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Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα  εξγαζία εξεπλήζεθε ε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε 

θσηνθαηαιπηηθή απφδνζε ηνπ δενιίζνπ θαη ηεο  Degussa P25 ή ηνπ ζπλζεηηθνχ TiO2 

θαζψο θαη ζπλδπαζκφο απηψλ γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ πδαηηθψλ δηαιπκάησλ κπιε ηνπ 

κεζπιελίνπ (Methylene Blue,MB). 

Σα ππφ κειέηε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ  κε ηηο ηερληθέο 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM), 

πεξηζιαζηκεηξίαο αθηίλσλ Υ (X-Ray Diffraction, XRD), Φαζκαηνζθνπία Τπεξχζξνπ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ Fourier κε απνζβέλνπζα νιηθή αλάθιαζε (Total Reflectance-Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR), θαζκαηνζθνπία RAMAN ψζηε λα 

εμαθξηβσζνχλ ηα δνκηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηε κειέηε ηεο θσηνθαηαιπηηθήο απφδνζεο ησλ θσηνθαηαιπηψλ, αξρηθά 

αλακίρζεθε ην πδαηηθφ δηάιπκα ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα 

κείγκαηνο δενιίζνπ / TiO2 κε θαζνξηζκέλε αλαινγία. Σν πδαηηθφ δηάιπκα αλαδεχηεθε 

γηα 40 ιεπηά ζην ζθνηάδη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία πξνζξφθεζεο – εθξφθεζεο. 

Αθνινχζσο, αθηηλνβνιήζεθε γηα 40 ιεπηά κε κηα ιάκπα ππεξηψδνπο – νξαηνχ θαη ν 

θσηνθαηαιπηηθφο απνρξσκαηηζκφο ηνπ ξχπνπ πνζνηηθνπνηήζεθε κε 

θαζκαηνθσηνκεηξία UV-VIS. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε δηάζπαζε ηνπ ξχπνπ έθηαζε ζε πνζνζηφ ~100% γηα ηα 

πεηξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εκπνξηθά δηαζέζηκε Degussa, ελψ γηα ηα πεηξάκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαζθεπαζκέλε εξγαζηεξηαθά ηηηάληα ε θσηνθαηαιπηηθή 

απφδνζε ήηαλ ρακειφηεξε σζηφζν φηαλ ζπλδπάζηεθε κε ηνλ δεφιηζν ε απφδνζε ηνπο 

απμάλεηαη νξαηά. 
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Abstract 

In this study the absorption capacity and photocatalytic efficiency of zeolite and 

Degussa P25 or synthetic TiO2 as well as their combination for decolorization of 

methylene blue (MB) were investigated. 

The studied photocatalytic materials were characterized by the Scanning Electron 

Microscopy, (SEM), X-Ray Diffraction, (XRD), Total Reflectance-Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR, Raman spectroscopy techniques to verify their 

structural and morphological characteristics. 

To study the photocatalytic yield of the photocatalysts, the aqueous solution of the 

dye was initially mixed with the appropriate amount of zeolite / TiO2 mixture in a defined 

ratio. The aqueous solution was stirred for 40 minutes in the dark to achieve the 

adsorption - desorption equilibrium. Subsequently, it was irradiated for 40 minutes with 

an a lamp emitting in the UV-Vis range and the photocatalytic decoloration was 

quantified by UV-VIS spectrophotometry. 

It was found that the decoloration rate reached ~ 100% for the experiments with 

the commercially available Degussa, while was found lower for the experiments with the 

titania but was significantly enhanced when combined with the zeolite. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Δηζαγσγή 

Μεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε αχμεζε ηεο βηνκεραλίαο ήηαλ ξαγδαία κε 

απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ έθεξε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ άκεζε απνξξχπαλζε ηνπ. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο νξγαληθψλ απνβιήησλ ζηηο βηνκεραλίεο 

είλαη ηα απφβιεηα ρξσζηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ βηνκεραλίεο πθαζκάησλ, 

ραξηηνχ, πιαζηηθψλ, βαθήο θ.α. φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρεκηθά θαη ρξσζηηθέο νπζίεο γηα λα ρξσκαηίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ρξψζεο ε αλεθκεηάιιεπηε ρξσζηηθή νπζία πνπ 

θαηαιήγεη ζηα απφβιεηα κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ην 20% ηεο νιηθήο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο. Ζ δηάζεζε ησλ θερξσζκέλσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή πεγή ξχπαλζεο, πνπ πξνθαιεί επηξνθηζκφ, νξγαληθή ξχπαλζε κε ηνμηθά 

πξντφληα θαη παξαπξντφληα αιιά θαη αηζζεηηθή ξχπαλζε. 

Απφ ηηο εκπνξηθέο δηαζέζηκεο ρξσζηηθέο πεξίπνπ ην 50-70% είλαη 

αδνρξψκαηαησλ θαηεγνξηψλ κνλν-άδσ, δπ-αδσ,ηξη-αδσ, ρξσκάησλ, αλάινγα κε ηνπο 

πεξηερφκελνπο αδσ-δεζκνχο(-Ν=Ν-). 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ρξσζηηθψλ απνβιήησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ηερλνινγίεο φπσο ε πξνζξφθεζε ζε ελεξγφ άλζξαθα, ππεξδηήζεζε, αληίζηξνθε 

ψζκσζε, θξνθίδσζε, ηναληαιιαγή ζε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θ.α., φκσο νη ηερληθέο απηέο 

δελ νδεγνχλ ζε πιήξε απνρξσκάησζε ησλ ρξσζηηθψλ θαη απιψο κεηαθέξνπλ ηελ 

ξχπαλζε ζηελ ζηεξεά θάζε πξνθαιψληαο δεπηεξνγελή ξχπαλζε. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

ζηεξεψλ απηψλ απνβιήησλ θαη ε αλαλέσζε ησλ πξνζξνθεηηθψλ κέζσλ είλαη 

απαξαίηεηε, φκσο ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά αθξηβή. 
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Λφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ απνβιήησλ ησλ ρξσζηηθψλ ζε αξσκαηηθά 

νξγαληθά κφξηα, νη ζπκβαηηθέο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ ρξσζηηθψλ απνβιήησλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ρξσζηηθέο πξνζξνθνχληαη ζηελ ελεξγή ιάζπε θαη δελ δηαζπψληαη. 

Δλψ ηερληθέο φπσο είλαη ε ρισξίσζε θαη ε νδνλίσζε έρνπλ εθαξκνζηή γηα ηελ 

απνκάθξπλζε κεξηθψλ ρξσζηηθψλ πνπ φκσο πεξηνξίδνληαη ιφγσ ηνπ ζεκαληηθά πςεινχ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Λφγνπ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί νη Πξνρσξεκέλεο Γηαδηθαζίεο Ομείδσζεο (ΠΓΟ)  ηέηνηεο ηερληθέο 

είλαη νη Fenton θαη photo-Fenton θαηάιπζε, δηαδηθαζία νδνλνπνίεζεο θαη 

βηναπνηθνδφκεζεο, ε ζνλφιπζε θαη ε θσηνθαηάιπζε πνπ βαζίδνληαη ζηελ δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ νμεηδσηηθψλ κέζσλ, φπσο νη ξίδεο ΟΖ, πνπ πξνθαινχλ κηα αθνινπζία 

αληηδξάζεσλ ψζηε λα ζπάζνπλ ηνπο δεζκνχο ησλ ξππνγφλσλ καθξνκνξίσλ ζε 

κηθξφηεξα θαη ιηγφηεξν βιαβεξέο νπζίεο. 

Απφ ηηο δηάθνξεο Πξνρσξεκέλεο Γηαδηθαζίεο Ομείδσζεο, ε θσηνθαηάιπζε είλαη  

απφ ηηο πην ππνζρφκελεο γηα ηελ απνδφκεζε ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ ηφζν ζηελ πγξή φζν 

θαη ζηελ αέξηα θάζε γηαηί είλαη (ραξαθηεξίδεηαη) απνηειεζκαηηθή θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

Ζ θσηνθαηάιπζε είρε ξαγδαία εμέιημε ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηερληθέο. Καηά ηε δηαδηθαζία απνδφκεζεο ν 

ξχπνο αλακεηγλχεηαη κε έλαλ εκηαγψγηκν θαηαιχηε (π.ρ. ΣiO2) ν νπνίνο αθηηλνβνιείηαη 

είηε κε θπζηθφ είηε κε ηερλεηφ θψο επηθέξνληαο ηελ πιήξε δηάζπαζε ηνπ. 

Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θσηνθαηάιπζεο είλαη ε πιήξε 

δηάζπαζε νξγαληθψλ ξχπσλ ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο ξίδεο ΟΖ (ηζρπξφ 

νμεηδσηηθφ κέζν) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, ηηο ήπηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζε ζπλζήθεο θπζηθνχ θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηεί ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ 

απνηειεί αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 
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Σν TiO2 είλαη έλαο απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θσηνθαηαιχηεο ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ηνπ θσηνεπαηζζεζίαο, ην ρακειφ θφζηνο, ηελ ρακειή ηνμηθφηεηα ηνπ ηελ 

ρεκηθή θαη ζεξκηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα. 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε εκπνξηθά δηαζέζηκν TiO2 

(Degussa P25) θαη θπζηθφο ειιεληθφο δεφιηζνο (θιηλνπηηιφιηζνο) ελψ επίζεο έγηλε θαη 

ζχλζεζε πβξηδηθνχ θσηνθαηαιχηε απφ  εξγαζηεξηαθφ TiO2 θαη δεφιηζν γηα λα εξεπλεζεί 

ε πξνζξνθεηηθή θαη θσηνθαηαιπηηθή ηνπο απφδνζε γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηεο 

ρξσζηηθήο Methylene Blue, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο απφδνζεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε (Degussa P25 θαη δεφιηζνο) έγηλε δηαζπνξά ηνπ 

θσηνθαηαιχηε θαη ηνπ δεφιηζνπ ζην δηάιπκα ηεο ρξσζηηθήο ζην ζθνηάδη, λα ειερζεί ε 

πξνζξνθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αθηηλνβφιεζε ηνπ 

αησξήκαηνο θαη κεηξήζεθε ν θσηνθαηαιπηηθφο απνρξσκαηηζκφο ηνπ ξχπνπ κε 

θαζκαηνθσηνκεηξία UV-VIS. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε (ζχλζεζε TiO2 θαη δεφιηζνο) αθνινπζήζεθε ε ίδηα 

δηαδηθαζία κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλζεηηθφ TiO2 θαη δεφιηζνο θαζψο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κνξθνινγηθφο θαη δνκηθφο ραξαθηεξηζκφο κε ρξήζε ησλ ηερληθψλ 

SEM,XRD,FT-IR(ATR),RAMAN. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα θσηνθαηαιπηηθά 

πεηξάκαηα έγηλε ε ζχγθξηζε θαη παξαηέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. Δηεξνγελήο Φσηνθαηάιπζε 

Ζ εηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε, ρξεζηκνπνηεί έλα εκηαγψγηκν πιηθφ, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θσηνεπαγψκελα δεχγε ειεθηξνλίσλ (e
-
) (electrons) θαη νπψλ (h

+
) (holes) 

ζηελ δηεπηθάλεηα θαηαιχηε/δηαιχκαηνο. 

Έλαο θσηνθαηαιχηεο νξίδεηαη σο κηα νπζία πνπ ελεξγνπνηείηαη κε πξνζξφθεζε 

ελφο θσηνλίνπ πνπ είλαη ηθαλή λα επηηαρχλεη κηα αληίδξαζε ρσξίο λα θαηαλαισζεί [1]. 

Απηέο νη νπζίεο είλαη ζηαζεξά εκηαγψγηκεο. Οη εκηαγψγηκνη  θσηνθαηαιχηεο έρνπλ 

εδξαησζεί ζηε βηνκεραλία ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ησλ πηζαλψλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε 

κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ εηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε έρεη κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επεμεξγαζία 

νξγαληθψλ κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ ηφζν ζηελ πγξή θάζε φζν θαη ζηελ αέξηα. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη θαηάιιειε γηα ηελ νμείδσζε κεγάινπ εχξνπο ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. 

Μεηαμχ ησλ ΑΟΡ, ε εηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε έρεη απνδεηρζεί φηη παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο απφδνζεο ζε αλζεθηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο. Αξρηθά 

αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, αιιά ζηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ δηεμαρζεί 

πνιπάξηζκεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο εηεξνγελνχο δηαδηθαζίαο ηεο 

θσηνθαηαιπηηθήο νμείδσζεο κε ζθνπφ ηελ δηάζπαζε αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ 

ελψζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ επηηάρπλζε ηεο θσηναληίδξαζεο παξνπζία εκηαγσγνχ 

θαηαιχηε [2]. Αξθεηνί εκηαγσγνί (TiO2 , ΕnΟ, Fe2O3 , CdS, ZnS) κπνξνχλ λα δξάζνπλ 

σο θσηνθαηαιχηεο αιιά ην TiO2  έρεη κειεηεζεί ζπρλφηεξα ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

δηαζπά ηνπο νξγαληθνχο ξχπνπο θαη αθφκε θαη λα επηηχρεη πιήξε απνδφκεζε ηνπ. Οη 

θσηνθαηαιπηηθέο θαη πδξφθηιεο ηδηφηεηεο ηνπ TiΟ2  ην θαζηζηά ζηνλ ηδαληθφ θαηαιχηε 

ιφγσ ηεο πςειήο αληηδξαζηηθφηεηαο, ηεο κεησκέλεο ηνμηθφηεηαο, ηεο ρεκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο [3]. 
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Οη Fujishima θαη Honda [4] πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ρξήζε ηεο ηηηάληαο ζηελ 

θσηνθαηάιπζε. Ζ δνπιεηά ηνπο έδεημε ηε δπλαηφηεηα ηεο δηάζπαζεο χδαηνο ζε έλα 

θσηνειεθηξνρεκηθφ θειί πνπ πεξηέρεη κία αδξαλή θάζνδν θαη ξνπηίιην ηηηάληα θαηά ηελ 

άλνδν. Οη εθαξκνγέο ηεο θσηνειεθηξφιπζεο απφ ηηηάληα έρνπλ επηθεληξσζεί ζε 

πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πδάησλ θαη 

ησλ ιπκάησλ. 

