO2, εξαιτίας του μειωμένου 

χρόνου εναπόθεσης. 

Για το δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης, η φωτοκαταλυτική δράση είναι εξαιρετικά 

αυξημένη, αφού καταφέρνει ολική αποδόμηση σε χρονικό διάστημα 135 λεπτών. Η 

διάμετρος των νανοσφαιριδίων είναι 500nm (αυξημένη συγκριτικά με το δείγμα των 5 ωρών) 

ενώ από το φάσμα Raman δεν αποδεικνύεται ανατάσιο TiO2, που να αιτιολογεί την αυξημένη 

φωτοκαταλυτική δράση, συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα των χαμηλών ωρών 
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εναπόθεσης (1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης). Ο μεγάλος χρόνος εναπόθεσης όμως δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την αύξηση της φωτοκαταλυτικής του δράσης (ύπαρξη ανατασίου TiO2). 
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Γράφημα 27. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης TiO2 χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα υποστρώματος LDPE, β) απουσία δείγματος. 

Την βέλτιστη φωτοκαταλυτική δράση επιδεικνύει το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης, 

αφού καταφέρνει ολική αποδόμηση σε χρόνο 75 λεπτών. Το γεγονός αυτό εξηγείται βάση 

των δεδομένων του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου αλλά και της φασματοσκοπίας Raman. 

Συγκεκριμένα από τη φωτογραφία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, παρατηρούνται 

νανοσφαιρίδια διαμέτρου 300nm, των οποίων η επιφάνεια έχει αυξημένη τραχύτητα, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα των μικρότερων χρόνων εναπόθεσης. Η μικρή αυτή 

διάμετρο και η αυξημένη τραχυτητα των σφαιριδίων, αυξάνει την επιφάνεια επαφής των 

φωτοκαταλυτικών σφαιριδίων με το υδατικό διάλυμα του methylene blue. Επιπρόσθετα 

όμως, από το φάσμα Raman, παρατηρείται το σύνολο των χαρακτηριστικών κορυφών του 

ανατασίου TiO2, το οποίο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποδίδει τη φωτοκαταλυτική δράση 

στα νανοδομημένα υμένια [39]. Η ύπαρξη επομένως μικρής διαμέτρου και αυξημένης 

τραχύτητας νανοσφαιριδίων ανατασίου TiO2, επιφέρει την αυξημένη φωτοκαταλυτική δράση 

για το συγκεκριμένο δείγμα 

Το δείγμα των 48 ωρών ανάλογα, φωτοκαταλύει ολικά το υδατικό διάλυμα του 

methylene blue, σε χρονικό διάστημα 105 λεπτών. Σημειώνεται ότι η διάμετρος των 

Ομάδα Β 

Ομάδα Α 
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σφαιριδίων για το συγκεκριμένο δείγμα βάσει των φωτογραφιών του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου είναι γύρω στα 400nm (κατά 100nm αυξημένη συγκριτικά με το δείγμα των 24 

ωρών), ενώ παράλληλα η τραχύτητα τους φαίνεται να είναι κατά πολύ πιο αυξημένη από 

αυτή του δείγματος των 24 ωρών. Ο συνδυασμός δε της ύπαρξης καλά σχηματισμένου 

υλικού (βάσει φάσματος Raman), με τη μείωση της επιφάνειας επαφής των νανοσφαιριδίων 

(σφαιρίδια 400nm διάμετρο), εξηγεί τη μειωμένη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος 

αυτού σε σύγκριση με το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης. 

Τέλος το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης, φωτοκαταλύει ολικά το υδατικό διάλυμα του 

Methylene blue, σε διάστημα 210 λεπτών, αποτέλεσμα αναμενόμενο, μια και η διάμετρος των 

νανοσφαιριδίων κυμαίνεται στα 500nm (κατά 100nm αυξημένη από αυτή του δείγματος των 

48 ωρών και κατά 200nm επίσης αυξημένη από αυτή του δείγματος των 24 ωρών 

εναπόθεσης). Σημειώνεται ότι βάσει του φάσματος Raman, το επιφανειακό νανοδομημένο 

υμένιο αποδεικνύεται επίσης να είναι ανατάσιο TiO2, ενώ η τραχύτητα των νανοσφαιριδίων 

είναι εξαιρετικά αυξημένη για το συγκεκριμένο δείγμα, η μείωση όμως της επιφάνειας 

επαφής των σφαιριδίων με το υδατικό διάλυμα του methylene blue, επιφέρει τη συνολική 

μείωση της φωτοκαταλυτικής του δράσης. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω πρέπει να σημειωθεί ότι προκύπτουν δυο ομάδες δειγμάτων 

οι οποίες διαφοροποιούνται βάσει της φωτοκαταλυτικής τους απόδοσης. Η πρώτη ομάδα 

(ομάδα Α), περιλαμβάνει τα δείγματα των 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης, ενώ η δεύτερη 

ομάδα (ομάδα Β) τα δείγματα των 1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης. Εξάγεται επομένως το 

συμπέρασμα ότι η φωτοκαταλυτική απόδοση των υμενίων αυξάνεται με το χρόνο, εξαιτίας 

της παρασκευής καλά σχηματισμένου ανατασίου TiO2, το οποίο όμως δεν είναι ακόμη 

κρυσταλλικό σύμφωνα με την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. 

 

5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΜΕΝΙΩΝ TiO2 ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 MM, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ ZnO 

Προκειμένου να αυξηθεί η πρόσφυση των νανοδομημένων υμενίων TiO2, στο 

πολυμερικό υπόστρωμα (πολυαιθυλένιο πάχος 2,5mm), παρασκευάστηκε μια νέα σειρά επτά 

δειγμάτων, για τις 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες εναπόθεσης. Η διαδικασία παρασκευής των 

δειγμάτων σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνει δυο στάδια: α) το στάδιο της δημιουργίας 

ενός τριστρωματικού ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) ZnO, πάνω στο πολυμερικό 

υπόστρωμα β) την ανάπτυξη των νανοδομημένων υμενίων με τη μέθοδο της χημικής 

σύνθεσης στη θερμοκρασία των 95οC [25]. 

Για την επίτευξη του πρώτου σταδίου, παρασκευάστηκε ένα υγρό κολλοειδές διάλυμα, 

το οποίο εναποτέθηκε πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα με την τεχνική της sol-gel 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 94 

εναπόθεσης. Για την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος προστέθηκε 1,125ml μονο-

αιθυλαμίνη (ΜΕΑ), σε 25ml μεθοξυ-αιθανόλης (methoxyethanol), σε θερμοκρασία 

δωματίου, ακολούθησε ανάδευση του διαλύματος για 15 λεπτά με παράλληλη αύξηση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος στους 60oC. Έπειτα, προστέθηκαν σταδιακά στο διάλυμα 

3,4399gr οξικού ψευδαργύρου (zinc acetate), με παράλληλη ανάδευση στην ίδια 

θερμοκρασία (60oC) για 90 περίπου λεπτά και ώσπου το διάλυμα να γίνει απόλυτα διαυγές.  

Μετά την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος, συγκέντρωσης 0,7Μ, ακολούθησε 

εναπόθεση αυτού πάνω στο υπόστρωμα του πολυαιθυλενίου με τη βοήθεια spin coater 

(επικάλυψη με περιστροφή). 

Συγκεκριμένα, 50 μl διαλύματος περιχύθηκαν με τη βοήθεια μικροπιπέτας πάνω στο 

πολυμερικό υπόστρωμα (στο οποίο είχε προηγηθεί καθαρισμός με αιθανόλη, όπως έχει 

προαναφερθεί), ενώ αυτό ήταν τοποθετημένο στο spin coater, του οποίου οι στροφές 

ρυθμίστηκαν στις 2.000 rpm και ο χρόνος στροβιλισμού στα 20sec. Το δείγμα τοποθετήθηκε 

σε προθερμασμένο εργαστηριακό κλίβανο, στη θερμοκρασία των 60oC, για 24 ώρες. Με 

αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν τρία ενδιάμεσα στρώματα (3 seed layers) σε κάθε ένα από 

τα επτά δείγματα, με σκοπό να επιτευχθεί ένα συνολικό ενδιάμεσο στρώμα αυξημένου 

πάχους (seed layer). Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολούθησε η ανάπτυξη 

των νανοδομημένων υμενίων στα επτά δείγματα, για τις 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 ώρες 

εναπόθεσης με την μέθοδο της χημικής σύνθεσης. 

Δημιουργία κολλοειδούς διαλύματος ZnO 

Μονο-αιθυλαμίνη (ΜΕΑ) 1,125 ml Ανάδευση του διαλύματος για 15 

λεπτά με παράλληλη αύξηση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος στους 

60oC 

μεθοξυ-αιθανόλης 

(methoxyethanol) 

25ml 

Οξικού ψευδαργύρου ( zinc 

Acetate) 

3,4399 gr Ανάδευση του διαλύματος για 90 

λεπτά στη θερμοκρασία των 60oC 

Πίνακας 30. Συνθήκες παρασκευής κολλοειδούς διαλύματος ZnO. 

Σημειώνεται, ότι ο σκοπός της δημιουργίας του ενδιάμεσου στρώματος, πάνω στα 

πολυμερικά υποστρώματα, αφορά την αύξηση της συγκολλητικότητας του υποστρώματος 

(αύξηση της πρόσφυσης), για τη βέλτιστη εναπόθεση των νανοδομημένων υμενίων, αλλά και 

τον καθορισμό των διαστάσεων των νανοσφαιριδίων (τα οποία αποτελούν τα υμένια), [25, 

27]. Αν και το κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού ZnO το οποίο υφίσταται επιφανειακά του 

υποστρώματος (λόγω της ύπαρξης του seed layer), δεν σχετίζεται με το κρυσταλλικό πλέγμα 

του υλικού TiO2 (υλικό εναπόθεσης), ώστε να δημιουργείται ένα πρόσφορο περιβάλλον 

(lattice matching) εντούτοις η ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε ένα τέτοιο 
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υπόστρωμα είναι ουσιαστικής σημασίας, αφού αποδίδει υλικά αυξημένης φωτοκαταλυτικής 

δράσης όπως θα αποδειχθεί παρακάτω. 