 

2.2. Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο Φσηνθαηάιπζεο 

Ζ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο απφ ηνλ εκηαγσγφ (SC) ζηελ δηεπηθάλεηα 

ζσκαηηδίνπ/δηαιχκαηνο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ελφο δεχγνπο νπήο-ειεθηξνλίνπ 

hv>Δg 

SC → eCB
− + hVB

+                                                                                                  (1.1) 

Όπνπ ην Δg αληηπξνζσπεχεη ην ελεξγεηαθφ ράζκα ηνλ εκηαγσγνχ κεηαμχ ηεο δψλεο 

ζζέλνπο (Valence Band, VΒ) θαη ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο (Conduction Band, CΒ). Οη 

δείθηεο δηεπθξηλίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δψλε αγσγηκφηεηαο (CB) θαη ηε δψλε ζζέλνπο 

(VΒ) ζηνλ εκηαγσγφ. [46] 

Ζ Δηεξνγελήο θσηνθαηάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο UV / TiO2  είλαη έλα απφ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα θσηνθαηαιπηηθά ζπζηήκαηα θαη βαζίδεηαη ζηελ πξνζξφθεζε θσηνλίσλ κε 

ελέξγεηα κεγαιχηεξε απφ 3.2 eV (κήθε θχκαηνο κηθξφηεξε απφ ~ 390 nm) κε 

απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο δηέγεξζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ηνπ θνξηίνπ (ελεξγεηαθφ ράζκα) [5]. 

Ζ δεκηνπξγία δηεγεξκέλσλ θαηαζηάζεσλ πςειήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξφληα θαη 

δεχγε νπψλ ζπκβαίλεη φηαλ ην επξχ ελεξγεηαθφ ράζκα ησλ εκηαγσγψλ  αθηηλνβνιείηαη 

κε πςειφηεξε ελέξγεηα απφ απηή ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο. Ωο απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

ε πξνψζεζε ελφο ειεθηξνλίνπ ζηελ αγψγηκε δψλε (eCB) θαη ην ζρεκαηηζκφ κηαο ζεηηθήο 

ηξχπαο ζηε δψλε ζζέλνπο (hVB 
+)

 [5] (εμίζσζε 1.2). 
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Οη hVB
+
  θαη eCB

-
 είλαη ηζρπξνί νμεηδσηηθνί θαη αλαγσγηθνί παξάγνληεο, 

αληίζηνηρα. Ζ hVB
+
  αληηδξά κε νξγαληθέο ελψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ νμείδσζε ηνπο θαη 

ηελ παξαγσγή CO2  θαη H2O σο ηειηθά πξντφληα (εμίζσζε 1.3). Ζ hVB
+
  κπνξνχλ επίζεο 

λα νμεηδψζνπλ νξγαληθέο ελψζεηο αληηδξψληαο κε λεξφ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 
•
ΟΖ 

(Δμίζσζε 1.4). Ζ ξίδα πδξνμπιίνπ (
•
ΟΖ) έρεη ην δεχηεξν πςειφηεξν δπλακηθφ 

νμείδσζεο (2,80 V), ην νπνίν είλαη ειάρηζηα ρακειφηεξν απφ ην ηζρπξφηεξν νμεηδσηηθφ 

θζφξην. Λφγσ ηεο ειεθηξνληφθηιεο θχζεο ηνπ (έιθεη ειεθηξφληα), ην •ΟΖ κπνξεί κε-

επηιεθηηθά λα νμεηδψλεη ζρεδφλ φια ηα νξγαληθά πινχζηα ζε ειεθηξνληθά κφξηα, 

κεηαηξέπνληαο ηα ηειηθά ζε CO2  θαη λεξφ (εμίζσζε 1.5). 

TiO2 +  hv →  eCB + hVB
+                                                                                           (1.2) 

hvb
+  +  R →  ελδηάκεζα πξντφληα →  CO2  +  H2O                                                     (1.3) 

H2O +  hvb
+  →    𝛰𝛨•  +  H+                                                                                         (1.4) 

ΟΖ
•   +  R →  ελδηάκεζα πξντφληα →  CO2  + H2O                                                    (1.5) 

φπνπ ην R αληηπξνζσπεχεη ηελ νξγαληθή έλσζε. 

 

Σα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ κε ην Ο2 ζρεκαηίδνληαο κηα ξίδα ηνπ 

αληφληνο ηνπ ππεξνμεηδίνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμ.1.6. Πεξαηηέξσ αληίδξαζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ην νπνίν νδεγεί ζην 

ζρεκαηηζκφ 
•
ΟΖ [6]. 

Ο κεραληζκφο ηνπ δεχγνπο νπψλ ειεθηξνλίσλ ζρεκαηίδεηαη φηαλ ην TiO2  

αθηηλνβνιείηαη θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 [7]. 

eCB
−  + O2  →  O2

•                                                                                                            (1.6) 
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ρήκα 1.: Μεραληζκφο ζρεκαηηζκνχ δεχγνπο νπψλ ειεθηξνλίσλ θαηά ηελ 

αθηηλνβφιεζε TiO2.  

 

Οη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ είλαη 

 Αησξήκαηα εκηαγσγψλ ζε απφβιεηα 

 Ζκηαγσγνί αθηλεηνπνηεκέλνη ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα 

 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ησλ αθηλεηνπνηεκέλσλ εκηαγσγψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ επηβνιή κηαο ηάζεο πφισζεο ζηε δηεπαθή εκηαγσγψλ/ειεθηξνιπηψλ, 

ηξνπνπνηψληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ ειεθηξνζηαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ζθνπφ ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ειεθηξνλίσλ-νπψλ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ησλ αησξεκάησλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε (αλεπηζχκεηε) 

επαλαζχλδεζε ηνπ δεχγνπο ειεθηξνλίνπ-νπήο θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο 

κεηαθνξάο θνξηίσλ ζε θάζε ζσκαηίδην εκηαγσγνχ, θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ επηθαλεηαθψλ αληηδξάζεσλ κε ηελ πγξή θάζε. ηε ζπλέρεηα νη θσηνεπαγψκελεο 

νπέο νμεηδψλνπλ ην Ζ2Ο ή ηα πξνζξνθεκέλα ΟΖ
-
 (ζηελ επηθάλεηα ησλ θσηνθαηαιπηψλ) 

παξάγνληαο ηηο εμαηξεηηθά δξαζηηθέο ξίδεο πδξνμπιίνπ OH•. 

ΟΖ
−  +  hvVB

+ → OH•                                                                                         (1.7) 
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Πίλαθαο 1.1.: Γξαζηηθέο ξίδεο πνπ κπνξνχλ έπεηηα λα δηαζπάζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα 

νμεηδψζνπλ κεξηθψο ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληθνχο ξχπνπο. 

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΟΡΓΑΝΗΚΟ 

CN BTEX 

HS Φαηλφιεο 

Hg,Cd TCE, αινγνλνκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο 

Cr DDT, δηνμίλεο, θπηνθάξκαθα, δηδαληνθηφλα 

SO2 Ληγλίλε 

Mn Υξσζηηθέο Dyes, νξγαλνθσζθνξηθά, 

επηθαλεηνδξαζηηθά 

 Βελδφιην 

 

 

Απηέο νη ηδηαίηεξα δξαζηηθέο ξίδεο κπνξνχλ έπεηηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

δηαζπάζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα νμεηδψζνπλ κεξηθψο ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληθνχο 

ξχπνπο. Πξάγκαηη, ε ζεηξά ησλ ελψζεσλ πνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί επηηπρψο είλαη 

εληππσζηαθή, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα 1.1. εκεηψλεηαη φηη νη ξίδεο OH• 

είλαη κε επηιεθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ επίζεζή ηνπο ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ βηνινγηθή αδξαλνπνίεζε θπηηάξσλ. 

Με βάζε ηελ αληίδξαζε (1.7.) κπνξεί λα εμεγεζεί ε άκεζε επίζεζε κίαο 

θσηνεπαγψκελεο νπήο επί ελφο νξγαληθνχ ππνζηξψκαηνο. Απηή ε κέζνδνο εκθαλίδεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ θσηνθαηάιπζε ζηελ αέξηα θάζε. 
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Οη αλφξγαλνη ξχπνη κπνξνχλ είηε λα αλαρζνχλ ζηελ ζηνηρεηαθή κνξθή θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα αθαηξεζνχλ (π.ρ. έλα κεηαιιηθφ ηφλ) 

Μ(aq )
2+ + neCB

− → M(s)                                                                                        (1.8) 

είηε λα κεηαηξαπνχλ ζε έλα πεξηβαιινληηθά πηo θηιηθφ ζηνηρείν ζε δηαθνξεηηθή 

νμεηδσηηθή θαηάζηαζε φπσο ε πεξίπησζε ηνπ (ηνμηθνχ) ρξσκίνπ(VI) ην νπνίν κπνξεί λα 

αλαρζεί ζην (αθίλδπλν) ρξψκην(ΗΗΗ). 

Άιιεο ζηξαηεγηθέο ελζσκαηψλνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ξχζκηζε pH θαη 

αθηλεηνπνηνχλ ηνπο ξχπνπο σο (αδηάιπην) νμείδην επάλσ ζηε θσηνθαηαιχζε, ν νπνίνο 

ζηε ζπλέρεηα αλαγελλάηαη ζε έλα επφκελν ζηάδην. Μηα άιιε εθαξκνγή είλαη ε 

ηθαλφηεηα πνπ παξέρεη ε θσηνθαηάιπζε γηα ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηξηψλ ηχπσλ 

ξχπσλ δειαδή νξγαληθφ, βηνινγηθφ θαη αλφξγαλν. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζηε 

βηνκεραλία πφζηκνπ λεξνχ, φπνπ ην αθαηέξγαζην Ζ2Ο πεξηέρεη ζπρλά κπξσδηά ή 

ρξψκα ιφγσ νξγαληθψλ, αλφξγαλσλ εηδψλ φπσο ην Pb(ΗΗ) ή As(ΗΗΗ), θαη 

κηθξννξγαληζκνχο φπσο ηα βαθηήξηα, πξσηφδσα θαη ηνί [46]. 

 

 

2.3.  Σύπνη θσηνθαηαιπηώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ θσηνθαηαιχηε, 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ησλ ελεξγεηαθψλ δσλψλ ζηελ επηθάλεηα. Γειαδή νη άθξεο ησλ 

δσλψλ αγσγηκφηεηαο θαη ζζέλνπο πξέπεη λα είλαη ελεξγέο (δπλακηθά) έηζη ψζηε ε 

αληίδξαζε (1.2)  λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θσηνδηέγεξζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δψλε 

ζζέλνπο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε δπλακηθά πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ +2,85Volts (σο πξνο 

ην ειεθηξφδην πδξνγφλνπ). Μφλν ηφηε νη θσηνεπαγψκελεο νπέο (βι. αληίδξαζε (1.1)) 

έρνπλ ελέξγεηα ηθαλνπνηεηηθή γηα λα νμεηδψζνπλ ην λεξφ ζε ΟΖ
-
. Οκνίσο, εάλ σο 

απνδέθηεο ειεθηξνλίσλ ρξεζηκνπνηείηαη Ο2 (βι. αληίδξαζε (1.6)), ε δψλε αγσγηκφηεηαο 

ζα έπξεπε λα βξεζεί ζε ηηκή αξλεηηθή σο πξνο ην δπλακηθφ αλαθνξάο γηα ηε αλαγσγή 

ηνπ Ο2. 
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Δθηφο απφ ηηο ελεξγεηαθέο δψλεο ηεο επηθάλεηαο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εκηαγψγηκνπ 

ζσκαηηδίνπ ζε θσην-δηάβξσζε είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο. [46] 

Έλαο αξηζκφο ζηεξεψλ κπνξεί λα αλαθέξεηαη σο θσηνθαηαιχηεο θαη φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα εκηαγψγηκα νμείδηα κεηάιινπ ζεσξνχληαη νη 

θαηαιιειφηεξνη θσηνθαηαιχηεο ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπο ζε θσηνδηάζπαζε θαη ζην 

κεγάιν εχξνο ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο [8]. 

Ο Πίλαθαο 1.2 πεξηέρεη ην ελεξγεηαθφ ράζκα ζε αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο γηα 

γλσζηνχο εκηαγσγνχο. Σν TiO2  μερσξίδεη σο ν πην απνηειεζκαηηθφο θσηνθαηαιχηεο 

θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ζε λεξφ θαη ιχκαηα δεδνκέλνπ φηη είλαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ, ζεξκηθά ζηαζεξφ, κε ηνμηθφ, ρεκηθά θαη βηνινγηθά αδξαλέο θαη είλαη ηθαλφ 

λα πξνάγεη ηελ νμείδσζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ [9]. 

Ζ θσηνθαηαιπηηθή δξάζε ηνπ TiO2  εμαξηάηαη απφ ηηο επηθαλεηαθέο θαη δνκηθέο 

ηδηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θξπζηαιιηθή ηνπ ζχλζεζε, ηελ επηθάλεηα, ηελ 

θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ, ην πνξψδεο θαη ην ελεξγεηαθφ ηνπ ράζκα [10]. 

Σν TiO2  είλαη επίζεο γλσζηφ σο ηηηάληα, νμείδην ηνπ ηηηαλίνπ, ιεπθφ ηηηάλην, 

άλπδξν ηηηάλην ή άλπδξν ηηηαληθφ νμχ. Παξνπζηάδεηαη ζε ηξείο θξπζηαιιηθέο κνξθέο πνπ 

νλνκάδνληαη αλαηάζην, κπξνπθίηεο θαη ξνπηίιην. [11]. Όηαλ ε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ 

(hv) είλαη πςειφηεξε ή ίζε κε ην ελεξγεηαθφ ράζκα ηνπ, γηα ην αλαηάζην 3,2 eV (384nm) 

θαη γηα ην  ξνπηίιην 3,0 eV (411nm), ην ειεθηξφλην θσηνδηεγείξεηαη ζηελ θελή δψλε 

αγσγηκφηεηαο ζε δεπηεξφιεπηα [7]. 

Ζ Degussa Ρ25 πνπ είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή TiO2 

 απνηειείηαη απφ 75% αλαηάζην θαη 25% ξνπηίιην θαη έρεη εηδηθή επηθάλεηα BET 50 

m
2
/g. 

Ζ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ P25 ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαζπλδπαζκνχ ζε TiO2 (eCB
-
 / hVB

+
) ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ ελεξγεηαθνχ 

ράζκαηνο ηνπ ξνπηηιίνπ πνπ απνξξνθά ηα θσηφληα θαη δεκηνπξγεί δεχγε ειεθηξνλίσλ-

νπψλ θαη ην ειεθηξφλην κεηαθέξεηαη απφ ην ξνπηίιην ζηελ αγψγηκε δψλε πξνο ζηηο 

παγίδεο ειεθηξνλίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θάζε ηνπ αλαηαζίνπ [12]. 
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Άιινη εκηαγσγνί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.2. Δληνχηνηο, 

θαλέλαο απφ απηνχο δελ εκθαλίδεηαη λα αληαγσλίδεηαη (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα) ηηο 

ηδηφηεηεο TiΟ2. 

Πίλαθαο 1.2: Ζκηαγψγηκα Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θσηνθαηάιπζε. 

Τιηθό Δλεξγεηαθό Υάζκα δσλώλ ζζέλνπο – 

αγσγηκόηεηαο (eV) 

Si 1.1 

TiO2 3.0 (rutile) 

TiO2 3.2 (anatase) 

ZnO 3.2 

WO3 2.7 

CdS 2.4 

ZnS 3.7 

SrTiO3 3.4 

SnO2 3.5 

WSe2 1.2 

Fe2O2 2.2 

 

Σα ελεξγεηαθά ράζκαηα φπσο απαξηζκνχληαη ζηνλ πίλαθα 1.2 είλαη γηα ηνπο 

εκηαγσγνχο κε «νγθψδε» κνξθή ή γηα ηα θνιινεηδή κφξηα ηνπ κεγέζνπο αξθεηψλ 

λαλνκέηξσλ. Σα θαηλφκελα θβαληνπνίεζεο ηνπ κεγέζνπο (quantum-size effect), 

εληνχηνηο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξθεηά κεγάιεο κεηαηνπίζεηο ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ράζκαηνο δσλψλ. 
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην κηθξνθξπζηαιιηθφ TiΟ2 κέζεο δηακέηξνπ <2nm έρνπλ 

ελέξγεηα ράζκαηνο 3,95eV. Παξφκνηα θαηλφκελα έρνπλ παξαηεξεζεί γηα Fe2O3 θαη ZnS. 

Πνιχ πςειή δξαζηηθφηεηα ζηελ απνζχλζεζε θνξεζκέλσλ θαξβνμπιηθψλ νμέσλ έρνπλ 

παξαηεξεζεί γηα λαλνζσκαηίδηα Fe2O3 (ζρεηηθά κε ζθφλε α- Fe2O3)). 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θσηνθαηαιπηηθψλ εκηαγσγψλ πνπ απαξηζκείηαη ζηνλ 

πίλαθα 1.2 έρεη πςειά ελεξγεηαθά ράζκαηα. Οη εκηαγσγνί κε κεγάιν ράζκα δσλψλ 

γεληθά ηείλνπλ λα είλαη ζηαζεξφηεξνη ζηελ θσην-δηάβξσζε. 

Ζ νμείδσζε πνιιψλ ξχπσλ, εηδηθά νξγαληθψλ, απαηηεί πςειά δπλακηθά, κε 

απνηέιεζκα ε ζέζε δσλψλ ζζέλνπο ζηε δηεπαθή εκηαγσγψλ/ειεθηξνιπηψλ λα πξέπεη λα 

είλαη ζεηηθή φπσο ζην TiΟ2 θαη CdS. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη θσηνεπαγψκελεο νπέο 

ζα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή ελέξγεηα γηα λα νμεηδψζνπλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο είηε άκεζα είηε 

κέζσ παξαγσγήο ξηδψλ πδξνμπιίνπ. Δλ ηνχηνηο, κεξηθνί απφ ηα πιηθά πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηνλ πίλαθα 1.2 δελ έρνπλ ηε καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα ζηα πδάηηλα 

κέζα, εηδηθφηεξα ην Si, CdS θαη ην ZnΟ. Οη θηλεηηθέο θσην-νμείδσζεο είλαη επίζεο 

αξγέο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ην n-Si. 'Έηζη νη ζεηηθέο 

ηδηφηεηεο απηνχ ηνλ πιηθνχ απφ ηελ άπνςε ηεο θαιήο αληηζηνηρίαο ηεο κε ην ειηαθφ 

θάζκα θαη ηελ πξνεγκέλε ηερλνγλσζία πνπ ππάξρεη γηα ην ππξίηην, αληηζηαζκίδνληαη 

απφ απηέο ηηο άιιεο αδπλακίεο. 

ρεηηθά κε ηε θπζηθή κνξθή ηνλ ειεθηξνδίνπ εκηαγσγψλ ηα κνλνθξπζηαιιηθά 

πιηθά θσηνθαηαιπηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη απφ κηα ηερληθή 

ζθνπηά ιφγσ ηεο πεπεξαζκέλεο αληίδξαζεο κε ηνλ ξχπν. 

Σα ιεπηά πκέληα εκηαγσγψλ είλαη ειθπζηηθέο ιχζεηο γηα ηε ρξήζε ζηηο ειηαθέο 

(θσηνβνιηατθέο) ζπζθεπέο αιιά είλαη αλεπαξθείο γηα PEC ή ηηο θσηνθαηαιπηηθέο 

απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ εθηφο αλ θαηαβιεζνχλ εηδηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Απηφ αθήλεη ηελ επηινγή ησλ 

θσηνθαηαιπηηθψλ αληηδξαζηήξσλ πνχ πεξηέρνπλ αηψξεκα εκηαγσγψλ. 

Απηνί πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πςειήο δηαζπνξάο επηθάλεηαο, θαη 

ζπλεπψο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ζχγθξνπζεο ηεο ελεξγνχ επηθάλεηαο κε ην 
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κνιπζκαηηθφ ππφζηξσκα. Δληνχηνηο, ε απνθαηάζηαζε ηνπ θσηνθαηαιχηε κεηά απφ ηε 

ρξήζε γίλεηαη έλα ζεκαληηθφ πξαθηηθφ δήηεκα. Αθηλεηνπνηεκέλνη θσηνθαηαιχηεο ππφ 

κηθξνπνξψδε κνξθή ζπλδεκέλνη ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα αληηπξνζσπεχεη έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ ελζσκαηψλεη ζε έλαλ βαζκφ, ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αησξεκάησλ εκηαγσγψλ. 

ηε κέζνδν απηή ην ΣiO2 έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε επηθάλεηεο, λαλνζσιήλεο, γπαιί 

Vycor, ίλεο θπηηαξίλεο, πήθησκα ππξηηίνπ, νπηηθέο ίλεο, θαη αθφκε θαη άκκν. Πνξψδε 

ιεπηά πκέληα ΣiO2 έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί ζε αγψγηκν γπαιί SnΟ2. Σέηνηα «ζσκαηηδηαθά» 

πκέληα έρνπλ ζπληεζεί απφ ZnΟ ή ΣiO2 κε ζεξκηθή ηήμε επάλσ ζην γπαιί (π.ρ., νμείδην 

θαζζίηεξνπ ηλδίνπ) ή κε ηε δηαζθφξπηζε ηεο ζθφλεο ζε έλαλ πνιπκεξή ζχλδεζκν. Ζ 

ηερλνινγία sol-gel κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πνξσδψλ 

πκελίσλ επάλσ ζε θαηάιιεια ππνζηξψκαηα. 

Δθηφο απφ ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ θσηνθαηαιχηε ζηνλ αληηδξαζηήξα, έλα άιιν 

θξίζηκν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηεο αθηλεηνπνίεζεο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

έλα δπλακηθφ πφισζεο ζην πκέλην γηα λα ρσξίζεη ηα θσηνεπαγψκελα θνξηία (νπέο-

ειεθηξφληα) βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θβαληηθή απφδνζε (quantum yίeld). 

Γεληθά, νη αθηλεηνπνηεκέλνη θσηνθαηαιχηεο νδεγνχλ ζηε ρακειφηεξε 

θσηνθαηαιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα αησξήκαηα. 

Ζ αλαγέλλεζε ηνπ θσηνθαηαιχηε (π.ρ., κε έλα φμηλν πιχζηκν) είλαη ίζσο 

επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε αησξεκάησλ, θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ιεπηή δηακφξθσζε 

ηνπ θσηνθαηαιχηε κπνξεί λα είλαη πην επαίζζεηε ζηε δειεηεξίαζε θαη κφληκε 

απελεξγνπνίεζε. Σέηνηα θαηλφκελα έρεη παξαηεξεζεί επίζεο κε ηε ρξήζε ησλ πνξσδψλ 

ππνζηξσκάησλ φπσο ην πήθησκα ππξηηίνπ γεγνλφο πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ 

αληαγσληζηηθή πξνζξφθεζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ επί ΣiO2 θαη ησλ (κε δξαζηηθψλ) 

ζέζεσλ SiO2. 

Σα κεξηθψο πδξνμπιησκέλα πξντφληα απνζχλζεζεο δηαθεχγνπλ απφ πεξαηηέξσ 

επαθή κε ηηο πεξηνρέο ΣiO2 ιφγσ εθιεθηηθήο ζπγθέληξσζή ηνπο ζηε δηεπηθάλεηα 
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ππξηηίνπ/δηαιχκαηνο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη απηή ε επίδξαζε δελ παξαηεξήζεθε ζε 

ζπκπαγή ππνζηξψκαηα φπσο ην γπαιί. 

Γηα έλαλ δεδνκέλν εκηαγσγφ, νη παξάγνληεο φπσο ηα ηφληα πξφζκημεο, ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θξπζηάιινπ, ε επηθάλεηα, θαη ε κνξθνινγία επηθάλεηαο αλακέλεηαη λα 

παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θσηνθαηαιπηηθή απνδνηηθφηεηα. [46] 

 

 

2.4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεξγαζία ηεο θσηνθαηάιπζεο 

Οη ξπζκνί νμείδσζεο θαη ε απφδνζε ελφο θσηνθαηαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

1) Πνζφηεηα ηνπ θσηνθαηαιχηε 

Ζ πνζφηεηα TiO2  είλαη άκεζα αλάινγε κε ην ζπλνιηθφ ξπζκφ ηεο 

θσηνθαηαιπηηθήο αληίδξαζεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ TiO2  επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπλνιηθή ηαρχηεηα αληίδξαζεο θσηνθαηαιχζεσο ζε έλα πξαγκαηηθφ εηεξνγελέο 

θαηαιπηηθφ ζχζηεκα [2]. 

Ωζηφζν, φηαλ ε πνζφηεηα TiO2 είλαη ζην ζηάδην θνξεζκνχ, ν ζπληειεζηήο 

πξνζξφθεζεο θσηνλίσλ κεηψλεηαη αθηηληθά θαη ν ππεξβνιηθφο θσηνθαηαιχηεο κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη έλα ειαθξχ απνηέιεζκα δηαινγήο πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 

επηθάλεηαο ε νπνία είλαη εθηεζεηκέλε ζηελ αθηηλνβνιία θαη έηζη κεηψλεη ηελ 

θσηνθαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο [7]. 

Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ηελ επίδξαζε ησλ θνξηίζεσλ ηνπ TiO2 ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θσηνθαηαιπηηθνχ αληηδξαζηήξα [2, 12-14]. 

Αλ θαη κηα άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη δχζθνιν λα γίλεη 

ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηε δνκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ηηο ξνέο αθηηλνβνιίαο θαη ηα κήθε 

θχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ πξνθαλέο φηη νη βέιηηζηεο αλαινγίεο 

ζπγθέληξσζεο θσηνθαηαιχηε ήηαλ αλάινγα κε ηε δηάζηαζε ηνπ αληηδξαζηήξα. Ζ 



 
28 

 

δηάκεηξνο ηνπ αληηδξαζηήξα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο 

απνξξφθεζεο θσηνλίσλ [15]. 

 

2) πγθέληξσζε θαη θχζε ηνπ ξχπνπ 

Ο ξπζκφο ηεο θσηνθαηαιπηηθήο απνδφκεζεο νξηζκέλσλ ξχπσλ εμαξηάηαη απφ ηε 

θχζε, ηε ζπγθέληξσζή ηνπο θαη άιιεο ππάξρνπζεο ελψζεηο ζηε κήηξα λεξνχ. Οξηζκέλεο 

κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ηελ εμάξηεζε ηνπ ξπζκνχ αληίδξαζεο TiO2 ζηε ζπγθέληξσζε 

ξχπσλ ζην λεξφ [21]. 

Ζ πςειή ζπγθέληξσζε ξχπσλ ζην λεξφ πξνθαιεί θνξεζκφ ζηελ /επηθάλεηα ηνπ 

TiO2 θαη ζπλεπψο κεηψλεη ηελ θσηνθαηαιπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, απελεξγνπνηψληαο ησλ 

θσηνθαηαιχηε [22]. 

Δθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε ξχπσλ, ε ρεκηθή δνκή ηεο έλσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην κεηαζρεκαηηζκφ κηαο νπζίαο επεξεάδεη επίζεο ηελ απφδνζε απνηθνδφκεζεο ηνπ 

θσηνθαηαιπηηθνχ αληηδξαζηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ε 4-ρισξνθαηλφιε απαηηεί 

παξαηεηακέλν ρξφλν αθηηλνβνιίαο ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε ελδηάκεζα, ζε 

ζχγθξηζε κε ην νμαιηθφ νμχ πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη άκεζα ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 

ζην λεξφ, δειαδή ζηελ πιήξε αλνξγαλνπνίεζε [23]. Δάλ ε θχζε ησλ ξππνγφλσλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ νπζηψλ είλαη ηέηνηα πνπ πξνζθνιιψληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θσηνθαηαιχηε, ε κέζνδνο ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ζηελ 

απνκάθξπλζε ηέηνησλ ελψζεσλ απφ ην δηάιπκα. 

πλεπψο, ε θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε ησλ αξσκαηηθψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ ππνθαηαζηάηε νκάδα [2]. Σα νξγαληθά ππνζηξψκαηα κε θπζηθή 

απνκάθξπλζε ειεθηξνλίσλ (βελδντθφ νμχ, ληηξνβελδφιην) πξνζθνιιψληαη έληνλα ζηνλ 

θσηνθαηαιχηε θαη επνκέλσο είλαη πην επαίζζεηα ζηελ άκεζε νμείδσζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο νκάδεο πνπ δίλνπλ ειεθηξφληα [24]. 
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3) pH  

Ζ επίδξαζε ηνπ pH ζηε θσηνθαηαιπηηθή αληίδξαζε έρεη κειεηεζεί εθηελψο [16, 

17] ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επεμεξγαζία ηεο θσηνθαηάιπζεο ηνπ λεξνχ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην pH θαζψο επεξεάδεη ηε θφξηηζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ θαηαιχηε, ην 

κέγεζνο ησλ ζπζζσκαησκάησλ θαη ζέζε ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ζζέλνπο [7]. 

Δπηπιένλ, ζηελ επηθάλεηα ηνπ TiO2  κπνξνχλ λα πξσηνλησζνχλ ή λα 

απνπξσηνλησζνχλ ππφ φμηλεο ή αιθαιηθέο ζπλζήθεο [2], αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίδξαζε πνπ δίλεηαη παξαθάησ 

TiOH +  H+  →  TiOH2
+                                                                                       (1.9) 

TiOH +    ͘OH →  TiO͘−  + H2O                                                                          (1.10) 

Σν ηζνειεθηξηθφ ζεκείν γηα ηελ P25 Degussa, ηελ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

κνξθή TiO2  είλαη 6.9 [18]. Δπνκέλσο, ε επηθάλεηα ηνπ TiO2  θνξηίδεηαη ζεηηθά ππφ 

φμηλεο ζπλζήθεο θαη αξλεηηθά ππφ αιθαιηθέο ζπλζήθεο. Ζ κέγηζηε νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ ηηηαλίνπ είλαη ρακειφηεξε Σν pH φκσο είλαη γλσζηφ φηη ν κεηψλεη ηνλ ξπζκφ 

αληίδξαζεο ζε ρακειφ pH ιφγσ ηεο πεξίζζεηαο Ζ
+
  [19]. 