 

5.2.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Πρέπει να τονιστεί ότι σε κανένα από τα επτά δείγματα που προέκυψαν για τις διάφορες 

ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση (μερική ή ολική) του επιστρώματος κατά 

τη διαδικασία της απομάκρυνσης των δειγμάτων από το διάλυμα. Γεγονός που αποδεικνύει 

την βελτίωση της πρόσφυσης του υποστρώματος. Επομένως τα δεδομένα που ακολουθούν 

αναφέρονται και στα επτά δείγματα. Εντούτοις κατά την εναπόθεση της χρωστικής ουσίας 

επιφανειακά του δείγματος, για την έναρξη της διαδικασίας αποδόμησης αυτής, 

παρατηρήθηκε ελαφρά αποκόλληση των νανοσφαιριδίων από το νανοδομημένο υμένιο. 

 

5.2.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης, για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 

θερμοκρασία των 95 οC). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά εικόνες είναι x 

5.000. 

Για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης (εικόνα 26α), η μέση διάμετρος των 

νανοσφαιριδίων κυμαίνεται γύρω στα 400nm, ενώ παράλληλα συνυπάρχουν και σφαιρίδια 

διαμέτρων 800 και 1000nm. Όπως παρατηρείται η κάλυψη για το συγκεκριμένο δείγμα είναι 

ελαφριά αφού είναι διακριτό το υπόστρωμα. Επιπρόσθετα παρατηρείται μια ελαττωμένη 

συνοχή μεταξύ των νανοσφαιριδίων, συγκριτικά με το αντίστοιχο δείγμα χωρίς το ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO, με αποτέλεσμα να υφίστανται μεταξύ τους κενές περιοχές. Η ελαττωμένη αυτή 

συνοχή ευνοεί τη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, 

εξαιτίας της αύξησης της επιφάνειας επαφής των νανοσφαιριδίων με το υδατικό διάλυμα. 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 26β 2), παρατηρούνται νανοσφαιρίδια 

μέσης διαμέτρου 600nm, ενώ η κάλυψη εξακολουθεί να είναι χαμηλή αφού είναι διακριτό το 

υπόστρωμα. Από την εικόνα 26β 1 (μεγέθυνση x 2500) γίνονται διακριτές κάποιες ρωγμές 

στο ενδιάμεσο στρώμα, οι οποίες οφείλονται στην υψηλή θερμοκρασία εναπόθεσης (95 oC). 

Η συνοχή μεταξύ των νανοσφαιριδίων και σε αυτό το δείγμα είναι κατά πολύ μειωμένη 

(συγκριτικά με αντίστοιχο δείγμα χωρίς το ενδιάμεσο στρώμα). 

Για το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 26γ ), εξακολουθεί να διατηρείται η 

ομοιόμορφη ανάπτυξη των νανοσφαιριδίων με τη μέση διάμετρο να κυμαίνεται περί τα 500 

nm. Η κάλυψη είναι αρκετά πυκνή, αφού δεν είναι πλέον διακριτό το υπόστρωμα,. 
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Για το δείγμα των 10 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 26δ), παρατηρούνται νανοσφαιρίδια 

διαμέτρων από 300 έως και 1200nm, με τη μέση διάμετρο αυτών να κυμαίνεται περί τα 

600nm. Οι ρωγμές στο ενδιάμεσο στρώμα οι οποίες υφίσταντο από τη δεύτερη κιόλας ώρα 

εναπόθεσης, έχουν δημιουργήσει πλέον τις προϋποθέσεις για τη μερική αποκόλληση του από 

το πολυμερικό υπόστρωμα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα διακριτό από την εικόνα 26δ 1 

(μεγέθυνση ×1000). Η κάλυψη όπως φαίνεται και από την εικόνα 26β 1 δεν είναι η 

αναμενόμενη, αφού υπάρχουν αρκετές ακάλυπτες περιοχές. 

Για το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης, παρατηρείται μια διακριτή μείωση της διαμέτρου 

των νανοσφαιριδίων, στις ήδη καλυμμένες περιοχές. Συγκεκριμένα η διάμετρος των 

σφαιριδίων κυμαίνεται γύρω στα 200nm και είναι αρκετά ομοιόμορφη για όλα το σύνολο των 

σφαιριδίων. Πρέπει να τονιστεί ότι για το αντίστοιχο δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης το 

οποίο παρασκευάστηκε χωρίς ενδιάμεσο στρώμα σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5mm, παρατηρήθηκε επίσης μια μείωση της διαμέτρου των σφαιριδίων από τα 500 

στα 300nm. 

 

α)  01 hr LDPE 
 

β)  02 hr LDPE 

 

γ)  05 hr LDPE 
 

δ)  10 hr LDPE 

 

 

1 

2 

1 

2 
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ε)  24 hr LDPE 
 

ζ)  48 hr LDPE 

 

η)  72 hr LDPE 

Εικόνα 26. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2, σε υπόστρωμα LDPE, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO για 

τα δείγματα των: α) 01 ώρας εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ) 10 ωρών 

εναπόθεσης, ε) 24 ωρών εναπόθεσης, ζ) 48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης, στους 95οC. 

Για το δείγμα των 48 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 26ζ), διακρίνεται μια αύξηση της 

διαμέτρου των σφαιριδίων στα 400nm, ενώ επίσης παρατηρείται αύξηση του πάχους 

εναπόθεσης (κάλυψη). 

Τέλος για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης η διάμετρος των σφαιριδίων κυμαίνεται 

γύρω στα 500nm (εικόνα 26η), ενώ διακρίνονται και κάποια νανοσφαιρίδια διαμέτρου 700-

900nm.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα παραπάνω. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα 

τρία τελευταία δείγματα (24, 48, 72 ωρών), της συγκεκριμένης σειράς δειγμάτων (με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO, δεν παρατηρείται αύξηση της τραχύτητας των νανοσφαιριδίων, 

όπως είχε παρατηρηθεί στην προηγούμενη σειρά χωρίς την ύπαρξη του ενδιάμεσου 

στρώματος, ενώ παράλληλα σε κανένα από τα παραπάνω δείγματα δεν παρατηρούνται μη 
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καλοσχηματισμένα νανοσφαιρίδια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, 

οι διαστάσεις των αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων, όπως προαναφέρθηκαν. 

Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων TiO2 σε υπόστρωμα LDPE 

πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO 

Δείγμα- Χρόνος εναπόθεσης Μέση διάμετρος d (nm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης 400 

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 600 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 500 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 600 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 200 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 400 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 500 
Πίνακας 31. Διάμετροι αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

 

5.2.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

Το φάσμα Raman για το σύνολο των επτά δειγμάτων, τα οποία έχουν παρασκευαστεί με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO και στα οποία έχει εναποτεθεί μη κρυσταλλικό ανατάσιο TiO2, 

ταυτίζεται με αυτό του γραφήματος 23.  

Για τα τέσσερα πρώτα δείγματα (1, 2, 5, 10 ώρες εναπόθεσης) που αντιστοιχούν στις 

χαμηλές ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικές κορυφές που να 

αποδεικνύουν το σχηματισμό ανατασίου (TiO2), εξαιτίας της ύπαρξης υλικού του οποίου οι 

δεσμοί δεν είναι καλά σχηματισμένοι.  
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Γράφημα 28. Φάσμα Raman υμενίων TiO2, σε πολυμερικό υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας, πάχους 2,5 mm, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης. 
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Για τα τρία επόμενα δείγματα (μεγάλοι χρόνοι εναπόθεσης) όμως, παρατηρούνται και οι 

τέσσερεις χαρακτηριστικές κορυφές της φάσης του ανατασίου, γεγονός που αποδεικνύει την 

ύπαρξη υλικού με καλά σχηματισμένους δεσμούς. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται 

μια μικρή μετατόπιση των κορυφών, αλλά και η ύπαρξη πλατιών μη αιχμηρών κορφών και οι 

δυο καταστάσεις είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των διαμέτρων των νανοσφαιριδίων που 

αποτελούν τα υμένια. Ενδεικτικά παρατίθεται το φάσμα του δείγματος των 72 ωρών 

εναπόθεσης, με τις χαρακτηριστικές κορυφές να αναγράφονται πάνω σε αυτό. 

Οι χαρακτηριστικές κορυφές του φάσματος Raman, ομαδοποιούνται στον πίνακα που 

ακολουθεί για το κάθε ένα από τα τρία τελευταία δείγματα.  

Οπτικές καταστάσεις Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 

Eg 636,71 

Α1g+ B1g 517,14 

B1g 395,65 

Εg 146,88 

Πίνακας 32. Κορυφές Raman (cm-1), για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης. 

 

5.2.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Η φωτοκαταλυτική δράση και των επτά δειγμάτων (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών 

εναπόθεσης), μελετήθηκε με τη χρήση φασματοσκοπίας ορατού υπεριώδους, βάση της 

ικανότητας τους να αποδομούν υδατικό διάλυμα methylene blue, συγκέντρωσης 5.4 10-7 Μ 

και όγκου 1ml. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του υδατικού διαλύματος 

του methylene blue για χρονικό διάστημα 10 ωρών, καθώς και η φωτοκαταλυτική δράση του 

ενδιάμεσου στρώματος ZnO απουσία αναπτυγμένων νανοδομημένων υμενίων. Όπως 

προαναφέρθηκε, η ύπαρξη καλά σχηματισμένων δεσμών ανατασίου σε συνδυασμό με τη 

μικρή διάμετρο των νανοσωματιδίων αποτελεί την προϋπόθεση για αυξημένη 

φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων. 

Βάσει των γραφημάτων 29, 30, το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης, με διάμετρο 

νανοσφαιριδίων 400nm, αποδομεί ολικά το υδατικό διάλυμα του Methylene blue, σε χρονικό 

διάστημα 420 λεπτών. Το φωτοκαταλυτικό νανοδομημένο υμένιο είναι ορατό στις 

φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (ελαφριά κάλυψη), εντούτοις, στο φάσμα 

Raman, δεν παρατηρούνται κορυφές που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ανατασίου TiO2 και να 

αιτιολογούν τη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος. Ο λόγος αφορά το μικρό χρόνο 

εναπόθεσης. Παρατηρείται όμως μια αύξηση της φωτοκαταλυτικής δράσης του 

συγκεκριμένου δείγματος συγκριτικά με το αντίστοιχο δείγμα χωρίς το ενδιάμεσο στρώμα 
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(480 λεπτά), η οποία οφείλεται αφενός μεν στην ελαττωμένη συνοχή των νανοσφαιριδίων, 

αφετέρου δε στην μειωμένη διάμετρο αυτών.  