Δπνκέλσο, ε επηινγή ηνπ pH πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα λα επηηεπρζεί κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηα απνδφκεζεο. 

 

4) Μέγεζνο θαη δνκή ηνπ θσηνθαηαιχηε 

Ζ κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο, φπσο ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζπζζσκαησκάησλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα εμεηαζηεί ζε 

δηαδηθαζία θσηνθαηαιπηηθήο απνδφκεζεο δηφηη ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη ηεο θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θσηνθαηαιχηε [20]. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxide
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5) Έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη ρξφλνο αθηηλνβφιεζεο 

Ζ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ ηεο δηεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην κήθνο θχκαηνο ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ζηνλ θαηαιχηε έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θάζκα 

απνξξφθεζεο ηνπ θαηαιχηε. 

Σν πνζνζηφ απνρξσκαηηζκνχ θαη ηεο θσηναπνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ κνξίσλ 

απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αθηηλνβφιεζεο. Ο ξπζκφο αληίδξαζεο κεηψλεηαη κε 

ηνλ ρξφλν αθηηλνβφιεζεο αθνχ αθνινπζεί θαηλφκελεο θηλεηηθέο αληηδξάζεσλ 1εο ηάμεο. 

Οη αξγέο θηλεηηθέο απνδφκεζεο ησλ ρξσζηηθψλ έπεηηα απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν αθηηλνβφιεζεο νθείινληαη : (i) ζηελ δπζθνιία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ N- αηφκσλ 

ησλ κνξίσλ ρξσζηηθήο ζε νμεηδσκέλεο ρεκηθέο ελψζεηο αδψηνπ, (ii) ζηηο αξγέο 

αληηδξάζεηο κεηαμχ αιηθαηηθψλ ελψζεσλ κηθξήο αιπζίδαο κε ηηο ξίδεο 
•
OH, (iii) ζηνλ 

κηθξφ ρξφλν δσήο ηνπ θσηνθαηαιχηε ιφγσ απελεξγνπνίεζεο ησλ ελεξγψλ ηνπ θέληξσλ 

εμαηηίαο ελαπφζεζεο ζρεκαηηδφκελσλ παξαπξντφλησλ πάλσ ζε απηά (π.ρ. άλζξαθαο θ.α.) 

[45]. 

 

6) Ομπγφλν 

H παξνπζία ηνπ νμπγφλνπ παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο δέθηεο ειεθηξνλίσλ, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε αληίδξαζε επαλαζπλδπαζκνχ ησλ ζεηηθψλ νπψλ κε ηα 

ειεθηξφληα, ελψ ζπγρξφλσο βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε αλάδεπζε ηνπ δηαιχκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε θσηνθαηάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ, 

επεηδή νη ξχπνη είλαη ζπλήζσο νξγαληθνί, ε παξνπζία ηνπ νμπγφλνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αλνξγαλνπνίεζε ηνπο [38],[43],[44]. 

 

7) Θεξκνθξαζία αληίδξαζεο 

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γεληθά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε 

θσηνθαηαιπηηθή δξάζε, σζηφζν ε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο κεγαιχηεξε απφ 80°C 

πξνάγεη ηνλ επαλαζπλδπαζκφ θνξέσλ θνξηίνπ θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξνζξφθεζε 
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νξγαληθψλ ελψζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηηηαλίνπ [2]. Μία ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο 

θάησ απφ 80°C επλνεί ηελ πξνζξφθεζε, ελψ ε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αληίδξαζεο ζε 0°C έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηλφκελεο ελέξγεηαο 

ελεξγνπνίεζεο [7]. Ωο εθ ηνχηνπ, ην εχξνο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 20-80°C ζεσξείηαη σο 

ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θσηναπνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

 

8) ρεδηαζκφο αληηδξαζηήξα 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αληηδξαζηήξα είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε αθηηλνβφιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαηαιχηε, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή δελ είλαη έληνλε. Σν παξαπάλσ απνηειεί ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ 

πξφβιεκα θπξίσο ζε εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

θαηαιχηεο είλαη αθηλεηνπνηεκέλνο, ν αληηδξαζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ κέγηζηε έθζεζε ηνπ θαηαιχηε ζηελ 

αθηηλνβνινχκελε επηθάλεηα [39]. 

 

9) Αλφξγαλα ηφληα 

Γηάθνξα αλφξγαλα ηφληα φπσο ην καγλήζην, ν ζίδεξνο, ν ςεπδάξγπξνο, ν ραιθφο, 

ηα δηηηαλζξαθηθά, ηα θσζθνξηθά, ηα ληηξηθά, ηα ζεηηθά θαη ηα ρισξηνχρα πνπ ππάξρνπλ 

ζηα ιχκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ξπζκφ ηεο θσηνθαηαιπηηθήο απνδφκεζεο ησλ 

νξγαληθψλ ξχπσλ επεηδή κπνξνχλ λα πξνζξνθεζνχλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ TiO2 [25-27]. 

Ζ θσηνθαηαιπηηθή απελεξγνπνίεζε έρεη αλαθεξζεί εάλ ν θσηνθαηαιχηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιηφ-ιάζπε ή δηακφξθσζε ζηαζεξήο θιίλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηζρπξή αλαζηνιή απφ ηα αλφξγαλα ηφληα ζηελ επηθάλεηα ηνπ TiO2 [44]. 

Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε αλφξγαλσλ ηφλησλ 

(αληφλησλ θαη θαηηφλησλ) γηα ηελ  θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε ηνπ TiO2 [20, 29-35]. 

Κάπνηα απφ ηα θαηηφληα φπσο ν ραιθφο, ην ηψδην θαη ηα θσζθνξηθά έρνπλ αλαθεξζεί φηη 
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κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θσηναπνδφκεζεο εάλ ππάξρνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγθεληξψζεηο ελψ ην αζβέζηην, ην καγλήζην θαη ν ςεπδάξγπξνο έρνπλ 

κηθξή επίδξαζε ζηε θσηνδηάζπαζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη απηά ηα θαηηφληα έρνπλ ηηο κέγηζηεο θαηαζηάζεηο νμείδσζεο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηά ηνπο λα έρνπλ θάπνηα αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απνδφκεζεο [7]. Σα αλφξγαλα αληφληα φπσο ηα ληηξηθά, ηα ρισξηνχρα, ηα 

αλζξαθηθά θαη ηα ζεηηθά είλαη επίζεο γλσζηά γηαηί αλαζηέιινπλ ηελ επηθαλεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θσηνθαηαιχηε. Ζ παξνπζία αιάησλ κεηψλεη ηελ θνιινεηδή 

ζηαζεξφηεηα, απμάλεη ηε κεηαθνξά κάδαο θαη κεηψλεη ηελ επηθάλεηα ηεο επαθήο κεηαμχ 

ηνπ ξχπνπ θαη ηνπ θσηνθαηαιχηε [7]. 

Δθηφο απφ ηε ξχπαλζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ TiO2 νξηζκέλα αληφληα φπσο ρισξίδηα, 

αλζξαθηθά, θσζθνξηθά θαη ζεηηθά επίζεο θαζαξίδνπλ ηφζν ηηο νπέο φζν θαη ηηο ξίδεο 

πδξνμπιίνπ [36]. Ο κεραληζκφο ησλ νπψλ θαη ε ξηδηθή απνκάθξπλζε απφ ην ρισξηνχρν 

έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Matthews θαη McEnvoy [37] σο εμήο: 

Cl   +     ͘OH → Cl +  OH•
                                                                                    (1.11) 

Cl +  h → Cl•
                                                                                                     (1.12) 

Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ ηφλησλ ρισξίνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο πξνηηκεζηαθήο 

κεηαηφπηζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο πξνζξφθεζεο ν νπνίνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ΟΖ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θσηνθαηαιχηε [7]. 

Ζ ξχπαλζε ηεο θσηνθαηαιπηηθήο επηθάλεηαο κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ 

πξνεπεμεξγαζία ηνπ λεξνχ φπσο κε ξεηίλεο αληαιιαγήο ηφλησλ νη νπνίεο έρνπλ 

αλαθεξζεί φηη κεηψλνπλ ηε ξχπαλζε θαη ζπλεπψο ην θφζηνο απνξξχπαλζεο. 

Παξνκνίσο, ε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζεηηθά άιαηα θαη θσζθνξηθά άιαηα 

έρεη αλαθέξζεθε φηη εθηνπίζηεθε κε NaOH, ΚΟΖ θαη NaHCO3 [25]. 

Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ αλφξγαλσλ 

ηφλησλ βαζίδνληαη ζηηο ελψζεηο κνληέινπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ 

απαξαηηήησο ηελ επίδξαζή ηνπο ζε πξαγκαηηθή κήηξα φπνπ ππάξρνπλ αξθεηά ηφληα. 
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2.5. Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο εηεξνγελνύο θσηνθαηάιπζεο 

 

2.5.α. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εηεξνγελνχο θσηνθαηαιπηηθήο νμείδσζεο κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Ζ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ξηδψλ 

πδξνμπιίνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηζρπξφηαην νμεηδσηηθφ κέζν. 

 Πξνθαιεί  νμείδσζε φισλ ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πξνο CO2, ζε αληίζεζε κε 

άιιεο κεζφδνπο (π.ρ.πξνζξφθεζε), νη νπνίεο απιά κεηαθέξνπλ ηνπο ξχπνπο 

απφ ηελ κηα θάζε ζηελ άιιε. 

 Δπηηπγράλεηαη  νμείδσζε ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ. 

 Ζ  δεκηνπξγία δεπηεξνγελψλ απνβιήησλ είλαη ειάρηζηε. 

 Ζ  απνηθνδφκεζε ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ην νμπγφλν 

ηνπ αέξα ρσξίο ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ νμεηδσηηθνχ, αλ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε νμεηδσηηθψλ, φπσο ην Ζ2Ο2, Κ2S2O8, 

θαη Ο3, γηα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο απνηθνδφκεζεο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη  θζελφο θαηαιχηεο ν νπνίνο είλαη αλζεθηηθφο ζηε 

θσηνδηάβξσζε, κε ηνμηθφο θαη αδηάιπηνο ζε κεγάιε πεξηνρή ηνπ pH. 

 Τπάξρεη  ε  δπλαηφηεηα αλάθηεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαηαιχηε, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη αθελφο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηεο 

κεζφδνπ, αθεηέξνπ ζηελ απνθπγή ηεο επηπιένλ επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ρεκηθνχο ξχπνπο. 

 Ο  θαηαιχηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε ηελ κνξθή αησξήκαηνο, είηε 

κε ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπ ζε κεκβξάλεο ή άιια αδξαλή ππνζηξψκαηα. 

πλέπεηα απηνχ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαηάιιεισλ αληηδξαζηήξσλ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη απνδνηηθφηεξα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ήπηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

 Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη θαη απνιπκαληηθέο ηδηφηεηεο. 
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 Τπνβνεζά ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ δηαζπψληαο ηηο κε 

βηναπνηθνδνκήζηκεο ελψζεηο (π.ρ. ρξψκαηα, θπηνθάξκαθα). 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πδαηηθή αιιά θαη ζηελ αέξηα θάζε. 

 Ζ δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απιή, κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη 

κηθξέο απαηηήζεηο ειέγρνπ θαη θφζηνπο. 

 

 

2.5.β.Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο εηεξνγελνχο θσηνθαηαιπηηθήο νμείδσζεο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 

o Μπνξεί λα αμηνπνηήζεη κηθξφ κφλν κέξνο (~6%) ηνπ ειηαθνχ θσηφο. 

o Ο ξπζκφο ησλ θσηνθαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ είλαη ζπλήζσο κηθξφο θαη 

ρξεηάδεηαη ε παξνρή κεγάιεο πνζφηεηαο θσηνθαηαιχηε ζηνλ αληηδξαζηήξα. 

o ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θσηνθαηαιχηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κνξθή αησξήκαηνο, 

ην θηιηξάξηζκα ηνπ πιηθνχ είλαη κηα δαπαλεξή αιιά θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

o ηα  κεγάιεο θιίκαθαο ζπζηήκαηα, πνπ πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νπζίεο 

ν αληαγσληζκφο γηα λα πξνζξνθεζνχλ ζηηο ελεξγέο πεξηνρέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θαηαιχηε απμάλεηαη. Οη νπζίεο κε ηελ πςειφηεξε ζπγγέλεηα πξνζξφθεζεο λα 

αληηδξνχλ γξεγνξφηεξα απφ ηηο ξππνγφλεο νπζίεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

απφδνζεο ηεο θσηνθαηάιπζεο. 

o Δίλαη πξαθηηθά αδχλαην λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε αθηηλνβφιεζε ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ θαηαιχηε, εμ’αηηίαο ηεο ζνιφηεηαο ηνπ δηαιχκαηνο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θσηφο απφ ην πγξφ, θάηη πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνλ ζρεδηαζκφ 

αληηδξαζηήξσλ βηνκεραληθήο θιίκαθαο. 

o Tα αλζξαθηθά ηφληα (CO3
-2

) θαζψο θαη ηα φμηλα αλζξαθηθά ηφληα (HCO3
-
) πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηα θπζηθά λεξά, θαηαλαιψλνπλ ηηο ξίδεο 

πδξνμπιίνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζξφθεζεο, κεηψλνληαο ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  [38]-[52] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. Πξνζξόθεζε 

Πξνζξφθεζε (adsorption) είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία κφξηα ελφο αεξίνπ ή 

πγξνχ  έξρνληαη ζε επαθή θαη πξνζθνιιψληαη ζε κία ζηεξεή επηθάλεηα. Ζ δέζκεπζε 

απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θπζηθέο ή ρεκηθέο δπλάκεηο δειαδή θπζηθή ε ρεκηθή 

πξνζξφθεζε αληίζηνηρα. [1] 

 ηε θπζηθή πξνζξφθεζε δεκηνπξγνχληαη δεζκνί κεηαμχ ηνπ ζηεξενχ θαη  ησλ 

πξνζθνθνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, πνπ νθείινληαη ζε δπλάκεηο Van der Waals 

(δηαζπνξά - άπσζε) θαη ζε ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο πφισζεο δηπφινπ. Οη δπλάκεηο Van Der Waals 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θπζηθή πξνζξφθεζε ελψ 

ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο ππάξρνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη πξνζξνθεηέο 

έρνπλ ηνληθή δνκή. Ζ θπζηθή πξνζξφθεζε έρεη ρακειή ζεξκφηεηα πξνζξφθεζεο, 

δελ είλαη εηδηθή θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή κφλν ζε ζρεηηθά 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπηηπγράλεηαη πνιχ γξήγνξα, είλαη αληηζηξεπηή 

δηαδηθαζία θαη δελ πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ νχηε δηάζπαζε ησλ 

πξνζξνθνχκελσλ νπζηψλ θαη είλαη αζζελείο δεζκνί ηεο ηάμεσο ησλ 20 - 50 

kJ/mole. 

 

 ηε ρεκηθή πξνζξφθεζε ή ρεκεηνξφθεζε  νη δεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ 

ησλ πξνζξνθνχκελσλ κνξίσλ θαη ησλ αηφκσλ ηεο πξνζξφθεζεο επηθάλεηαο είλαη 

ηζρπξνί ρεκηθνί δεζκνί ηεο ηάμεσο ησλ 100 - 400 kJ/mole. Ζ ρεκηθή πξνζξφθεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο: 

i. αληαιιαγή ηφλησλ 

ii. πξσηνλίσζε ζηελ επηθάλεηα ησλ ππξηηηθψλ αιάησλ, ζηελ επηθάλεηα ησλ 

θνιινεηδψλ κε αληίδξαζε ηεο βαζηθήο νπζίαο κε ηα πδξνγνλνθαηηφληα 

ζηελ ζέζε αληαιιαγήο 



 
42 

 

iii. πξσηνλίσζε ηεο νπζίαο κέζα ζηελ πδαηηθή θάζε αθνινπζψληαο  

πξνζξφθεζε ηνπ κνξίνπ κέζσ αληαιιαγήο ηφλησλ θαη 

iv. φηαλ ην ζχζηεκα έρεη λεξφ ελπδάησζεο, ηφηε ιακβάλεη ρψξα αληίδξαζε 

κεηαμχ ηεο νπζίαο θαη ησλ πξσηνλίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηάζηαζε ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, ή ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ λεξνχ ηα νπνία έρνπλ ζρεκαηίζεη ζχκπινθα κε ηα θαηηφληα [2]. 

 

 

3.2.  Πξνζξνθεηηθά Τιηθά 

Ζ πξνζξφθεζε είλαη επηθαλεηαθφ θαηλφκελν. πλεπψο, ηα πξνζξνθεηηθά πιηθά 

γηα λα είλαη ηθαλά λα ζπγθξαηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξνζξνθνχκελσλ, πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ κεγάιε επηθάλεηα. 

Σα δηάθνξα πξνζξνθεηηθά ζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε 

βηνκεραλία δηαζέηνπλ κεγάιε εηδηθή (αλά κνλάδα βάξνπο) επηθάλεηα, γχξσ ζηα 300-

1000 m
2
/g, πνπ νθείιεηαη φρη ηφζν ζηελ εμσηεξηθή φζν ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

καθξνπφξσλ (rp>500 Å) ησλ κεζνπφξσλ (20 Å < rp >500 Å ) θαη ησλ κηθξνπφξσλ (rp 

<20 Å) ηνλ πιηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή απηνχ. 

Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πφξσλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.1. 

Αλ ε πφξνη ζεσξεζνχλ θπιηλδξηθνί κε κέζν κήθνο L θαη κέζε αθηίλα r, ηφηε ν 

φγθνο Vp θαη ε επηθάλεηα Sp ζα είλαη αληίζηνηρα: 

Vp = nπr
2
L θαη Sp = 2nπrL . 

Καηά ζπλέπεηα, ε αθηίλα ζα είλαη r = 2 Vp / Sp 

Αλ π.ρ. V = 0,3cm
3
/g, Sp = 300 m

2
/g, ε κέζε αθηίλα πφξσλ ζα είλαη r=20 Å πνπ 

είλαη ηεο ίδηαο ηάμεσο κε απηή ησλ κνξηαθψλ δηαζηάζεσλ. 'Έηζη, ε δηάκεηξνο ησλ πφξσλ 

εκθαλίδεηαη σο θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ην εάλ ζε δεδνκέλα κφξηα ζα επηηξαπεί ή 
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φρη ε πξνζξφθεζε κέζα ζηνπο πφξνπο ηνλ πιηθνχ. Θα αλαθεξζνχκε ζχληνκα ζηα 

θπξηφηεξα πξνζξνθεηηθά πιηθά (βι. Πίλαθα 2.1.). 

Ο ελεξγφο άλζξαθαο, έλα απφ ηα γλσζηφηεξα πξνζξνθεηηθά, παξαζθεπάδεηαη 

ζπλήζσο απφ αλζξαθνχρα πιηθά (νζηά, μχιν θιπ.) κε ζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζίεο 

κηθξφηεξεο ησλ 600°C θαη ζε αηκφζθαηξα πησρή ζε νμπγφλν. 

 

ρήκα 2.1. Γνκή ησλ κηθξνπφξσλ θαη ησλ καθξνπφξσλ ελφο ζηεξενχ. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζξφθεζε νζκψλ, ηνλ απνρξσκαηηζκφ δηαιπκάησλ, 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνλ λεξνχ θιπ. 

Ζ ζίιηθα (silica Η) είλαη SiΟ2 θαη παξαζθεπάδεηαη κε Θέξκαλζε ζηνπο 500°C 

πεξίπνπ φμηλνπ δηαιχκαηνο ππξηηηθνχ λαηξίνπ. Δίλαη έλα λαλψδεο ζθιεξφ πιηθφ κε 

κεγάιν αξηζκφ πφξσλ θαη ρξεζηκεχεη γηα ηελ πξνζξφθεζε δηαθφξσλ νξγαληθψλ κνξίσλ 

θαζψο θαη σο μεξαληηθφ. 

Ζ αινπκίλα είλαη Αl2Ο3 πνπ πξνήιζε απφ Αl(ΟΖ)3 κε αθπδάησζε θαηφπηλ 

ζεξκάλζεσο. Σν λεξφ πνπ απνβάιιεηαη είλαη ηειηθά ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία 

εθηεηακέλνπ πνξψδνπο θαη κεγάιεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο. Οη δεφιηζνη είλαη 

θξπζηαιιηθά πιηθά απνηεινχκελα απφ ηεηξάεδξα SiΟ4 θαη Αl04 πνπ ζην ζχλνιν ηνπο 

ζρεκαηίδνπλ πνιχεδξα (ζρ. 2.2). 
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ρήκα 2.2α: Υαξαθηεξηζηηθή δνκή ησλ δενιίζσλ. 

 

ρήκα 2.2β: Υαξαθηεξηζηηθή ζχλδεζε θπβν-νθηαεδξηθψλ δνκηθψλ κνλάδσλ ζηε δνκή 

ηνπ δενιίζνπ Α. 

Ζ εζσηεξηθή κηθξνπνξψδεο επηθάλεηα ζηνπο δεφιηζνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαζ' 

απηφ ρεκηθή δνκή ηνχο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πφξσλ έλαο δεφιηζνο κπνξεί λα 

ππνδερζεί θαη λα πξνζξνθήζεη ή λα απνθιείζεη δηάθνξα κφξηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ελψζεηο απηέο θαινχληαη «κνξηαθά θφζθηλα». 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη δενιίζσλ, κε δηαθνξεηηθή πξνζξνθεηηθή 

εθιεθηηθφηεηα σο πξνο ην κέγεζνο ησλ πξνζξνθνχκελσλ κνξίσλ. (Σχπνη 5, 4, 3, 2, 1 κε 

επηηξεπηά φξηα κεγέζνπο πξνζξνθνχκελσλ κνξίσλ  ̴ 3,8 Å, 4 Å, 4,9 Å, 8 Å. θαη 10 Å 

αληίζηνηρα). 
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Ωο πξνζξνθεηηθά νη δεφιηζνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρξσκαηνγξαθηθνχο 

δηαρσξηζκνχο θαη σο θαηαιχηεο αληηδξάζεσλ ζηε δηάζπαζε (cracing) ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Οη ηνληναληαιιαθηηθέο ξεηίλεο, απνηεινχληαη απφ κεγαινκφξηα κε ζπλδεκέλεο 

νκάδεο πνχ θέξνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηία, κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ άιαηνο 

(ζρ. 2.4). 

ε πδαηηθφ πεξηβάιινλ ην άιαο ηνλίδεηαη θαη ην ηκήκα απηνχ πνχ είλαη 

πξνζθνιιεκέλν ζην πνιπκεξέο κέλεη αθίλεην, ελψ ην άιιν ηφλ θηλείηαη κέζα ζην λεξφ. 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε ειεθηξηθή νπδεηεξφηεηα ηεο αθίλεηεο θάζεο, δεζκεχνληαη ηφληα 

απφ ην λεξφ. 

Αλ ηα ηφληα απηά είλαη αληφληα ε ξεηίλε είλαη αληνλαληαιιαθηηθή θαη αλ είλαη 

θαηηφληα ε ξεηίλε είλαη θαηηνλαληαιιαθηηθή. Αλ νη ξεηίλεο κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ 

αληφληα θαη θαηηφληα ηφηε ιέγνληαη ακθνηεξηθέο [2]. 

Πίλαθαο 2.1.: Δπηθάλεηα, φγθνο θαη κέζε αθηίλα πφξσλ γηα ηππηθά ζηεξεά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζξνθεηηθά θαη θαηαιχηεο 
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ρήκα 2.4. Γνκή θαηηνληθήο ξεηίλεο ζνπιθνλησκέλνπ πνιπζηπξνιίνπ. 

 

3.3. Πξνζξνθεηηθή ηζνξξνπία 

Με ηνλ φξν πξνζξνθεηηθή ηζνξξνπία ελλννχκε ηε δπλακηθή ηζνξξνπία πνπ 

πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ (ζηεξεήο θαη αέξηαο) θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππφ 

πξνζξφθεζε νπζία: 

Πξνζξνθεκέλε πνζφηεηα      ⇆kd

ka         Με πξνζξνθεκέλε πνζφηεηα (2.1) 

 

Ζ δπλακηθή απηή ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

 Απφ ηε Θεξκνθξαζία Σ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Απφ ηε ζπγθέληξσζε C ηεο νπζίαο πνπ δελ έρεη πξνζξνθεζεί ή ηε κεξηθή πίεζε 

ησλ αηκψλ ηεο, αλ πξφθεηηαη γηα αέξην. 

 Απφ ηνλ φγθν V ηεο νπζίαο πνπ έρεη πξνζξνθεζεί, αλ απηή ζεσξεζεί ζηελ αέξηα 

θάζε. 
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Καηά ζπλέπεηα, ε ηζνξξνπία κπνξεί, γεληθά, λα δνζεί ππφ κνξθή ηξηψλ εηδψλ 

δηαγξακκάησλ: 

V = f (Ρ), V =f (Σ), Ρ =f(Σ). 

πνπ αλαθέξνληαη σο ηζφζεξκνη, ηζνβαξείο θαη ηζφνγθνη πξνζξφθεζεο αληίζηνηρα (βι. ζρ. 

2.5). Μεγαιχηεξν φκσο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ηζφζεξκεο πξνζξφθεζεο V = f (Ρ), 

δειαδή ηα δηαγξάκκαηα πνπ καο δείρλνπλ ηνλ φγθν V ηνπ πξνζξνθεκέλνπ αεξίνπ (αλά 

κνλάδα κάδαο πξνζξνθεηηθνχ) σο ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο. 

 

ρήκα 2.5. Ηζφζεξκνη (α), ηζνβαξείο (β) θαη ηζφνγθνη (γ) πξνζξνθήζεσο. 

 

Με βάζε πάξα πνιιά πεηξακαηηθά δεδνκέλα, έγηλε δπλαηή ε θαηάηαμε ησλ 

ηζφζεξκσλ απφ ηελ IUPAC ζε πέληε θαηεγνξίεο (ζρ. 2.6). Ο ηχπνο Η αλαθέξεηαη 

ζπλήζσο σο ηζφζεξκνο Langmuir θαη δείρλεη βαζκηαίν θνξεζκφ ηεο επηθάλεηαο απφ ην 
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πξνζξνθνχκελν πιηθφ θαη ην ζρεκαηηζκφ ελφο κνλνκνξηαθνχ ζηξψκαηνο πάλσ ζ' απηήλ. 

Σέηνηα ζπκπεξηθνξά εκθαλίδνπλ π.ρ. νη δεφιηζνη. 

Ζ ηζφζεξκνο ηεο κνξθήο ΗΗ παξνπζηάδεη αχμεζε ηνλ πξνζξνθνχκελνπ αεξίνπ 

πέξα απφ ην ζεκείν Β (Ρ/Ρ0 ≈  0,1 − 0,3) πνπ θαλνληθά αληηζηνηρεί ζην ζρεκαηηζκφ 

κνλνκνξηαθνχ ζηξψκαηνο. Απηή ε αχμεζε νθείιεηαη ζηε ζπκπχθλσζε ηνλ αεξίνπ ζηνπο 

κεζνπφξνπο ηνπ πξνζξνθεηηθνχ. 

Ο ηχπνο Ηλ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνλ πξψηνπ 

κνλνκνξηαθνχ ζηξψκαηνο ζρεκαηίδεηαη θαη δεχηεξν ζηξψκα. Ζ πεξίπησζε απηή 

ζπλαληάηαη γηα εηδηθά πνξψδε πξνζξνθεηηθά κέζα, φπσο π.ρ. ν γξαθίηεο. 

Ο ηχπνο ΗΗΗ είλαη ζρεηηθά ζπάληνο θαη παξαηεξείηαη φηαλ νη δπλάκεηο ζπλνρήο 

κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνλ πξνζξνθνχκελνπ είλαη ηζρπξφηεξεο απφ ηηο δπλάκεηο ζπλάθεηαο 

πξνζξνθνχκελνπ - πξνζξνθεηηθνχ απαηηνχκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ κνλνζηξψκαηνο. 

Σέηνην ζχζηεκα είλαη π.ρ. Αl2O3 – Ζg. 

 

ρήκα 2.6. Σαμηλφκεζε ησλ ηζφζεξκσλ πξνζξνθήζεσο ζε πέληε κνξθέο: Ρ - κεξηθή 

πίεζε, Ρ0 - πίεζε θνξεζκνχ ζηε δεδνκέλε Σ. 
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Σέινο ε κνξθή V έρεη κε ηελ ΗΗΗ ηελ ίδηα ζρέζε πνπ έρεη ε ΗV κε ηελ ΗΗ, ηείλεη 

δειαδή ζε θάπνην ζεκείν θνξεζκνχ. [2] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Εεόιηζνη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θπζηθνί θαη ζπλζεηηθνί δεφιηζνη έρνπλ γίλεη πνιχ 

ελδηαθέξνλ πιηθφ κειέηεο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο [1-6]. Ζ ηζηνξία ηνπο μεθίλεζε 

πεξίπνπ 260 ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Axel F. Cronstedt αλαθάιπςε έλα νξπθηφ, ζε έλα 

νξπρείν ραιθνχ ζηε νπεδία, κε έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ: Φαηλφηαλ λα βξάδεη 

φηαλ απηφ ζεξκάλζεθε. Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηφηεηαο, ν Cronstedt νλφκαζε απηφ ην 

νξπθηφ "δεφιηζν" δειαδή  "πέηξα πνπ βξάδεη" [7]. 