 

α) Δείγμα 1hr LDPE 

 

β) Δείγμα 2hr LDPE 

 

γ) Δείγμα 5hr LDPE 

 

δ) Δείγμα 10hr LDPE 

 

ε) Δείγμα 24hr LDPE 

 

ζ) Δείγμα 48hr LDPE 
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η) Δείγμα 72hr LDPE 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

 

ι) Δείγμα με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, απουσία υμενίου 

Γράφημα 29. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, όγκου 1ml, 

το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα υποστρώματος LDPE, τα οποία φέρουν επιφανειακά νανοδομημένα 

υμένια TiO2 που έχουν παρασκευαστεί στους 95oC, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, και αφορούν: α) 01 ώρα , β) 

02 ωρών, γ) 05 ωρών, δ)10 ωρών, ε)24 ωρών, ζ)48 ωρών, η) 72 ωρών εναπόθεσης θ) δείγμα με ενδιάμεσο 

στρώμα ZnO, απουσία υμενίου, η) φωτόλυση methylene blue. 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, του οποίου τα νανοσφαιρίδια είναι διαμέτρου 

600nm (αυξημένη κάλυψη συγκριτικά με το δείγμα της 1 ώρα εναπόθεσης), επιτυγχάνεται 

ολική αποδόμηση σε χρονικό διάστημα 390 λεπτών. Και πάλι ενώ το φωτοκαταλυτικό υμένιο 

είναι ορατό στις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, εντούτοις, στο φάσμα 

Raman, δεν παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές κορυφές του ανατασίου TiO2 που να 

αιτιολογούν τη φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος. Συγκρίνοντας τα δείγματα των 1, 2 

ωρών εναπόθεσης, παρατηρείται αυξημένη φωτοκαταλυτική δράση για το δείγμα των 2 

ωρών, εξαιτίας της αύξησης της κάλυψης του υποστρώματος και του χρόνου εναπόθεσης. Η 

φωτοκαταλυτική αυτή δράση είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του αντίστοιχου δείγματος 

χωρίς το ενδιάμεσο στρώμα (προηγούμενη σειρά). Ο λόγος αφορά την μειωμένη συνοχή των 

νανοσφαιριδίων (αυξημένη επιφάνεια επαφής με το διάλυμα της χρωστικής), αλλά και το 

χαμηλό πάχος του υμενικού επιστρώματος, το οποίο επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 102 

διέλθει στο εσωτερικό του και να ενεργοποιήσει φωτοκαταλυτικά τα νανοσφαιρίδια ακόμα 

και των κατωτέρων στρωμάτων, ενώ παράλληλα δεν εγκλωβίζει το υδατικό διάλυμα της 

χρωστικής εσωτερικά του υμενίου. 
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Γράφημα 30. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης 

TiO2 με ενδιάμεσο στρώμα ZnΟ υποστρώματος LDPE, β) φωτόλυση methylene blue.γ) δείγματος με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO απουσία αναπτυγμένων νανοδομημένων υμενίων. 

Αντίστοιχα τα δείγματα των 5 και 10 ωρών εναπόθεσης, φωτοκαταλύουν ολικά το 

υδατικό διάλυμα του methylene blue σε χρονικό διάστημα 60 λεπτών. Η μέση διάμετρος των 

νανοσφαιριδίων είναι περίπου 500 και 600nm αντίστοιχα, ενώ η κάλυψη του υποστρώματος 

είναι αρκετά αυξημένη, με διακριτές νησίδες να υφίστανται στο υπόστρωμα. Και σε αυτά τα 

δείγματα δεν παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές κορυφές του ανατασίου TiO2, από τα 

φάσματα Raman. Η αυξημένη φωτοκαταλυτική τους δράση σε σχέση με τα προηγούμενα 

δείγματα, σχετίζεται με την αύξηση του χρόνου εναπόθεσης. Αν και το δείγμα των 10 ωρών 

έπρεπε να επιδεικνύει μια καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση από το δείγμα των 5 ωρών, 

εντούτοις το φωτοκαταλυτικό τους αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο λόγος αφορά (για το δείγμα 

των 10 ωρών) από τη μια, την αύξηση της διαμέτρους (600 nm) των σφαιριδίων, η οποία 

συνεισφέρει αρνητικά σε φωτοκαταλυτική ικανότητα (μειώνοντας την επιφάνεια επαφής 

αυτών με το διάλυμα του methylene blue) και από την άλλη την αύξηση του χρόνου 

Ομάδα Α Ομάδα Β 
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εναπόθεσης που συνεισφέρει θετικά σε φωτοκαταλυτική ικανότητα. Ενώ για το δείγμα των 5 

ωρών εναπόθεσης ο λόγος αφορά την μειωμένη διάμετρο των σφαιριδίων και το μειωμένο 

χρόνο εναπόθεσης. Η φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων των 5, 10 ωρών (με seed layer 

ZnO), είναι αρκετά αυξημένη συγκριτικά με αυτή των αντίστοιχων δειγμάτων χωρίς το 

ενδιάμεσο στρώμα (300 και 135 λεπτά αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χαμηλή 

συνοχή του υμενίου, η οποία αυξάνει την επιφάνεια επαφής των νανοσφαιριδίων με το 

υδατικό διάλυμα του methylene blue. 

Τα δείγματα των 24, 48 ωρών εναπόθεσης, επιτυγχάνουν ολική φωτοκατάλυση σε χρόνο 

75 λεπτών, έχοντας μέσες διαμέτρους νανοσφαιριδίων 200 και 400nm αντίστοιχα. Το φάσμα 

Raman επαληθεύει την ύπαρξη ανατάσιου TiO2 και για τα δύο δείγματα. Σημειώνεται ότι το 

δείγμα των 24 ωρών επέδειξε την ίδια φωτοκαταλυτική δράση με το αντίστοιχο δείγμα χωρίς 

ενδιάμεσο στρώμα (προηγούμενη σειρά), ενώ η φωτοκαταλυτική δράση του δείγματος των 

48 ωρών έχει βελτιωθεί συγκριτικά με το αντίστοιχο δείγμα της προηγούμενης σειράς 

(χρόνος φωτοκατάλυσης 105 λεπτά για τη σειρά χωρίς ενδιάμεσο στρώμα). Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο συνδυασμό της ύπαρξης καλά σχηματισμένων δεσμών ανατασίου TiO2, αλλά 

και της αυξημένης επιφάνειας επαφής των νανοσφαιριδίων με το διάλυμα της χρωστικής.   

Για τους ίδιους λόγους το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης επιδεικνύει τη βέλτιστη 

φωτοκαταλυτική ικανότητα από το σύνολο των δειγμάτων, αφού φωτοκαταλύει ολικά το 

υδατικό διάλυμα του Methylene blue, σε διάστημα 45 λεπτών. Αποτέλεσμα αναμενόμενο, 

βάσει του αυξημένου χρόνου εναπόθεσης, αλλά και της ύπαρξης ανατασίου TiO2 σύμφωνα 

με το φάσμα Raman. Τονίζεται ότι η φωτοκαταλυτική δράση για το αντίστοιχο δείγμα χωρίς 

το ενδιάμεσο στρώμα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ήταν 210 λεπτά και αφορούσε ολική 

αποδόμηση. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και βάσει του γραφήματος 30, αξίζει να σημειωθεί ότι και 

σε αυτήν την περίπτωση, γίνονται διακριτές δυο ομάδες διαφορετικής φωτοκαταλυτικής 

απόδοσης. Συγκεκριμένα, τα δείγματα των 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης αποτελούν την 

πρώτη ομάδα (ομάδα Α), της οποίας η φωτοκαταλυτική απόδοση είναι εξαιρετικά υψηλή, 

ενώ τα δείγματα των 1, 2 ωρών εναπόθεσης αποτελούν τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β), με τη 

φωτοκαταλυτική της απόδοση να είναι αρκετά μειωμένη.  

Συγκρίνοντας όμως το γράφημα 30 με το γράφημα 27, παρατηρείται μια διαφοροποίηση 

αναφορικά με τα δείγματα που υπεισέρχονται στην κάθε μια από τις δύο ομάδες. 

Συγκεκριμένα, για τα δείγματα που παρασκευάστηκαν χωρίς ενδιάμεσο στρώμα 

(προηγούμενη σειρά- γράφημα 27), τη δραστική φωτοκαταλυτικά ομάδα Α, αποτελούν τα 

δείγματα των 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης, ενώ την ομάδα Β αποτελούν τα δείγματα των 

1, 2, 5 ωρών εναπόθεσης.  
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Επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι αν και το ανατάσιο που υφίσταται με τη μορφή 

των νανοδομημένων υμενίων δεν είναι κρυσταλλικό, εντούτοις έχει φωτοκαταλυτικό 

αποτέλεσμα ενώ, η χρήση του ενδιάμεσου στρώματος ZnO, αυξάνει σημαντικά τη 

φωτοκαταλυτική απόδοση των υμενίων, ακόμα και για υμένια παρασκευασμένα σε χαμηλούς 

χρόνους εναπόθεσης (5 ώρες), χωρίς όμως να διασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη του 

υποστρώματος (εξαιτίας της μερικής αποκόλλησης αυτού από το υπόστρωμα).   

 

5.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ TiO2 ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 MM, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ TiO2 

Προκειμένου να μελετηθεί η ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2 στο πολυμερικό 

υπόστρωμα (πολυαιθυλένιο πάχος 2,5mm), με παράλληλη ύπαρξη ενός ενδιάμεσου 

στρώματος TiO2, παρασκευάστηκε μια νέα σειρά επτά δειγμάτων, για τις 1, 2, 5, 10, 24, 48 

και 72 ώρες εναπόθεσης. 

Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων και σε αυτή τη περίπτωση περιλαμβάνει δυο 

στάδια: α) το στάδιο της δημιουργίας του τριστρωματικού ενδιάμεσου στρώματος (seed 

layer) TiO2, πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα β) την ανάπτυξη των νανοδομημένων υμενίων 

με την μέθοδο της χημικής σύνθεσης στη θερμοκρασία των 95οC [25]. 