Μεηά απφ απηή ηελ αλαθάιπςε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο δεφιηζνπο απμήζεθε 

αιιά κφλν κεηά ηνλ 20ν αηψλα έγηλε δπλαηή ε ζαθήο αλάιπζε ηεο θξπζηαιιηθήο ηνπο 

δνκήο [8-10]. 

Πξηλ απφ ηνπο δεφιηζνπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40 εμεηάζηεθαλ πιηθά ρσξίο 

πξαθηηθή ρξήζε πνπ κειεηήζεθαλ κφλν απφ ηα αλζξαθσξπρεία. Οη θπζηθνί δεφιηζνη 

είλαη πδξνζεξκηθνί θαη κπνξνχλ εχθνια λα βξεζνχλ ζε βαζαιηηθά θαη εθαηζηεηαθά 

πεηξψκαηα. Τπάξρνπλ 67 δηαθνξεηηθά είδε δενιίζσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη 

ηαμηλνκνχληαη ζηε θχζε [11, 15]. 

ηελ Διιάδα ζπλαληάκε ηέζζεξα είδε δεφιηζνπ ζε 30 ζέζεηο ηνπ Ννκνχ Έβξνπ 

κε πνηφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 76%-89%. 

Πξφζθαηα, νη θπζηθνί δεφιηζνη έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

θαη ηελ πξνζξφθεζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ή ησλ ηφλησλ κεηάιισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δενιίζσλ [11]: 

• Τπάξρεη έλα ηξηδηάζηαην πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηεηξαέδξα [SiO4] θαη 

[AIO4]. 

• Οη δεφιηζνη απνηεινχληαη απφ θαλάιηα θαη κηθξνπφξνπο κε δηαθνξεηηθά 

ζρήκαηα θαη κεγέζε. 

• Οη κηθξνπφξνη πεξηέρνπλ πξνζξνθεκέλν λεξφ πνπ κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ζε  
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πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Ζ δνκή είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλε, ιφγσ ηεο παξνπζία ηεηξαεδξψλ [ΑΗΟ4]. 

Απηή ε θφξηηζε κπνξεί εχθνια λα αληηζηαζκηζηεί κε θαηηφληα (δει. Na, Κ, Mg, Ca) 

ζηνπο κηθξνπφξνπο. Λφγσ ησλ αδχλακσλ δεζκψλ, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηνληναληαιιαγή  κε άιια θαηηφληα ζε δηάιπκα θαη απηφ επηηξέπεη λα απνθηήζνπλ 

δεφιηζνη κε θαιχηεξεο επηδφζεηο [12-14]. 

 

 

 

4.2. Γνκή 

Οη δεφιηζνη είλαη αξγπινππξηηηθά, κηθξνπνξψδε νξπθηά πιηθά κε θξπζηαιιηθή 

δνκή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο σο πξνζξνθεηηθά ή θαηαιχηεο. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα έλπδξα θξπζηαιιηθά αξγπινππξηηηθά άιαηα ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ ΗΑ θαη 

ΗΗΑ ηνπ πεξηνδηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ νπνίσλ νη θξχζηαιινη πεξηέρνπλ κεγάινπο πφξνπο 

θαη θαλάιηα µε δηαζηάζεηο πφξσλ ~3-14 Angstroms [38]. 

 

Δίλαη πιηθά πςειήο θξπζηαιιηθφηεηαο, νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη µε 

θαηηνλαληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα. Ζ νκνηφκνξθε θαηαλνµή ησλ πφξσλ ηνπο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ρξήζε ηνπο σο µνξηαθψλ εζκψλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αεξίσλ θαζψο 

επίζεο θαη σο ζηεξενεθιεθηηθψλ εηεξνγελψλ θαηαιπηψλ, ελψ ε θαηηνλαληαιιαθηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπο ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ  κηθξή δηάκεηξν πφξσλ ηνπο, έρεη θαηαζηήζεη ηα 

πιηθά απηά σο κήηξεο γηα ηελ θηινμελία θαη δεκηνπξγία πιηθψλ επηζπκεηψλ δηαζηάζεσλ 

µε κεγάιεο ηερλνινγηθέο  εθαξκνγέο φπσο εκηαγσγνί, καγλεηηθά πιηθά, αγψγηκα 

πνιπκεξή θ.ν.θ. 
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ρήκα 4.1: Κξπζηαιιηθή δνκή δενιίζνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δεφιηζνη παξνπζηάδνπλ πςειή ζεξκνθξαζία, ρεκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαγελλεζνχλ [16]. Μεηαμχ ησλ θπζηθψλ δεφιηζσλ, ν 

θιηλνπηηιφιηζνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ελδηαθέξνληεο γηα κειέηε. Ο αληηπξνζσπεπηηθφο 

γεληθφο ηχπνο είλαη (NaKCa) 4 (Al6Si30O72) · 24H2O κε θελφ φγθν, πεξίπνπ 34%, 

ππνινγηδφκελν ζε πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ [17, 18]. 

Σν λεξφ θαηαιακβάλεη κηθξνπφξνπο θαη θαλάιηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνληαη θαηηφληα παίξλνληαο ηε ζέζε ηνπο: Na, K, Ca ή άιια (Mg, Fe, Sr, Ba) 

αλάινγα απφ πνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέξρεηαη ν θιηλνπηηιφιηζνο  [17, 19]. Ζ 

αλαινγία Si / Al κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 4,0 έσο 5,3, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ 

Lowenstein: ν ιφγνο Si / Al είλαη πάληα κεγαιχηεξνο απφ 1 [20]. 

 

Κιηλνπηηιόιηζνο 

Ο θιηλνπηηιφιηζνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ πφξσλ 

σο: κηθξνπνξψδεο (<2 nm), κεζνπνξψδεο (κεηαμχ 2 θαη 50 nm) θαη καθξνπνξψδεο (άλσ 

ησλ 50 nm) nm). Ο καθξνπνξψδεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλν 

πιηθνχ (είηε ραιαδία είηε κνξληελίηε) [17]. Ζ ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ ηνπ 

θιηλνπηηιφιηζνπ (δειαδή CEC), είλαη πεξίπνπ 2,25 mequiv g-1 . Παξά ηε ρακειφηεξε 

ηηκή ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θπζηθνχο δεφιηζνπο (δει., Analcime = 4,54 mequiv g-1 , 
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Chabazite = 3,84 mequiv g-1 ), ν θιηλνπηηιφιηζνο έρεη κηα ζπγγέλεηα κε ηα ηφληα ζε απηή 

ηελ απμαλφκελε ηάμε [18]: Li < Mg <Al <Fe <Ca <Na <Sr <Ba <NH4 <Κ <Rb <Cs. 

 

 

Δηθφλα 4.2: Φπζηθφο θιηλνπηηιφιηζνο ζε δηαθνξεηηθέο θνθθνκεηξίεο 

 

 

4.3. Φπζηθνρεκηθνί κεραληζκνί αληίδξαζεο ζε δεόιηζνπο 

Οη φμηλεο ζέζεηο Bronsted είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζηελ θαηάιπζε δενιίζσλ . Οη 

γέθπξεο πδξνμπιίνπ είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο φμηλεο πεξηνρήο. Σα ΟΖ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο άηνκα νμπγφλνπ ελψ ηα πξσηφληα πνπ είλαη παξφληα δξνχλ σο 

αληηζηαζκηζηηθά θνξηία γηα ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν πιέγκα αινπκηλίνπ. 

 

Ζ αιιειεπίδξαζε Coulomb κεηαμχ ηνπ ηεηξαεδξηθνχ αινπκηλίνπ θαη ησλ 

πξσηνλίσλ ζεκαίλεη φηη νη γέθπξεο Si-OH-AI παξέρνπλ ηνλ θπξίαξρν ηχπν φμηλσλ 

ζέζεσλ αλ θαη νη φμηλεο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αηέιεηεο ζπκβάινπλ ζηηο 

θαηαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο νμχηεηαο κε  ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγίιην είλαη µηα απφ ηηο 

ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηεο θπζηθνρεκείαο ησλ δεφιηζσλ. Καηά ηελ φμηλε θαηάιπζε 

Bronsted ζηνπο δεφιηζνπο  ην πδξνμχιην πξσηνληψλεη ηα αθφξεζηα νξγαληθά µφξηα, ή 
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ηηο βαζηθέο νκάδεο φπσο ΟΖ θαη ΝΖ2. Ζ ηειηθή θχζε ηνπ πξντφληνο ειέγρεηαη απφ ηε 

δνµή  ησλ πφξσλ ηνπ δενιίζνπ ηελ νμχηεηα Lewis θαη ηελ βαζηθφηεηα ησλ ηφλησλ 

νμπγφλνπ ηνπ πιέγµαηνο. 

 

Παξά ηελ θπξηαξρία ηεο φμηλεο θαηάιπζεο νη βαζηθέο ηδηφηεηεο κπνξνχλ επίζεο 

λα είλαη ζεκαληηθέο. Ζ θαηαιπηηθή απφδνζε ησλ δεφιηζσλ επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ µε 

ηελ εηζαγσγή αηφκσλ κεηάιισλ κέζα ζην πιέγκα ηνπ δεφιηζνπ θαη ζε εμσπιεγκαηηθέο 

ζέζεηο. 

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο  είλαη αβέβαηνο ν ηχπνο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα θαηαιεθζεί 

απφ ηα άηνκα απηά αιιά γεληθά, ηα κηθξά ηφληα πςεινχ ζζέλνπο φπσο Σi
4+

 

θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ Si ή ΑΗ ζην πιέγκα (πιεγκαηηθέο ζέζεηο) , ελψ ηα µεγάια 

ηφληα ρακεινχ ζζέλνπο, π.ρ. Ca
2+

, θαηαιακβάλνπλ ηηο εμσπιεγκαηηθέο ζέζεηο [37]. 

 

4.4. Ηδηόηεηεο Εενιίζσλ 

Οη δεφιηζνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

1. Ηθαλφηεηα ελπδάησζεο ζε πςειφ βαζκφ 

2. Γηαζέηνπλ κηθξή ππθλφηεηα θαη κεγάιν θελφ φγθν, θαηά ηελ ελπδάησζε 

3. ηαζεξφηεηα θξπζηαιιηθήο δνκήο 

4. Μεγάιε ηνληναληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα 

5. Μεγάιε εηδηθή επηθάλεηα (νκνηφκνξθνη πφινη θ θαλάιηα, κνξηαθνχ κεγέζνπο) 

6. Τςειή ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο (αεξίσλ θαη αηκψλ) 

7. Ηθαλφηεηα θαηάιπζεο (θαηάιιεινο πξνζξνθεηήο θαη δφηεο e
-
) [39]-[41] 
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4.5. Δθαξκνγέο ησλ Εεόιηζσλ 

α. Ηoληoαληαιιαγή. Σα ελπδαησκέλα θαηηφληα κέζα ζηνπο πφξνπο ησλ δενιίζσλ 

είλαη αζζελψο ζπλδεδεκέλα θαη αληαιιάζζνληαη εχθνια µε άιια θαηηφληα, ρσξίο λα 

πθίζηαληαη θακία αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Ωζηφζν ζπλνδεχεηαη 

απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπο, ζηελ πξνζξνθεηηθή ζπκπεξηθνξά  

θαη ηελ εθιεθηηθφηεηα ηνπο, θαζψο θαη ζηηο θαηαιπηηθέο θαη θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

 

Ζ ηνληνελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ δεφιηζσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ: 

 Σε θχζε ηνπ θαηηφληνο, ην κέγεζνο θαη ην ζζέλνο ηνπ άλπδξνπ θαη ηνπ 

ελπδαησκέλνπ θαηηφληνο 

 Σε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιχκαηνο 

 Σν ξΖ 

 Σν βαζκφ ππνθαηάζηαζεο ησλ ηφλησλ Si απφ ηα ηφληα Αl 

 Σε ζπγθέληξσζε ησλ δηάθνξσλ θαηηφλησλ ζην δηάιπκα 

 Σα δηάθνξα αληφληα πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηα θαηηφληα ζην δηάιπκα 

 Σν δηαιπηηθφ κέζν (ζπλήζσο λεξφ, αιιά θαη νξγαληθνί δηαιχηεο) 

 

Ζ παξαδνζηαθή εθαξκνγή είλαη ε απνζθιήξπλζε ηνπ λεξνχ θαη ζηελ βηνκεραλία 

απνξξππαληηθψλ. Οη πξφζθαηεο εθαξκνγέο αθνξνχλ ηελ αθαίξεζε ησλ ξαδηελεξγψλ 

ηφλησλ απφ ην κνιπζκέλν λεξφ. Δθηελήο ρξήζε δεφιηζσλ έγηλε κεηά  απφ ηα ππξεληθά 

αηπρήκαηα ζην Three-Miles Island θαη ζην Σζεξλφµπηι. [37] 

πγθεθξηκέλα ν θιηλνπηηιφιηζνο είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάμεη ηα ηφληα ηνπ κε 

άδσην [ΝΖ4]+  θαη κε κεηαιιηθά ηφληα ζε πδαηηθφ δηάιπκα  [18, 21, 22]. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν θιηλνπηηιφιηζνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα σο αξγή 

απειεπζέξσζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη ζηελ επεμεξγαζία κνιπζκέλσλ λεξψλ [21-

27]. 

Άιιεο ελδηαθέξνπζεο κειέηεο δείρλνπλ πψο ν θιηλνπηηιφιηζνο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα ππξεληθά πγξά απφβιεηα παξνπζία θαδκίνπ θαη ζηξνληίνπ [28-30]. ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ε πξψηε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ είλαη ην ρξψκα 
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ηνπ. Δθηηκάηαη φηη  ε ζπγθέληξσζε αθφκε θαη κηθξφηεξε απφ 1 ppm ζε νξηζκέλεο βαθέο 

είλαη νξαηή ζην λεξφ: απηή ε ηηκή είλαη αλεπηζχκεηε [31, 32]. 

Οη ζπλζεηηθέο βαθέο είλαη θνηλέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο βηνκεραλίεο: 

πεξίπνπ 7 x 105  ηφλνπο αλά έηνο παξάγνληαη θαη πάλσ απφ 100.000 ηφλνπο είλαη 

εκπνξηθά δηαζέζηκν [33, 34]. 

Σν πξφβιεκα ησλ απνβιήησλ απφ βηνκεραλίεο είλαη ε παξνπζία νξγαληθψλ 

κνξίσλ. Απηά ηα κφξηα αληηδξνχλ δχζθνια: είλαη ζηαζεξά ζην θσο, παξνπζηάδνπλ 

αεξφβηα ρψλεπζε, νμείδσζε θαη ζεξκφηεηα [35, 36]. 