Για την επίτευξη του πρώτου σταδίου, παρασκευάστηκε ένα υγρό κολλοειδές διάλυμα, 

το οποίο εναποτέθηκε πάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα με την τεχνική της sol-gel 

εναπόθεσης. Για την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος προστέθηκε 2,8 ml 

ισοπροποξείδιο του τιτανίου σε 25 ml αιθανόλης στους 60oC, ακολούθησε ανάδευση για 15 

λεπτά [40]. Το pH σε αυτή τη φάση μετρήθηκε να είναι 9.95. Στη συνέχεια προστέθηκαν 5 

σταγόνες HCl 36%, έως το pH να γίνει 1,25, με τη θερμοκρασία να είναι στους 60 οC. Τέλος, 

το διάλυμα αναδεύεται για 60 λεπτά στους 60 oC (πίνακας 33).  

Μετά την παρασκευή του κολλοειδούς διαλύματος, ακολούθησε επικάλυψη του 

υποστρώματος πολυαιθυλενίου με περιστροφή.  

Δημιουργία κολλοειδούς διαλύματος TiO2 

Ισοπροποξείδιο του τιτανίου 2,8 ml Θερμοκρασία ανάμιξης 60oC. Ανάδευση 

για 15 λεπτά. Επίτευξη pH=9,95 
Αιθανόλης 25 ml 

HCl 36% 5 σταγόνες pH=1,25. Ανάδευση για 60 λεπτά στους 

60oC 

Πίνακας 33. Συνθήκες παρασκευής κολλοειδούς διαλύματος TiO2. 
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Συγκεκριμένα, 50 μl διαλύματος περιχύθηκαν με τη βοήθεια μικροπιπέτας πάνω στο 

πολυμερικό υπόστρωμα (στο οποίο είχε προηγηθεί καθαρισμός με αιθανόλη, όπως έχει 

προαναφερθεί), ενώ αυτό ήταν τοποθετημένο στον spin coater, του οποίου οι στροφές 

ρυθμίστηκαν στις 2.000 rpm και ο χρόνος στροβιλισμού στα 20 sec. Το δείγμα τοποθετήθηκε 

σε προθερμασμένο εργαστηριακό κλίβανο, στη θερμοκρασίας των 90oC, για 30 λεπτά. Με 

αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν τρία ενδιάμεσα στρώματα (3 seed layers) TiO2 σε κάθε 

ένα από τα επτά δείγματα, με σκοπό να επιτευχθεί ένα συνολικό ενδιάμεσο στρώμα 

αυξημένου πάχους (seed layer). Mετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολούθησε η 

ανάπτυξη των νανοδομημένων υμενίων στα επτά δείγματα, για τις 1, 2, 5, 10, 24, 48 και 72 

ώρες εναπόθεσης με την μέθοδο της χημικής σύνθεσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός της δημιουργίας του ενδιάμεσου στρώματος, πάνω στα 

πολυμερικά υποστρώματα, αφορά την αύξηση της συγκολλητικότητας του υποστρώματος 

(αύξηση της πρόσφυσης), για τη βέλτιστη εναπόθεση των νανοδομημένων υμενίων, αλλά και 

τον καθορισμό των διαστάσεων των νανοσφαιριδίων (τα οποία αποτελούν τα υμένια), [25, 

27]. Ο λόγος αφορά τη δημιουργία ενός πρόδρομου φιλμ ΤiΟ2, το οποίο μπορεί να 

καταστήσει δυνατή την εναπόθεση νανοδομημένων υμενίων TiO2 πάνω σε οποιοδήποτε 

υπόστρωμα, εφόσον φυσικά είναι δυνατή η εναπόθεση του ίδιου του πρόδρομου αυτού 

υλικού πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος. Με αυτόν τον τρόπο το υπόστρωμα γίνεται 

ουσιαστικά περισσότερο φιλικό στα υπό-ανάπτυξη νανοδομημένα υμένια, αφού η ύπαρξη 

στο υπόστρωμα του κρυσταλλικού πλέγματος του υλικού TiO2, δημιουργεί ένα πρόσφορο 

περιβάλλον, το οποίο είναι αναγνωρίσιμο από τους κρυστάλλους του υλικού εναπόθεσης 

(lattice matching). 

 

5.3.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Σε κανένα από τα επτά δείγματα που προέκυψαν για τις διάφορες ώρες εναπόθεσης, δεν 

παρατηρήθηκε αποκόλληση (μερική ή ολική) του επιστρώματος κατά τη διαδικασία της 

απομάκρυνσης των δειγμάτων από το διάλυμα. Εντούτοις κατά την εναπόθεση της χρωστικής 

ουσίας επιφανειακά του δείγματος, για την έναρξη της διαδικασίας αποδόμησης αυτής, 

παρατηρήθηκε ελαφρά αποκόλληση των νανοσφαιριδίων από το νανοδομημένο υμένιο. 

 

5.3.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Οι παρακάτω φωτογραφίες, αφορούν δεδομένα προερχόμενα από το μικροσκόπιο 

ηλεκτρονικής σάρωσης, για τα επτά δείγματα (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες παραμονής στη 
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θερμοκρασία των 95 C). Η μεγέθυνση που έχει επιτευχθεί και για τις επτά εικόνες είναι 

×20.000. 

Για το δείγμα της 1 ώρας εναπόθεσης (εικόνα 27α), η μέση διάμετρος των 

νανοσφαιριδίων κυμαίνεται γύρω στα 300nm, ενώ η ανάπτυξη τους για το συγκεκριμένο 

δείγμα είναι αρκετά ομοιόμορφη. 

Για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 27β), παρατηρούνται νανοσφαιρίδια 

μέσης διαμέτρου 500nm. Η ανάπτυξη και εδώ είναι ομοιόμορφη. 

Για το δείγμα των 5 ωρών εναπόθεσης (εικόνα 27γ), τα νανοσφαιρίδια έχουν μέση 

διάμετρο γύρω στα 400nm, ενώ συνυπάρχουν και σωματίδια διαμέτρου 1000 nm 

(ανομοιόμορφη ανάπτυξη). 

Η διάμετρος των σφαιριδίων συνεχίζει να αυξάνει. Για το δείγμα των 10 ωρών, αγγίζει 

τα 500 nm (εικόνα 27δ 2). Στην εικόνα 27δ 1 (μεγέθυνση x 5.000), γίνεται διακριτή η 

επιφάνεια του αποκολλημένου seed layer, αποτέλεσμα των ρωγμών που έχουν δημιουργηθεί 

σε αυτό κατά τις αρχικές ώρες εναπόθεσης εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας εναπόθεσης 

(95 oC).  

 

α) 1 h LDPE 

 

β) 2 h LDPE 

 

γ) 5 h LDPE 
 

δ) 10 h LDPE 

 

1 

2 
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ε) 24 h LDPE 
 

ζ) 48 h LDPE 

 

η) 72 h LDPE 

Εικόνα 27. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2, στους, 95oC, σε υπόστρωμα LDPE, με ενδιάμεσο 

στρώμα TiO2, για τα δείγματα των: α) 01 ώρας, β) 02 ωρών, γ) 05 ωρών, δ) 10 ωρών, ε) 24 ωρών, ζ) 48 

ωρών, η) 72 ωρών εναπόθεσης. 

Για το συγκεκριμένο δείγμα παρατηρείται μια διαφοροποιημένη μορφολογία σφαιριδίων 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται μη καλοσχηματισμένα 

νανοσφαιρίδια, των οποίων το σχήμα δεν είναι απόλυτα σφαιρικό. 

Για το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης, η μέση διάμετρος των νανοσφαιριδίων 

παραμένει στα 500nm, ενώ για το συγκεκριμένο δείγμα παρατηρείται και αυξημένη 

τραχύτητα της επιφάνειας των νανοσφαιριδίων, εν συγκρίσει με τα νανοσφαιρίδια του 

δείγματος των 10 ωρών εναπόθεσης, γεγονός που είχε παρατηρηθεί στο δείγμα των 

αντίστοιχων ωρών εναπόθεσης, χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσου στρώματος. 

Αύξηση της μέσης διαμέτρου των σφαιριδίων παρατηρείται για το δείγμα των 48 ωρών 

εναπόθεσης (εικόνα 27 ζ2). Συγκεκριμένα, η μέση διάμετρος τους κυμαίνεται γύρω στα 

700nm, ενώ συνυπάρχουν και σφαιρίδια διαμέτρου 300 και 1000nm. 

 

1 

2 
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Παράλληλα παρατηρείται αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας των νανοσφαιριδίων, 

συγκριτικά με το δείγμα των 24 ωρών εναπόθεσης. Στην εικόνα 27 ζ1 (×5000), παρατηρείται 

ξανά το αποκολλημένο από το υπόστρωμα, ενδιάμεσο στρώμα TiO2. 

Τέλος για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης, η μέση διάμετρος των σφαιριδίων 

κυμαίνεται στα 500 nm (εικόνα 27η), με παράλληλη αύξηση της τραχύτητας αυτών.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση του ενδιάμεσου στρώματος TiO2 

δημιουργεί μια ανομοιόμορφη ανάπτυξη των επιμέρους νανοσφαιριδίων TiO2. Ο συνδυασμός 

δε, της κακής κάλυψης του υποστρώματος με την ανομοιόμορφη αυτή ανάπτυξη, δρουν 

ανασταλτικά στο φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα των δειγμάτων όπως θα αποδειχθεί. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι διάμετροι των νανοσφαιριδίων TiO2, όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Διαστάσεις αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων TiO2 σε υπόστρωμα LDPE 

πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα TiO2 

Δείγμα- Χρόνος εναπόθεσης Μέση διάμετρος d (nm) 

Δείγμα 1 ώρας εναπόθεσης 300 

Δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης 500 

Δείγμα 5 ωρών εναπόθεσης 400 

Δείγμα 10 ωρών εναπόθεσης 500 

Δείγμα 24 ωρών εναπόθεσης 500 

Δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης 700 

Δείγμα 72 ωρών εναπόθεσης 500 
Πίνακας 34. Διάμετροι αναπτυγμένων νανοσφαιριδίων σε υπόστρωμα LDPE πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο 

στρώμα TiO2 για τα δείγματα των 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών εναπόθεσης. 