β. Γηαρσξηζκφο αεξίσλ. Σν πξνθαλέο γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά µφξηα έρνπλ  

δηαθνξεηηθέο ζηαζεξέο ηζνξξνπίαο γηα πξνζξφθεζε θαη δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

δηάρπζεο κέζα ζηνπο πφξνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δεφιηζνη ζην  δηαρσξηζκφ 

αεξίσλ-έλα θαηλφκελν πνπ έρεη εμεξεπλεζεί επξέσο. Ζ δνκή ησλ  πφξσλ ησλ δεφιηζσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα «λα θνζθηλίζεη» ηα µφξηα µε  ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο 

γηα λα ηα εηζαγάγεη ηνπο πφξνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ  νη δεφιηζνη ραξαθηεξίδνληαη θαη σο 

" µνξηαθά θφζθηλα" (molecular shives). Απηφ  ην θνζθίληζκα λα είλαη µηα επαίζζεηε 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπληνλίδεηαη µε ηελ αιιαγή ησλ κεγεζψλ θαη ησλ αξηζκψλ ησλ 

θαηηφλησλ ζηνπο πφξνπο. 

γ. Καηάιπζε: θαηάιιεινο πξνζξνθεηήο  αιιά θαη θαηάιιεινο σο πιηθφ 

ππνζηήξημεο ζηελ θαηάιπζε ιφγσ φηη είλαη  δφηεο e
- 
[37] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

Παξαθάησ ζα παξαηεζνχλ θάπνηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θσηνθαηαιχηε ην TiO2 θαη σο ππνζηεξηθηή ηνπ δεφιηζν 

ζε  δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ. 

 Υξήζε κεζφδνπ πνιπκεξηζκνχ sol-gel γηα ηε ζχλζεζε δεφιηζνπ-4Α 

ππνζηεξηδφκελν ζε TiO2 γηα ηελ θσηναπνδφκεζε ηνπ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. 

ηελ κειέηε απηή, αθνινπζήζεθε κέζνδνο πνιπκεξηζκνχ sol-gel γηα δεφιηζν-4Α 

ππνζηεξηδφκελν ζε TiO2 γηα ηελ θσηναπνδφκεζε ηνπ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. 

Ζ ζπλζεηηθή δηαδηθαζία βειηηζηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε FTIR, TGA θαη DSC γηα 

ηελ παξαζθεπή δηαθφξσλ θνξηίζεσλ TiΟ2 ζην πβξηδηθφ πιηθφ ε νπνία θπκαηλφηαλ απφ 

10 έσο 30% θαηά βάξνο. Σα ζπλζεηηθά πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ ιεπηνκεξψο κε XRD, 

SEM, UV-Vis θαη κεηξήζεηο επηθάλεηαο BET. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ θσηνθαηαιπηψλ έδεημε φηη ε κέζνδνο sol-gel νδήγεζε ζε 

πςειά δηεζπαξκέλν λαλνθξπζηαιιηθφ TiO2 ζηελ επηθάλεηα δενιίζνπ-4Α. Σα πβξηδηθά 

πιηθά παξνπζίαζαλ πςειφ πνζνζηφ θσηνθαηαιπηηθήο απνδφκεζεο ηνπ κπιε ηνπ 

κεζπιελίνπ ζε αιθαιηθφ pH. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη θαηαιχηεο ππνβιήζεθαλ ζε κειέηε 

αλαθχθισζεο, νη νπνίεο θαηέδεημαλ πνιχ πςειή ζηαζεξφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο [2]. 

 

 Παξαζθεπή κηθξνπφξσλ δενιίζσλ, TiO2 / SSZ-13 ζχλζεηνπ θσηνθαηαιχηε θαη 

θσηνθαηαιπηηθή αληηδξαζηηθφηεηα ηνπ 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πβξηδηθψλ θσηνθαηαιπηψλ κε πςειή απφδνζε θαη αληνρή γηα 

θσηνθαηαιπηηθή παξαγσγή πδξνγφλνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή, αιιά εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη κηα κεγάιε πξφθιεζε πξνο ην παξφλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ν κηθξνπνξψδεο δεφιηζνο SSZ-13 κε ην TiO2 ζε πνηθίιεο 

πνζφηεηεο παξαζθεπάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε (SSD), σο 

θσηνθαηαιχηεο γηα ηελ θσηνθαηαιπηηθή απνηθνδφκεζεο ηνπ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ  θαη 

ηελ παξαγσγή Ζ2 θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε κε UV-Vis αθηηλνβνιία. Ζ ελζσκάησζε ηεο 

Ρ25 ζηνλ δεφιηζν SSZ-13 ελίζρπζε ζεκαληηθά ηε θσηνθαηαιπηηθή δξαζηηθφηεηα γηα ηελ 
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αχμεζε ηνπ Ζ2 θαη ηελ απνηθνδφκεζε ηνπ κπιε κεζπιελίνπ (νμείδσζε). Ο πην 

απνδνηηθφο θσηνθαηαιχηεο απνδείρζεθε εθεηλνο κε 60% TiO2, ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή 

Ζ2 (126.7 mmol / h) εληζρχζεθε 3 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ Ρ25 (37.2 mmol / h) θαη ν 

ξπζκφο απνηθνδφκεζεο ηνπ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ ήηαλ 96% εληφο 2,5 σξψλ . 

Οη θσηνθαηαιχηεο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ XRD, SEM, BET, UV-Vis θαη PL. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην TiO2 ήηαλ θαιά δηαζπαξκέλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ δενιίζνπ 

θαη ηελ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ δεφιηζνπ P25 θαη SSZ-13, ν νπνίνο βειηίσζε 

ζεκαληηθά ηηο θσηνθαηαιπηηθέο επηδφζεηο ηνπ Ρ25[3]. 

 

 Ζ εληζρπκέλε θσηνθαηαιπηηθή δξάζε ηνπ TiO2 πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηνπο 

δνθηκαζκέλνπο δεφιηζνπο ζε πξαγκαηηθά ιχκαηα απφ ηελ θισζηνυθαληνπξγία 

ηεο Αηζηνπίαο 

Μηα ζεηξά απφ επηιεγκέλα πβξηδηθά θσηνθαηαιπηηθά πιηθά TiO2-δεφιηζνπ 

ζπλζέζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ. Σα ζπλζεηηθά δείγκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ κε 

πεξίζιαζηκεηξία αθηίλσλ Υ (XRD), ζηνηρεηαθή αλάιπζε (ICP-OES), ηζφζεξκεο 

απνξξφθεζεο N2 πξνζξφθεζεο, θαζκαηνζθνπία UV-Vis δηάρπηεο αλάθιαζεο (DRS) 

θαη ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία κεηάδνζεο (STEM / HAADF / EDS / EELS). 

Ζ θσηνθαηαιπηηθή δξάζε ησλ δεηγκάησλ αμηνινγήζεθε γηα ηελ απνηθνδφκεζε 

ηνπ πνξηνθαιί κεζπιελίνπ (MO) θαη πξαγκαηηθψλ ιπκάησλ απφ ηε βηνκεραλία 

θισζηνυθαληνπξγίαο ηεο Αηζηνπία. 

Ο πβξηδηθφο θαηαιχηεο TiO2-δεφιηζνο Τ (CBV 760) κε 10% TiO2 έδσζε έσο 20 

θνξέο πςειφηεξν θαλνληθνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ (TORm) απφ ην θαζαξφ TiO2. Ζ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ θσηνθαηαιχηε δνθηκάζηεθε θαη κεηψζεθε κφλν θαηά 

5% κεηά απφ ηξεηο θχθινπο. 

Δπηπιένλ, ε θσηνθαηαιπηηθή δξαζηεξηφηεηα δνθηκάζηεθε γηα πξαγκαηηθφ 

θισζηνυθαληνπξγηθά πδαηηθά απφβιεηα ηεο Αηζηνπίαο κε απνηέιεζκα ηελ θαηά 84% θαη 

49% αθαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ νξγαληθνχ άλζξαθα (TOC) TiO2-δεφιηζν Τ κε 10% TiO2 

θαη ζθέην TiO2, αληίζηνηρα. Ζ εληζρπκέλε θσηνθαηαιπηηθή δξάζε ηνπ πβξηδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο απνδίδεηαη ζηνλ δηπιφ ξφιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ δενιίζνπ θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ηξνπνπνίεζε ηνπ TiO2 θσηνθαηαιχηε [1]. 

 

 Γεκηνπξγία TiO2 πάλσ ζε δενιηζηθά ππνζηεξίγκαηα σο επαλαρξεζηκνπνηήζηκνη 

θσηνθαηαιχηεο γηα ηελ απνηθνδφκεζε ηεο δηρισξνβνζιαβίλεο 

Τιηθά βαζηζκέλα ζηελ ηηηάληα πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε δενιηζηθέο κήηξεο (HBETA, 

HY θαη HZSM5) ζπληέζεθαλ κε in situ δεκηνπξγία TiO2. Οη ππνζηεξηδφκελνη θαηαιχηεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ XRD δείρλνπλ κφλν ηελ παξνπζία ηεο θάζεο αλάηαζεο. Σα 

πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ επίζεο απφ FTIR, SBET θαη UV-VIS, DRS. Έλα πςειφ 

πεξηερφκελν TiO2 πξνθάιεζε κηθξφηεξε απνηθνδφκεζε, ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ζπζζσκαησκάησλ TiO2 ζσκαηηδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο κήηξαο δενιίζνπ, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ην ππνινγηζζέλ κέγεζνο θξπζηάιινπ. Σν TiO2 / HBETA (20%) 

παξνπζίαζε πεξηζζφηεξε δξαζηηθφηεηα απφ ην TiO2 πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο άιιεο 

κήηξεο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο πξνζξφθεζεο ηνπ dichlorvos ζην HBETA. 

Έρεη επίζεο πεξηζζφηεξε επηθάλεηα θαη ρακειφηεξε ηηκή ζηε δψλε ράζκαηνο, 

γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθφ. Ο βαζκφο αλνξγαλνπνίεζεο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην πνζνζηφ απνδφκεζεο ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ νξγαλνθσζθνξηθψλ 

ελδηακέζσλ πνπ είλαη ιηγφηεξν ηνμηθά απφ ηα αξρηθά πιηθά. 

Ζ πιήξεο απνδφκεζε θαη αλνξγαλνπνίεζε ηνπ ξχπνπ παξαηεξήζεθε κεηά απφ 

360 θαη 540 ιεπηά αληίδξαζεο κε TiO2 / HBETA (20%), αληίζηνηρα. Απηφο ν θαηαιχηεο 

αλαιχζεθε ζε πνζνζηά απνηθνδφκεζεο θνληά ζε εθείλα ηνπ εκπνξηθνχ TiΟ2-P25. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ θαηαιπηψλ είλαη ν εχθνινο 

δηαρσξηζκφο ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πνιχ ρακειή 

απψιεηα δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θχθισλ. Απηά ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ 

θαηάιιειεο ηδηφηεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηαιχηεο ζηελ θσηνθαηαιπηηθή 

επεμεξγαζία ιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δηρισξηνχρν δηδαληνθηφλν ζην λεξφ [4]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

6.1. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

6.1.1.Ο Ρύποσ – Methylene Blue 

Tν κπιε ηνπ κεζπιελίνπ (Methylene Blue) είλαη έλαο ξχπνο-δείθηεο πνπ 

πξνζνκνηάδεη ηηο ρξσζηηθέο πνπ απαληψληαη ζηελ εθξνή πθαληνπξγείσλ, βαθείσλ, 

βηνκεραλίαο ραξηηνχ. 

Οη βηνκεραλίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πδάησλ, απνηειψληαο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

πεγέο ξχπαλζεο. 

 

 

 

Σν κπιε ηνπ κεζπιελίνπ (ΜΒ=319,86 g/mol), κε δηεζλή νλνκαζία 

methylthioninium chloride, είλαη κία εηεξνθπθιηθή αξσκαηηθή ρεκηθή έλσζε κε ηχπν 

C16H18N3SCl (ρήκα 4.1.). ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έρεη ηε κνξθή ζθνχξαο κπιε, 

Δηθφλα 6.1.: Methylene Blue 



 
66 

 

άνζκεο ζθφλεο, ε νπνία φηαλ αλακεηρζεί κε λεξφ, δεκηνπξγεί έλα ζθνχξν κπιε δηάιπκα. 

(wikipedia) 

 

 

ρήκα 6.1.: πληαθηηθή δνκή ηνπ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ 

Δίλαη έλα επίζεκν παξάγσγν ηεο θαηλνζεηαδίλεο.. Ζ ελπδαησκέλε κνξθή έρεη 3 

κφξηα λεξνχ αλά κνλάδα κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. Σν pH ηνπ ζε λεξφ είλαη 3 (10g / l) ζηνπο 

25 ° C. 

Ζ κέγηζηε απνξξφθεζε ηνπ θσηφο είλαη θνληά ζηα 670 nm. Οη ηδηφηεηεο ηεο 

απνξξφθεζεο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε πξσηνλίσζε, ε 

πξνζξφθεζε ζε άιια πιηθά θαη ε κεηαρξσκάησζε - ν ζρεκαηηζκφο δηκεξψλ θαη 

ζπζζσκαησκάησλ αλψηεξεο ηάμεο αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη άιιεο 

αιιειεπηδξάζεηο: 

 

Πίλαθαο 6.1.: Κνξπθή απνξξφθεζεο δηκεξψλ θαη ζπζζσκαησκάησλ αλψηεξεο 

ηάμεο αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη άιιεο αιιειεπηδξάζεηο: 

Δίδνο 
Κνξπθή 

Απνξξόθεζεο 

MB
+
 (solution) 664 

MBH2
+
 (solution) 741 

(MB
+
)2 (solution) 605 

(MB
+
)3 (solution) 580 
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MB
+
 (adsorbed on clay) 673 

MBH2
+
 (adsorbed on clay) 763 

(MB
+
)2 (adsorbed on clay) 596 

(MB
+
)3 (adsorbed on clay) 570 

 

 

6.1.2. Προςροφητήσ – Ελληνικόσ Φυςικόσ Ζεόλιθοσ 

Ο Διιεληθφο θπζηθφο δεφιηζνο ζπλαληάηαη ζε 30 ζέζεηο ηνπ Ννκνχ Έβξνπ έρνπλ 

βξεζεί 4 είδε δενιίζσλ, κε πνηφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 76% έσο 89%. Οξπθηνινγηθά 

πεξηέρεη 89% δεφιηζν ηχπνπ HEU (θιηλνπηηιφιηζν-επιαλδίηε), 3% καξκαξπγία & αξγηιηθά 

νξπθηά, 4% αζηξίνπο, 2% ραιαδία θαη 2% ρξηζηνβαιίηε. 