 

5.3.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN 

Το φάσμα Raman για το σύνολο των επτά δειγμάτων, τα οποία έχουν παρασκευαστεί με 

ενδιάμεσο στρώμα TiO2 στα οποία έχει εναποτεθεί ανατάσιο TiO2, ταυτίζεται με αυτό του 

γραφήματος 24. Για τα τέσσερα πρώτα δείγματα (1, 2, 5, 10 ώρες εναπόθεσης) που 

αντιστοιχούν στις χαμηλές ώρες εναπόθεσης, δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικές κορυφές 

που να αποδεικνύουν το σχηματισμό ανατασίου (TiO2), εξαιτίας της ύπαρξης υλικού του 

οποίου οι δεσμοί δεν είναι καλά σχηματισμένοι, Για τα τρία επόμενα δείγματα (μεγάλοι 

χρόνοι εναπόθεσης) όμως, παρατηρούνται και οι τέσσερεις χαρακτηριστικές κορυφές της 

φάσης του ανατασίου, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη υλικού με καλά σχηματισμένους 

δεσμούς. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται μια μικρή μετατόπιση των κορυφών, 
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αλλά και η ύπαρξη πλατιών μη αιχμηρών κορφών και οι δυο καταστάσεις είναι αποτέλεσμα 

της διακύμανσης των διαμέτρων των νανοσφαιριδίων που αποτελούν τα υμένια. 

Ενδεικτικά παρατίθεται το φάσμα του δείγματος των 72 ωρών εναπόθεσης, με τις 

χαρακτηριστικές κορυφές να αναγράφονται πάνω σε αυτό. 
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Raman shift (cm -1)

 72h depos.TiO2_LDPE_Seed layer TiO2
146,98 (Eg)

395,75 (B1g)

517,24 (A1g, B1g)

636,81(Eg)

 

Γράφημα 31. Φάσμα Raman υμενίων TiO2, σε πολυμερικό υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής 

πυκνότητας, πάχους 2,5 mm, με ενδιάμεσο στρώμα TiO2, για το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης. 

Προκειμένου να ανιχνευτεί κρυσταλλικό ανατάσιο TiO2 πραγματοποιήθηκε περίθλαση 

με ακτίνες Χ για το σύνολο των δειγμάτων.  
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Γράφημα 32. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ για: α) το υπόστρωμα LDPE β) το υπόστρωμα LDPE με το 

ενδιάμεσο στρώμα TiO2 χωρίς εναπόθεση γ) το δείγμα των 48 ωρών εναπόθεσης σε LDPE με ενδιάμεσο 

στρώμα TiO2. 

α) 

β) 

γ) 
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Σε κανένα από τα επτά δείγματα δεν παρατηρήθηκαν κορυφές που να αποδεικνύουν την 

παρουσία κρυσταλλικού υλικού. Ενδεικτικά παρατίθεται το γράφημα της περίθλασης με 

ακτίνες Χ για το δείγμα με τη βέλτιστη φωτοκαταλυτική δράση (δείγμα 48 ωρών 

εναπόθεσης). Επιπρόσθετα, για λόγους σύγκρισης παρατίθενται και τα γραφήματα της 

περίθλασης με ακτίνες Χ των δειγμάτων με το ενδιάμεσο στρώμα TiO2 απουσία 

αναπτυγμένων νανοδομημένων υμενίων, καθώς και του καθαρού υποστρώματος 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, πάχους 2,5mm. Οι κορυφές που προκύπτουν αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο το υπόστρωμα. Επομένως σε κανένα από τα τρία γραφήματα δεν 

διαπιστώνεται η δομή του ανατασίου. Ο λόγος σχετίζεται με την ύπαρξη μη κρυσταλλικού 

υμενίου, διότι η περιοδική επαναλαμβανόμενη διάταξη των ατόμων δεν αφορά μεγάλες 

ατομικές αποστάσεις, δηλαδή δεν υφίσταται η τάξη μακράς εμβέλειας, για ένα εύρος 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ανατάσιο 

το οποίο υφίσταται με τη μορφή των νανοδομημένων υμενίων στο πολυμερικό υπόστρωμα 

είναι μη κρυσταλλικό. 

 

5.3.4 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Η φωτοκαταλυτική δράση και των επτά δειγμάτων (1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ωρών 

εναπόθεσης), μελετήθηκε με τη χρήση φασματοσκοπίας ορατού υπεριώδους, βάσει της 

ικανότητας τους να αποδομούν υδατικό διάλυμα methylene blue, συγκέντρωσης 5.4 10-7 Μ 

και όγκου 1ml.  

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση του υδατικού διαλύματος του 

methylene blue για χρονικό διάστημα 10 ωρών, καθώς και η φωτοκαταλυτική δράση του 

ενδιάμεσου στρώματος TiO2, απουσία αναπτυγμένων νανοδομημένων υμενίων. 

 

 

α) Δείγμα 1hr LDPE 

 

β) Δείγμα 2hr LDPE 
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γ) Δείγμα 5hr LDPE 

 

δ) Δείγμα 10hr LDPE 

 

ε) Δείγμα 24hr LDPE 

 

ζ) Δείγμα 48hr LDPE 

 

η) Δείγμα 72hr LDPE 

 

θ) Φωτόλυση του Methylene Blue 
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 ι) Δείγμα με ενδιάμεσο στρώμα ΤιΟ2, απουσία υμενίου 

Γράφημα 33. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue, όγκου 1ml, 

το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα υποστρώματος LDPE, τα οποία φέρουν επιφανειακά νανοδομημένα 

υμένια TiO2 που έχουν παρασκευαστεί στους 95oC, με ενδιάμεσο στρώμα TiO2, και αφορούν: α) 01 ώρα  

εναπόθεσης, β) 02 ωρών εναπόθεσης, γ) 05 ωρών εναπόθεσης, δ)10 ωρών εναπόθεσης , ε)24 ωρών 

εναπόθεσης, ζ)48 ωρών εναπόθεσης, η) 72 ωρών εναπόθεσης θ) δείγμα με ενδιάμεσο στρώμα TiO2, απουσία 

υμενίου, η) φωτόλυση methylene blue. 

Από τα γραφήματα 33, 34 προκύπτει ότι τα δείγματα 1, 2, 5, 10 αποδομούν μερικώς το 

υδατικό διάλυμα του Methylene blue. Συγκεκριμένα, σε χρονικό διάστημα 480 λεπτών, η 

αποδόμηση για το δείγμα της 1 ώρας είναι, 56,85%, για το δείγμα των 2 ωρών είναι 41,09%, 

για το δείγμα των 5 ωρών είναι 43,9%, ενώ για το δείγμα των 10 ωρών η αποδόμηση αγγίζει 

το 71,5%. Η φωτοκαταλυτική δράση και των τεσσάρων δειγμάτων, είναι σαφώς μειωμένη 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα δείγματα των δυο προηγούμενων σειρών (χωρίς seed layer, με 

seed layer ZnO). Ο λόγος αφορά την κακή πρόσφυση του υμενίου TiO2 στο ενδιάμεσο 

στρώμα του ίδιου υλικού καθώς και την αποκόλληση αυτού από το υπόστρωμα. 

Για τους ίδιους λόγους, το φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα του δείγματος των 24 ωρών 

ανέρχεται στα 300 λεπτά, (αν και η τραχύτητα των νανοσφαιριδίων είναι αρκετά αυξημένη 

συγκριτικά με το δείγμα των 10 ωρών). Σημειώνεται ότι τα δείγματα του αντίστοιχου χρόνου 

εναπόθεσης για τις δυο παραπάνω σειρές (χωρίς seed layer και με seed layer ZnO), 

φωτοκαταλύουν ολικά το διάλυμα σε χρονικό διάστημα 75 λεπτών, ενώ από το φάσμα 

Raman, προκύπτει ότι το εν λόγω υμένιο είναι ανατάσιο TiO2. 

Την καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση έχει το δείγμα των 48 ωρών εναπόθεσης (60 

λεπτά), του οποίου τα νανοσφαιρίδια έχουν αυξημένη τραχύτητα συγκριτικά με το δείγμα 

των 24 ωρών. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο δείγμα έχει το καλύτερο φωτοκαταλυτικό 

αποτέλεσμα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα των δυο προηγούμενων σειρών (105 

λεπτά χωρίς seed layer και 75 λεπτά με seed layer). Από το φάσμα Raman, αποδεικνύεται ότι 

το υλικό του υμενίου είναι επίσης ανατάσιο TiO2. 
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Τέλος, το δείγμα των 72 ωρών εναπόθεσης, επιτυγχάνει ολική αποδόμηση της 

χρωστικής σε χρονικό διάστημα 120 λεπτών. Αποτέλεσμα αναμενόμενο, βάσει του 

αυξημένου χρόνου εναπόθεσης, αλλά και της ύπαρξης ανατασίου TiO2 σύμφωνα με το 

φάσμα Raman. Τονίζεται ότι η φωτοκαταλυτική δράση για τα αντίστοιχα δείγματα χωρίς το 

ενδιάμεσο στρώμα και με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, είναι 210 και 45 λεπτά αντιστοίχως. Ο 

λόγος της φωτοκαταλυτικής αυτής υστέρησης αφορά την ύπαρξη υμενίου αυξημένης 

συνοχής, το οποίο δεν επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να διέλθει στο εσωτερικό του 

και να ενεργοποιήσει φωτοκαταλυτικά τα νανοσφαιρίδια των κατωτέρων στρωμάτων, ενώ 

παράλληλα εγκλωβίζει το υδατικό διάλυμα της χρωστικής. 
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Γράφημα 34. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα δείγματα: α) 1, 2, 5 , 10, 24, 48,72 ωρών εναπόθεσης TiO2 με 

ενδιάμεσο στρώμα TiO2 υποστρώματος LDPE, β) απουσία δείγματος.γ) του ενδιάμεσου στρώματος TiO2 

απουσία αναπτυγμένων νανοδομημένων υμενίων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι παρότι το σύνολο των επτά δειγμάτων 

φέρει υμένια μη κρυσταλλικού ανατασίου TiO2, εντούτοις όλα έχουν να επιδείξουν 

σημαντική φωτοκαταλυτική απόδοση. Η ύπαρξη στρώματος seed layer TiO2 αυξάνει τη 

φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων χωρίς όμως να διασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη 

του υποστρώματος. Το μειωμένο φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα των δειγμάτων, 

αποδεικνύεται και από την απουσία των ομάδων Α και Β, οι οποίες στις δύο προηγούμενες 

σειρές αφορούσαν τα περισσότερης και τα λιγότερης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας 

δείγματα αντίστοιχα. Και πάλι τα δείγματα τα οποία φέρουν υμένια ανατασίου TiO2 είναι 
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αυτά των 24, 48 και 72 ωρών εναπόθεσης (όπως και στις δύο προηγούμενες σειρές), με 

αρκετά όμως μειωμένη φωτοκαταλυτική δράση. 

 

5.3.5 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥ 

Με σκοπό να μελετηθεί το φωτοκαταλυτικό αποτέλεσμα του δραστικότερου δείγματος 

(48 ωρών εναπόθεσης), για μεγαλύτερους όγκους υδατικού διαλύματος methylene blue, 

παρασκευάστηκαν δυο επιπλέον δείγματα για τη συγκεκριμένη ώρα εναπόθεσης (σε 

υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5mm, με ενδιάμεσο στρώμα TiO2), τα οποία 

αποδόμησαν όγκους 2ml, 3,5ml υδατικού διαλύματος της χρωστικής αντίστοιχα. Οι όγκοι της 

χρωστικής ουσίας επιλέχθηκαν κυρίως, βάσει της χωρητικότητας του αντιδραστήρα (3,7ml). 

Στο γράφημα 35, φαίνεται η μείωση της έντασης της χαρακτηριστικής κορυφής του 

υδατικού διαλύματος του methylene blue, για τους δυο διαφορετικούς όγκους, γεγονός που 

αποδεικνύει τη φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων και τη σταδιακή αποδομηση του 

διαλύματος της χρωστικής, ενώ στο γράφημα 36, αναπαριστάται γραφικά η φωτοκαταλυτική 

δράση των δειγμάτων αυτών, συναρτήσει του χρόνου. 

 

α) Δείγμα 48hr LDPE_2ml M.B 

 

β) Δείγμα 48hr LDPE_3,5ml M.B 

Γράφημα 35. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue όγκου, α) 

2ml, β) 3,5ml  το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγμα δυο ωρών εναπόθεσης, υποστρώματος πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5mm με ενδιάμεσο στρώμα TiO2. 

Όπως παρατηρείται, η φωτοκαταλυτική δράση για το δείγμα που αποδομεί ρύπο όγκου 

1ml, είναι ακριβώς η ίδια που αναπαρίσταται και παραπάνω και αφορά τα 60 λεπτά 

ακτινοβολίας. 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 115 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
0

20

40

60

80

100

N
or

m
al

iz
ed

 In
te

gr
at

ed
 A

re
a

Time (min)

  Methylene Blue 5,4 10-7M
 1ml_DEPOS_TIO2 SEED TIO2 on LDPE
 2ml DEPOS_TIO2 SEED TIO2 on LDPE
 3.5ml DEPOS_TIO2 SEED TIO2 on LDPE

 

Γράφημα 36. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για το δείγμα των 2 ωρών εναπόθεσης, για ογκο : α) 1ml β) 2ml γ) 

3,5ml. 

Για τα δείγματα που αποδομούν όγκους χρωστικής ουσίας 2 και 3.5ml, οι χρόνοι 

αποδόμησης είναι 72 και 192 λεπτά αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη 

δραστικότητα των δειγμάτων των 48 ωρών εναπόθεσης, ενώ παράλληλα πιστοποιεί την 

επαναληψιμότητα της διαδικασίας εναπόθεσης των νανοδομημένων υμενίων στο πολυμερικό 

υπόστρωμα με ενδιάμεσο στρώμα ΤiO2. 

 

6.0 ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ TiO2 

Τα νανοσωματίδια TiO2 που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούν νανοσφαιρίδια διαμέτρου 

25nm και είναι της εταιρείας Degussa, ενώ το πολυμερές, που χρησιμοποιήθηκε είναι 

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας της εταιρεία Exxon - Mobil, σε μορφή σφαιριδίων 

(pellets). Το σύνολο των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν είναι τρία και είναι τα εξής: 

Σειρά 1η 

1. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25 nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 5%. 

2. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25 nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 13%. 

3. Ανάμιξη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, με εμπορική σκόνη TiO2 

(διαμέτρου 25 nm, της εταιρείας Degussa), σε ποσοστό 40%. 

Πίνακας 35. Τρία δείγματα σύνθετων πολυμερικών υλικών, έχοντας ως διασπαρμένη φάση εμπορική σκόνη 

ΤιΟ2 και ως συνεχή φάση LDPE. 
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Η πλήρωση της πολυμερικής μήτρας, με τα νανοσφαιρίδια TiO2, πραγματοποιήθηκε με 

τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν 

τις συνθήκες (ρυθμίσεις) του αναμικτη και της εργαστηριακής πρέσας. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ  

Θερμοκρασία μάλαξης 110 oC 

Στροφές Α κυλίνδρου 28 rpm 

Στροφές Β κυλίνδρου 25 rpm 

Διάκενο κυλίνδρων 0,45 mm 

Διάμετρος κυλίνδρων 110mm 

Πλάτος κυλίνδρων 350mm 

Χρόνος μάλαξης 20 min 

Βάρος προς ανάμιξη υλικού  50gr 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρόνος θέρμανσης 4 min 

Θερμοκρασία θέρμανσης 145 οC 

Χρόνος ψύξης  5 min 

Θερμοκρασία ψύξης 10 οC 

Εφαρμοζόμενη πίεση 16tn 

Πίνακας 36. Συνθήκες ανάμιξης και μορφοποίησης σύνθετων πολυμερικών υλικών. 

 

6.1.1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM)- ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κατά τη διαδικασία της σάρωσης της επιφάνειας του πολυμερικού υλικού από την 

ηλεκτρονιακή δέσμη, παρατηρήθηκε τήξη αυτής, για το λόγο αυτό έγινε χρήση του 

εξοπλισμού EDX, από τον οποίο προέκυψε ποιοτική ανάλυση των δειγμάτων αλλά και 

χαρτογράφηση των επιμέρους στοιχείων που το αποτελούν για ένα απόλυτα συγκεκριμένο 

εμβαδό επιφάνειας (έλεγχος της χημικής του σύστασης). 

 

α) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 5% TiO2 

 

β) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 13% TiO2 
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γ) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 40% TiO2 

Γράφημα 37. Φάσμα στοιχειακής ανάλυσης EDX σύνθετων πολυμερικών υλικών TiO2 με ποσοστά 

διασποράς α) 5% β) 13% γ) 40%. 

Παραπάνω φαίνεται το EDX φάσμα του οποίου οι κορυφές αποκαλύπτουν ότι τα 

σύνθετα φωτοκαταλυτικά προϊόντα αποτελούνται από Ti, O, C και Au.  

Ο χρυσός (Au) αφορά το λεπτό μεταλλικό επίχρισμα το οποίο εναποτίθεται πάνω στην 

πολυμερική επιφάνεια με σκοπό να καταστεί ηλεκτρικά αγώγιμη. Ο άνθρακας (C) αφορά 

στοιχείο του πολυμερικού υλικού LDPE, το οξυγόνο (Ο) αφορά στοιχείο του TiO2 αλλά και 

στοιχείο που πιθανόν επίσης σχετίζεται με το πολυμερικό υλικό εξαιτίας πιθανής οξείδωσης 

αυτού. Το στοιχείο όμως του τιτανίου (Ti) αφορά αποκλειστικά και μόνο την χημική ένωση 

TiO2, η οποία προστέθηκε στην πολυμερική μήτρα με φυσική ανάμιξη. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν έχουν προκύψει από τα παραπάνω φάσματα της 

στοιχειακής ανάλυσης και αποτελούν προϊόν χαρτογράφησης της διασποράς του στοιχείου 

του τιτανίου.  

 

α) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 5% TiO2 

 

β) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 13% TiO2 
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γ) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 40% TiO2 

Εικόνα 28. Διασποράς του TiO2 εμπορικής σκόνης (Degussa) διαμέτρου 25nm σε συνεχή φάση 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας σε ποσοστά: α) 5% β) 13% γ) 40% από EDX ανάλυση. 

Επειδή όμως τα νανοσφαιρίδια που προστέθηκαν είναι TiO2 και είναι αδύνατη η 

διάσπαση της εν λόγω χημικής ένωσης σε Ti και Ο, είναι προφανές ότι οι άσπρες κουκίδες 

ουσιαστικά αναπαριστούν την ένωση του TiO2. Επομένως προκύπτει ότι η διασπορά του 

TiO2 στη συνεχή πολυμερική μήτρα είναι αρκετά καλή χωρίς την ύπαρξη συσσωματωμάτων, 

για κάθε ένα από τα τρία δείγματα με ποσοστά διασποράς 5, 13 και 40%. 

 

6.1.2 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Στα παρακάτω γραφήματα μελετάται η φωτοκαταλυτική δράση των τριών δειγμάτων με 

ποσοστά διεσπαρμένης φάσης φωτοκαταλύτη TiO2, 5, 13 και 40%.  

 

α) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 5% TiO2 
 

β) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 13% TiO2 
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γ) Σύνθετο πολυμερικό υλικό 40% TiO2 
 

δ) Φωτόλυση του Methylene Blue 

Γράφημα 38. Φάσματα απορρόφησης ορατού υπεριώδους υδατικού διαλύματος methylene blue 1ml, το 

οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα σύνθετων πολυμερικών υλικών TiO2  ποσοστών α) 5% β)13% γ) 40%. 

Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται και η φωτόλυση της χρωστικής ουσίας. Το δείγμα με 

ποσοστό διασποράς 5%, παρουσιάζει μια μικρή φωτοκαταλυτική του δράση, αφού σε 

χρονικό διάστημα 8 ωρών, έχει καταφέρει να αποδομήσει το ρύπο σε ποσοστό 2,7% 

(περίπου). 

Ακολουθούν οι κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης 

του methylene blue, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, για τα σύνθετα υλικά TiO2. 
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Γράφημα 39. Κανονικοποιημένες μεταβολές της έντασης του φάσματος απορρόφησης του methylene blue, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβολίας, το οποίο φωτοκαταλύεται από δείγματα σύνθετων πολυμερικών 

υλικών TiO2 ποσοστών α) 5% β) 13% γ) 40%. 
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Για το δείγμα ποσοστού 13%, η φωτοκαταλυτική δράση όπως φαίνεται από το γράφημα 

έχει αυξηθεί κατά πολύ, αφού σε χρονικό διάστημα 480 λεπτών, έχει καταφέρει να 

αποδομήσει το ρύπο σε ποσοστό 35 %. Τέλος για το δείγμα ποσοστού διεσπαρμένης φάσης 

40%, η φωτοκαταλυτική του δράση είναι κατά πολύ αυξημένη, μια και σε διάστημα 480 

λεπτών αποδομεί το ρύπο σε ποσοστό 45% περίπου. Τα γραφήματα που ακολουθούν 

επαληθεύουν τα παραπάνω. 

Συγκρίνοντας, τις δύο σειρές σύνθετων πολυμερικών υλικών (διασπαρμένη φάση ZnO 

σε πολυμερική μήτρα και διασπαρμένη φάση TiO2 σε πολυμερική μήτρα), παρατηρείται μια 

μειωμένη φωτοκαταλυτική δράση, του δείγματος TiO2 (25nm διάμετρο) με ποσοστό 

διασποράς 40%, συγκριτικά με το δείγμα ZnO (100nm διάμετρο), ίδιου ποσοστού, παρότι η 

διασπορά και των σφαιριδίων και για τις δύο ενώσεις είναι αρκετά καλή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και η μελέτη μικρο- νανοδομών 

οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) καθώς και νανοδομημένων σφαιρικών υμενίων οξειδίου 

του τιτανίου (TiO2) πάνω σε πολυμερικά υποστρώματα. Παρασκευάστηκαν επίσης και 

σύνθετα φωτοκαταλυτικά υλικά (composites), με τη συνεχή φάση να είναι πολυαιθυλένιο 

χαμηλής πυκνότητας και τη διασπαρμένη φάση να είναι εμπορικές σκόνες ημιαγωγών ZnO 

και TiO2. Τέλος, μελετήθηκε ο δομικός, μορφολογικός χαρακτήρας καθώς και η 

φωτοκαταλυτική απόδοση όλων των παρασκευασμένων δειγμάτων.   

Τα πολυμερικά υποστρώματα πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν οι μικρο- νανοδομές ZnO 

καθώς και τα νανοδομημένα υμένια TiO2 αφορούν πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας 

πάχους 2,5mm το οποίο παρασκευάστηκε εργαστηριακά, εμπορικό πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας πάχους 0,5mm μεγάλης τραχύτητας, και εμπορικό τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο 

πάχους 0,2mm χαμηλής τραχύτητας. Η εναπόθεση πάνω στα πολυμερικά υποστρώματα των 

οπτικά διαπερατών, κρυσταλλικών, μορφολογικά ομοιογενών μικρο- νανοδομών ZnO και 

νανοσκοπικών υμενίων του TiO2 πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της εναπόθεσης σε 

υγρή φάση σε χαμηλές θερμοκρασίες (95 οC) καθώς και με την τεχνική της sol-gel 

εναπόθεσης στους 60 οC για το ZnO και στους 90 οC για το TiO2.  

Όλα τα δείγματα τα οποία φέρουν τις μικρο- νανοδομές ή τα νανοδομημένα σφαιρικά 

υμένια στα πολυμερικά υποστρώματα δείχνουν αξιοσημείωτη φωτοκαταλυτική απόδοση σε 

σχέση με τη χρωστική methylene blue.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Η απουσία ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) κατά την ανάπτυξη των νανοδομών ZnO 

στο πολυμερικό υπόστρωμα χαμηλής τραχύτητας, μειώνει την πρόσφυση του επιστρώματος 

εναπόθεσης στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μερική αποκόλληση αυτού σε 

μεγάλες ώρες εναπόθεσης (μετά τις 10 ώρες). Παράλληλα δεν υφίσταται συγκεκριμένος 

προσανατολισμός των μικρο- νανοδομών ως προς το υπόστρωμα. Το υλικό εναπόθεσης όπως 

ταυτοποιήθηκε με την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ είναι κρυσταλλικό ZnO (wurtzite), για 

κάθε ένα από τα δείγματα, ενώ η κάλυψη του υποστρώματος αλλά και το μέγεθος των 

διαστάσεων των μικρο- νανοδομών αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου εναπόθεσης (ενώ 

δημιουργούνται συνεχώς νέοι πυρήνες ανάπτυξης), γεγονός που δρα ανασταλτικά στη 

φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων, εξαιτίας της απορρόφησης (τον εγκλωβισμό) 

μεγάλης ποσότητας χρωστικής ουσίας στο εσωτερικό του επιστρώματος εναπόθεσης, χωρίς 

παράλληλα να είναι εφικτή η διέλευση της υπεριώδους ακτινοβολίας για την εκκίνηση της 

φωτοκαταλυτικής αντίδρασης. 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 122 

Αντιθέτως η παρουσία του ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) ZnO, βελτιώνει την 

πρόσφυση του κρυσταλλικού επιστρώματος ZnO στο υπόστρωμα, χωρίς να παρατηρείται 

αποκόλληση του πρώτου από το δεύτερο, ενώ παράλληλα υφίστανται κάθετα προς το 

υπόστρωμα προσανατολισμένες νανοδομές, οι οποίες είναι διακριτές για τους πολύ μικρούς 

χρόνους εναπόθεσης. Για τους μεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης όμως, οι δομές αυτές 

καλύπτονται από δομές μεγαλυτέρων διαστάσεων, οι οποίες αφορούν προϊόν ιζηματοποίησης 

του διαλύματος κατά την υδροθερμική σύνθεση. Η κατανομή των διαστάσεων και σε αυτή 

την περίπτωση δεν είναι ομοιογενής, ενώ τα επτά δείγματα ταξινομούνται ανάλογα με τη 

φωτοκαταλυτική τους απόδοση σε δυο ομάδες. Η μια ομάδα περιλαμβάνει τα 

φωτοκαταλυτικά δραστικότερα δείγματα που είναι και τα δείγματα των μικρών χρόνων 

εναπόθεσης (1, 2, 5 ωρών) και η άλλη ομάδα αντίστοιχα περιλαμβάνει τα λιγότερο δραστικά 

δείγματα που είναι και τα δείγματα των μεγαλύτερων χρόνων εναπόθεσης (10, 24, 48, 72 

ωρών εναπόθεσης). Πρέπει να σημειωθεί ότι για μεγαλύτερους όγκους χρωστικής ουσίας 

(ρύπου), ο χρόνος φωτοκατάλυσης του δείγματος με τη βέλτιστη φωτοκαταλυτική δράση 

(δείγμα 2 ωρών εναπόθεσης), αυξάνεται μη αναλογικά σε σχέση με εκείνο για τον όγκο του 

1ml. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος φωτοκατάλυσης του δείγματος αυξάνεται κατά το ήμισυ για 

το διπλάσιο όγκο (2ml) και σε ποσοστό 150 περίπου της εκατό για όγκο χρωστικής 3,5 

μεγαλύτερο φορές του αρχικού (3,5ml). 

Αύξηση των διαστάσεων των μικρο- νανοδομών παρατηρείται κατά την ανάπτυξη αυτών 

σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας αυξημένης τραχύτητας στο οποίο 

υφίσταται ενδιάμεσο στρώμα ZnO. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η τραχύτητα της 

επιφάνειας, είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία των πυρήνων ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η τραχύτητα της επιφάνειας, τόσοι περισσότεροι 

πυρήνες ανάπτυξης δημιουργούνται αυξάνοντας την κάλυψη της επιφάνειας του 

υποστρώματος με ομοιόμορφα αναπτυγμένες δομές αρμονικά αυξανόμενες με το χρόνο 

εναπόθεσης. H παρουσία δε ενδιάμεσου στρώματος (seed layer) ZnO, αυξάνει σημαντικά την 

πρόσφυση του φωτοκαταλυτικού υμενίου πάνω στο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου αυξημένης 

τραχύτητας. Ο συνδυασμός επομένως των δυο παραπάνω (ύπαρξη ενδιάμεσου στρώματος 

και υπόστρωμα αυξημένης τραχύτητας), αποδίδει αναλογικές- με το χρόνο εναπόθεσης- 

φωτοκαταλυτικές αποδόσεις στα δείγματα, αλλά και μια λογική ακολουθία φωτοκαταλυτικής 

απόδοσης και διαστάσεων των δομών. 

Κατά τη μελέτη ανάπτυξης μικρο- νανοδομών σε υπόστρωμα τερεφθαλικού 

πολυαιθυλενίου χαμηλής τραχύτητας στο οποίο υφίσταται ενδιάμεσο στρώμα ZnO, 

παρατηρήθηκε επίσης μια διαφοροποίηση στο ρυθμό ανάπτυξης αλλά και τη 

φωτοκαταλυτική δράση των δειγμάτων. Συμπερασματικά λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί ότι η 

μειωμένη τραχύτητα του υποστρώματος, οδηγεί στη δημιουργία λιγότερων πυρήνων 
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ανάπτυξης και σε ανομοιόμορφες διαστάσεις αναπτυσσόμενων μικρο- νανοδομών, γεγονός 

που δρα αρνητικά στη φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων. 

Κατά την εναπόθεση νανοδομημένων υμενίων TiO2 πάνω σε πολυμερικό υπόστρωμα 

(πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) χαμηλής τραχύτητας, απουσία ενδιάμεσου στρώματος, 

παρατηρείται διακύμανση των διαμέτρων των νανοσφαιριδίων, ενώ από την περιθλασιμετρία 

ακτίνων Χ, δεν διαπιστώνονται κρυσταλλικά υμένια για κανένα από το σύνολο των επτά 

δειγμάτων. Από το φάσμα Raman, προκύπτει ότι μόνο τα δείγματα των μεγάλων ωρών 

εναπόθεσης (24, 48, 72 ωρών), αποδεικνύουν το σχηματισμό ανατασίου TiO2, αν και το 

σύνολο των δειγμάτων έχει φωτοκαταλυτική απόδοση. Και σε αυτήν την περίπτωση 

παρατηρείται ο σχηματισμός δυο ομάδων διαφορετικής φωτοκαταλυτικής απόδοσης, με τη 

δραστική ομάδα να περιλαμβάνει τα δείγματα των μεγάλων χρόνων εναπόθεσης (10, 24, 48, 

72 ωρών εναπόθεσης) και τη λιγότερη δραστική να περιλαμβάνει τα δείγματα των μικρών 

χρόνων εναπόθεσης (1, 2, 5 ωρών), γεγονός που συνάδει με τη φασματοσκοπία Raman και 

αποδεικνύει ότι η φωτοκαταλυτική απόδοση των υμενίων αυξάνεται με το χρόνο, εξαιτίας της 

παρασκευής καλά σχηματισμένου υλικού (δεσμών) ανατασίου TiO2.   

Η παρουσία του ενδιάμεσου στρώματος ZnO, κατά την εναπόθεση των υμενίων TiO2 

στο προαναφερθέν υπόστρωμα, αύξησε τη φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων, με την 

παράλληλη διατήρηση των ομάδων διαφορετικής φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, χωρίς 

όμως παράλληλα να διασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη του υποστρώματος. Ο λόγος αφορά την 

αποκόλληση του ενδιάμεσου στρώματος ZnO, από το υπόστρωμα εξαιτίας της θερμοκρασίας 

εναπόθεσης (95 oC ) κατά την χημική σύνθεση, γεγονός που γίνεται ορατό από τις διακριτές 

ρωγμές στο ενδιάμεσο στρώμα κατά τις πρώτες κιόλας ώρες εναπόθεσης. Όπως και 

παραπάνω το σύνολο των υμενίων εξακολουθούν να μην είναι κρυσταλλικά, ενώ από τη 

φασματοσκοπία Raman, προκύπτουν οι δεσμοί του ανατασίου TiO2, μόνο για τα δείγματα 

των μεγάλων χρόνων εναπόθεσης (24, 48, 72 ωρών).   

Η παρουσία δε, ενδιάμεσου στρώματος TiO2 στο ίδιο πολυμερικό υπόστρωμα, δε 

βελτίωσε την πρόσφυση του υμενίου εναπόθεσης εξαιτίας της ύπαρξης ρωγμών στο πρώτο. Η 

κατανομή των διαμέτρων των νανοσφαιριδίων, είναι αρκετά ανομοιογενής, γεγονός που 

επιδρά αρνητικά στη φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων. Ο χρόνος φωτοκατάλυσης σε 

μεγαλύτερους όγκους χρωστικής ουσίας (2, 3,5ml), για το δείγμα με τη βέλτιστη 

φωτοκαταλυτική δράση (δείγμα 48 ωρών εναπόθεσης) είναι αυξημένος συγκριτικά με εκείνη 

για όγκο 1ml.   

Τέλος η φωτοκαταλυτική απόδοση των σύνθετων υλικών που προέκυψαν από την 

διασπορά εμπορικής σκόνης ZnO διαμέτρου 100nm, στη συνεχή πολυμερική φάση 

(πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας) σε ποσοστά 5, 13 και 40 %, αποδείχθηκε αρκετά 
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αυξημένη κυρίως όμως για το δείγμα με ποσοστό διασποράς 40%. Η στοιχειομετρική 

ανάλυση (EDX) καθώς και η χαρτογράφηση του στοιχείου του ψευδαργύρου αποδεικνύει την 

πολύ καλή διασπορά του ZnO στην πολυμερική μήτρα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των σύνθετων φωτοκαταλυτικών 

υλικών, είναι η απουσία του θέματος πρόσφυσης το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την 

επιφάνεια του υποστρώματος, ενώ η συγκεκριμένη τεχνική παρασκευής σύνθετων 

πολυμερικών υλικών, είναι μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται στη βιομηχανίας και επομένως 

κατέχει ήδη ένα πεδίο εφαρμογών. 

Κατά τη διασπορά όμως της εμπορικής σκόνης TiO2, διαμέτρου 25 nm, στην συνεχή 

πολυμερική φάση, η φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων που προέκυψαν για τα 

παραπάνω ποσοστά διασποράς, είναι αρκετά μειωμένη συγκριτικά με αυτό των δειγμάτων 

που προέκυψαν από την διασπορά της εμπορικής σκόνης ZnO διαμέτρου 100nm, στη συνεχή 

πολυμερική φάση. Η χαρτογράφηση των επιμέρους στοιχείων ως προϊόν της στοιχειακής 

ανάλυσης, αποδεικνύει και σε αυτήν την περίπτωση την πολύ καλή διασπορά των 

νανοσφαιριδίων TiO2 στην πολυμερική μήτρα.  

Με σκοπό να γίνουν περισσότερο συγκρίσιμα τα αποτελέσματα για το σύνολο των 

δειγμάτων που παρασκευάστηκαν πάνω στα πολυμερικά υποστρώματα με ή χωρίς ενδιάμεσα 

στρώματα ZnO ή TiO2, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω πίνακες οι οποίοι ομαδοποιούν το 

σύνολο των δειγμάτων ανά σειρά και μετρούν τη φωτοκαταλυτική τους απόδοση στα πρώτα 

εξήντα λεπτά έκθεσής τους στην υπεριώδη ακτινοβολία.  

 

1. Ανάπτυξη μικρο- νανοδομών ZnO σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 

2,5 mm χωρίς ενδιάμεσο στρώμα, για 1, 2, 5 ώρες.                                                                           

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος απορρόφησης 

M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 43,77 56,23 

Δείγμα 2 ωρών 37,74 62,26 

Δείγμα 5 ωρών 30,72 69,28 

Πίνακας 37. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών εναπόθεσης μικρο- 

νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5 mm χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 
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2. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών ZnO σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 

2,5 mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                            

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος απορρόφησης 

M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 15,65 84,35 

Δείγμα 2 ωρών 5,74 94,26 

Δείγμα 5 ωρών 19,27 80,73 

Δείγμα 10 ωρών 73,07 26,93 

Δείγμα 24 ωρών 78,73 21,27 

Δείγμα 48 ωρών 58,09 41,91 

Δείγμα 72 ωρών 73,62 26,38 

Πίνακας 38. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5 

mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 

3. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών ZnO σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 

0,5 mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                            

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος απορρόφησης 

M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 16,45 83,55 

Δείγμα 2 ωρών 35,16 64,84 

Δείγμα 5 ωρών 39,78 60,22 

Δείγμα 10 ωρών 56,63 43,37 

Δείγμα 24 ωρών 70,55 29,45 

Δείγμα 48 ωρών 79,04 20,96 

Δείγμα 72 ωρών 83,72 16,28 

Πίνακας 39. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε εμπορικό υπόστρωμα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,5 mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 

 



-Μέρος Δεύτερο- 
 

 126 

4. Ανάπτυξη μικρο-νανοδομών ZnO σε πολυμερικο υπόστρωμα PET πάχους 0,2 mm  με 

ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                                                      

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος απορρόφησης 

M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 53,54 46,46 

Δείγμα 2 ωρών 5,69 94,31 

Δείγμα 5 ωρών 33,35 66,65 

Δείγμα 10 ωρών 11,83 88,17 

Δείγμα 24 ωρών 70,14 29,86 

Δείγμα 48 ωρών 76,28 23,72 

Δείγμα 72 ωρών 68,17 31,83 

Πίνακας 40. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης μικρο- νανοδομών ZnO σε εμπορικό υπόστρωμα τερεφθαλικού 

πολυαιθυλενίου πάχους 0,2 mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 

 

5. Σύνθετα πολυμερικα υλικά ZnO.                                                                                  

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος 

απορρόφησης M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 5% 96,60 3,40 

Δείγμα 13% 87,34 12,66 

Δείγμα 40% 67,04 32,96 

Πίνακας 41. Φωτοκαταλυτική απόδοση των σύνθετων πολυμερικών υλικών με ποσοστά διασποράς σε 

εμπορική σκόνη ZnO: α) 5%, β)13% γ) 40%. 
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6. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5 mm, χωρίς ενδιάμεσο στρώμα, για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                                                    

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος 

απορρόφησης M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 44,60 55,40 

Δείγμα 2 ωρών 36,78 63,22 

Δείγμα 5 ωρών 42,94 57,06 

Δείγμα 10 ωρών 18,28 81,72 

Δείγμα 24 ωρών 7,40 92,60 

Δείγμα 48 ωρών 10,73 89,27 

Δείγμα 72 ωρών 17,38 82,62 

Πίνακας 42. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο εμπορικό 

υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5 mm χωρίς ενδιάμεσο στρώμα. 

 

7. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5 mm, με ενδιάμεσο στρώμα ZnO, για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                    

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος 

απορρόφησης M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 50,55 49,45 

Δείγμα 2 ωρών 36,21 63,79 

Δείγμα 5 ωρών 8,96 91,04 

Δείγμα 10 ωρών 6,82 93,18 

Δείγμα 24 ωρών 8,83 91,17 

Δείγμα 48 ωρών 10,74 89,26 

Δείγμα 72 ωρών 0,00 100,00 

Πίνακας 43. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο εμπορικό 

υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5 mm με ενδιάμεσο στρώμα ZnO. 
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8. Ανάπτυξη νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου 

πάχους 2,5 mm, με ενδιάμεσο στρώμα TiO2., για 1, 2, 5, 10, 24, 48, 72 ώρες.                                                            

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος 

απορρόφησης M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 1 ώρας 89,81 10,19 

Δείγμα 2 ωρών 89,17 10,83 

Δείγμα 5 ωρών 87,31 12,69 

Δείγμα 10 ωρών 73,62 26,38 

Δείγμα 24 ωρών 51,13 48,87 

Δείγμα 48 ωρών 6,63 93,37 

Δείγμα 72 ωρών 23,58 76,42 

Πίνακας 44. Φωτοκαταλυτική απόδοση των δειγμάτων: α)1 ώρας, β)2 ωρών γ) 5 ωρών δ) 10 ωρών ε) 24 

ωρών ζ) 48 ωρών η) 72 ωρών εναπόθεσης νανοδομημένων υμενίων TiO2 σε πολυμερικο εμπορικό 

υπόστρωμα πολυαιθυλενίου πάχους 2,5 mm με ενδιάμεσο στρώμα TiO2. 

 

9. Σύνθετα πολυμερικα υλικά TiO2.                                                                               

Διάρκεια 

εναπόθεσης 

Μεταβολή έντασης του φάσματος 

απορρόφησης M.B στα 60 πρώτα λεπτά 

Φωτοκαταλυτική 

Απόδοση (%) 

Δείγμα 5% 97,24 2,76 

Δείγμα 13% 90,59 9,41 

Δείγμα 40% 81,77 18,23 

Πίνακας 45. Φωτοκαταλυτική απόδοση των σύνθετων πολυμερικών υλικών με ποσοστά διασποράς σε 

εμπορική σκόνη TiO2: α) 5%, β)13% γ) 40%. 
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