 

Δηθφλα 6.2.: Εεφιηζνο-Κιηλνπηηιφιηζνο 

ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ν δεφιηζνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο 

πξνζξνθεηηθφ πιηθφ αιιά θαη σο πιηθφ ππνζηήξημεο ζηνλ θσηνθαηαιχηε πνπ είλαη ην 

TiO2. 

 

 

6.1.3. Φωτοκαταλύτησ - TiO2 

Σν δηνμείδην ηηηαλίνπ ΣiΟ2 είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο θσηνθαηαιχηεο. Οη 

ζπλεζηζκέλεο κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην αλαηάζην (anatase) θαη ην ξνπηίιην 
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(rutile), αλ θαη ηα εκπνξηθά δείγκαηα (π.ρ. Degussa Ρ25) ζπρλά πεξηέρνπλ έλα κίγκα ησλ 

δχν. 

 

Δηθφλα 6.3.: Degussa Ρ25 

ηα πεηξάκαηα καο ρξεζηκνπνηήζακε Degussa Ρ25 θαζψο θαη TiO2 ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε εξγαζηεξηαθά. 

 

6.2. Υαξαθηεξηζκνί 

6.2.1. Ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςησ 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ θξπζηαιιηηψλ θαζψο θαη ην 

κνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα Ζιεθηξνληθφ 

Μηθξνζθφπην άξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM). 

Σν ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο (SEM) είλαη έλα φξγαλν πνπ επηηξέπεη 

ηελ παξαηήξεζε θαη ην ραξαθηεξηζκφ αλφξγαλσλ πιηθψλ θαη επηθαλεηψλ ζε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ κεξηθψλ κηθξψλ ηνπ κέηξνπ (κm) ή 

αθφκα θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Ζ εμεηαδφκελε πεξηνρή αθηηλνβνιείηαη κε πνιχ θαιά 

εζηηαζκέλε δέζκε ειεθηξνλίσλ, ε νπνία ζαξψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

Ζ βαζηθή δηάηαμε ηνπ νξγάλνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαιιηθή ζηήιε πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα πεγή εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ (ζπλήζσο λήκα βνιθξακίνπ) θαη κηα 

ζεηξά ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαθψλ θαη δηαθξαγκάησλ γηα ηε ζπκπχθλσζε θαη εζηίαζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δέζκεο. Έλα ζχζηεκα άληιεζεο δεκηνπξγεί θελφ ηεο ηάμεο ησλ 10
-7

 mbar 
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κέζα ζηε ζηήιε ψζηε λα κεηψλνληαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο κε ηα 

κφξηα ηνπ αέξα θαη λα απμάλεηαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ λήκαηνο. Γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

εηδψινπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαζνδηθφο ζσιήλαο ζε ζπλδπαζκφ κε αληρλεπηή θαη 

εληζρπηή ή κηα απιή θζνξίδνπζα πιάθα. 

Όηαλ κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ πέζεη πάλσ ζην εμεηαδφκελν δείγκα, ηα ειεθηξφληα 

ππφθεηληαη ειαζηηθέο θαη αλειαζηηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ηνλ ππξήλα θαη ηα ηξνρηαθά ησλ 

ειεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. Με ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο 

εθκεηαιιεπφκαζηε θαη ηα δχν είδε ζχγθξνπζεο ζπιιέγνληαο ηα παξαθάησ εθπεκπφκελα 

ζήκαηα: 

1. Οπηζζνζθεδαδφκελα ειεθηξφληα: Σα ειεθηξφληα ζπγθξνχνληαη ειαζηηθά 

κε ηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ θαη ζθεδάδνληαη πξνο νπνηαδήπνηε 

θαηεχζπλζε ρσξίο ζεκαληηθή απψιεηα ηεο ελέξγεηάο ηνπο. Δθείλα ηα 

ειεθηξφληα πνπ ζθεδάδνληαη πξνο ηα πίζσ κε γσλία 180
ν
 ιέγνληαη 

νπηζζνζθεδαδφκελα (Backscattered electrons, BSE). Δρνπλ κεγαιχηεξε 

ελέξγεηα θαη εθπέκπνληαη απφ κεγαιχηεξν βάζνο απφ ην δείγκα. Σα 

νπηζζνζθεδαδφκελα ειεθηξφληα είλαη επαίζζεηα ζηε ζχλζεζε ηνπ 

δείγκαηνο, έηζη αλ ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο έρεη αλσκαιία, ε έληαζε 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο νπηζζνζθέδαζεο γίλεηαη πςειφηεξε ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηνπηξηθήο αλάθιαζεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο επηθάλεηαο. 

 

2. Γεπηεξνγελή ειεθηξφληα: παξάγνληαη φηαλ ε πξνζπίπηνπζα δέζκε 

ειεθηξνλίσλ εηζέξρεηαη ζην δείγκα, ηα νπνία εθπέκπνληαη κεηά απφ 

αλειαζηηθή ζχγθξνπζε κε ηα ειεθηξφληα ηεο δέζκεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ελέξγεηα ησλ δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ είλαη πνιχ 

κηθξή, απηά πνπ παξάγνληαη ζε κηα βαζηά πεξηνρή απνξξνθψληαη 

γξήγνξα απφ ην δείγκα. Μφλν εθείλα πνπ παξάγνληαη ζηελ άλσ επηθάλεηα 

ηνπ δείγκαηνο εθπέκπνληαη έμσ απφ ην δείγκα.  Έηζη, ην δεπηεξεχνλ 

ειεθηξφλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην δεπηεξνγελέο ειεθηξφλην 
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δηαζέηεη κηθξή ελέξγεηα, επεξεάδεηαη απφ ην δπλακηθφ θνληά ζην δείγκα. 

Ωο απνηέιεζκα, δεκηνπξγείηαη κηα αλψκαιε αληίζεζε φηαλ έλα δείγκα 

είλαη ειεθηξηθά θνξηηζκέλν [6].  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 6.4 Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ SEM 

 

ην SEM, ηα ζήκαηα κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη απηά ησλ 

νπηζζνζθεδαδφκελσλ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ, αθνχ απηά είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πξνο κειέηε επηθάλεηαο. 

Σν ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο (SEM) απνηειεί ζήκεξα έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο κηθξνδνκήο ησλ ζηεξεψλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Παξέρεη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Πξνζεγγηζηηθά, ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

είλαη ην κηζφ ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ 

παξαηήξεζε θαη αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε πνπ κπνξνχκε λα δνχκε 

δχν αληηθείκελα μερσξηζηά. Πξαθηηθά κπνξνχκε λα έρνπκε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

πεξίπνπ 5‐6 nm. 
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 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηνπ δείγκαηνο. 

 Δπηηξέπεη ηε κειέηε δεηγκάησλ θαη ζε κηθξέο κεγεζχλζεηο. 

 

Γηα ηε κειέηε ελφο δείγκαηνο κε ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην απαηηείηαη 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. Σα κε αγψγηκα δείγκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζην SEM ρξεηάδεηαη 

λα επηθαιπθζνχλ κε έλα ιεπηφ ζηξψκα αγψγηκνπ πιηθνχ (ζπλήζσο Υξπζνχ, Au ή 

Παιιάδηνπ, Pd). Απηή ε επηθάιπςε είλαη αλαγθαία γηα λα εμαιεηθζεί ε ζπζζψξεπζε 

ζηαηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ απφ ηελ ελεξγεηαθή δέζκε ειεθηξνλίσλ πνπ ζαξψλεη ην 

κε αγψγηκν δείγκα. Σπρφλ απνπζία ηέηνηαο επηθάιπςεο πξνθαιεί θαηλφκελα πνπ έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ αιινησκέλε απεηθφληζε ηνπ εηδψινπ ηνπ δείγκαηνο. Σα ιεπηά απηά 

πκέληα κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ κε ηνληηθή εμάρλσζε ή κε DC magnetron sputtering 

θαηάιιεινπ πιηθνχ ελψ πξέπεη λα είλαη νκνηνγελνχο πάρνπο θαη λα κελ αληηδξνχλ κε ην 

δείγκα [4]. 

 

 

6.2.2. Περιθλαςιμετρία ακτινών Χ 

Ζ Πεξηζιαζηκεηξία αθηηλψλ Υ (X-Ray Diffraction, XRD) παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θξπζηαιιηθή δνκή ελφο πιηθνχ, θαζψο ε απφζηαζε δχν πιεγκαηηθψλ επηπέδσλ 

ζε έλα θξχζηαιιν είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο 

αθηηλψλ Υ. 

Αθηηλνβνιψληαο έλα θξχζηαιιν κε κνλνρξσκαηηθή δέζκε αθηηλψλ Υ, 

δεκηνπξγείηαη ζπκβνιή ησλ ζθεδαδφκελσλ απφ ηα θξπζηαιιηθά επίπεδα αθηηλψλ Υ 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Bragg: 

nι = 2dsinζ                                                                                                                  (6.1) 

φπνπ, n = αθέξαηνο αξηζκφο 

ι = ην κήθνο θχκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο αθηηλψλ Υ 

d = ε απφζηαζε δχν θξπζηαιιηθψλ επηπέδσλ (interlattice spacing) θαη 

ζ = ε γσλία πξφζπησζεο ησλ αθηηλψλ Υ, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθ.6.5. 
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Δηθ. 6.5. Πεξίζιαζε αθηηλψλ Υ ζε δχν θξπζηαιιηθά επίπεδα (Α‐Α΄ θαη Β‐Β΄) 

(αλαζρεδηαζκέλν απφ [1]). 

 

 

χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Bragg, εληζρπηηθή ζπκβνιή απφ παξάιιεια 

θξπζηαιιηθά επίπεδα ζπκβαίλεη φηαλ ε δηαθνξά δξφκνπ SQT ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

αθηηλψλ είλαη ίζε κε αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο ησλ αθηηλψλ. Γηα θάζε 

θξπζηαιιηθφ πιηθφ ε πεξηζιαζηκεηξία αθηηλψλ Υ δεκηνπξγεί κηα νκάδα δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε γσλία πεξίζιαζεο (ζ), ηελ έληαζε ηεο πεξηζιφκελεο δέζκεο θαζψο θαη 

ηα αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά επίπεδα πεξίζιαζεο, θαζψο νη δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο 

θξπζηαιιηθψλ επηπέδσλ κε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο d1, d2, d3 θ.ν.θ. έρνπλ γσλίεο 

πεξίζιαζεο αληίζηνηρα ζ1, ζ2, ζ3 θ.ν.θ. 

Ζ ρξήζε ηεο πεξηζιαζηκεηξίαο αθηηλψλ Υ ζηελ αλάιπζε ησλ πιηθψλ 

πξνζδηνξίδεη: 

1. Σν είδνο ησλ θξπζηάιισλ. Με ην δηάγξακκα ησλ γσληψλ θαη ησλ εληάζεσλ ηεο 

πεξίζιαζεο ππνινγίδνληαη νη πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο. 

2. Σελ πνηφηεηα ησλ θξπζηάιισλ. Απνθιίζεηο απφ ηελ ηδαληθή γσλία πεξίζιαζεο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δηαηαξαρψλ ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα. Σέηνηεο 

απνθιίζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαη απφ εζσηεξηθέο ηάζεηο ή αιιαγή ζηε 

ζηνηρεηνκεηξία ηνπ πιηθνχ. 

3. Σνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ θξπζηάιισλ, αλάινγα κε ηνλ νπνίν πξνθχπηεη: 
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i) πνιπθξπζηαιιηθφ πιηθφ κε ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ αλάπηπμεο ησλ 

θξπζηαιιηθψλ θφθθσλ, 

ii) πνιπθξπζηαιιηθφ πιηθφ κε πξνηηκεηέα δηεχζπλζε αλάπηπμεο ησλ 

θξπζηαιιηθψλ θφθθσλ, 

iii) κνλνθξπζηαιιηθφ πιηθφ. 

 

            Ζ δηάθξηζε ζηα ηξία παξαπάλσ είδε γίλεηαη κε ηελ πξφζπησζε ησλ αθηηλψλ Υ ζε 

κηθξφ εχξνο γσληψλ γχξσ απφ ηε γσλία ηεο επηθξαηέζηεξεο θνξπθήο ζ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο πεξίζιαζεο, ηνπνζεηψληαο ηνλ αληρλεπηή ζε ζηαζεξή ζέζε 2ζ. 

Απηή ε κέζνδνο κέηξεζεο (rocking curve) αλαιχεη ηε κσζατθφηεηα (mosaicity) 

ηνπ πιηθνχ θαη απφ ην εχξνο ηεο θνξπθήο ζην κηζφ ηεο έληαζεο (FWHM) πξνζδηνξίδεηαη 

ην είδνο ηεο αλάπηπμεο ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ, κε ηηκέο FWHM=0.15
ν
 γηα ηα 

κνλνθξπζηαιιηθά πιηθά, FWHM~5
ν
-7

ν
 γηα ηα πξνηηκεηέαο δηεχζπλζεο θξπζηαιιηθά 

πιηθά θαη FWHM > 7
ν
 γηα ηα ηπραίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θξπζηαιιηθά πιηθά. 

 

4. Σν κέγεζνο ηνπ θξπζηάιινπ. Απφ ην εχξνο ηεο επηθξαηέζηεξεο θνξπθήο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο αθηηλψλ Υ ζην κηζφ ηεο έληαζεο ηεο (FWHM), ππνινγίδεηαη ην 

κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Scherrer [1]: 

 

d g =
0.9ι

Βcos ζ𝚩
                                                                                                                    (6.2) 

 

φπνπ, dg = κέγεζνο ησλ θφθθσλ 

ι = ην κήθνο θχκαηνο ησλ αθηηλψλ Υ (=0.154056 nm) 

Β = FWHM ηεο επηθξαηέζηεξεο θνξπθήο, ζε rad θαη 

ζΒ = ε γσλία εκθάληζεο απηήο ηεο θνξπθήο. 

 

 

Σα θχξηα κέξε ηνπ πεξηζιαζίκεηξνπ είλαη ηα εμήο: 

 Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα πςειήο ηάζεο γηα ηελ παξαγσγή αθηηλψλ Υ 
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 Λπρλία αθηηλψλ Υ, ιεπηήο γξακκηθήο εζηίαζεο 

 Γσληφκεηξν δχν θχθισλ ζ, 2ζ κε θνηλφ άμνλα πεξηζηξνθήο 

 Κηλεηήξαο γσληνκέηξνπ 

 Μεηξεηηθή δηάηαμε 

 χζηεκα κεηαηξνπήο ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (interface) 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

 

6.2.3. Φαςματοςκοπία Υπερύθρου με την τεχνική τησ Αποςβένουςασ Ολικήσ 

Ανάκλαςησ (Attenuated Total Reflection, ATR) 

   Οη ηερληθέο αλάθιαζεο IR ζηελ ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αλάιπζε πιηθψλ θαη δεηγκάησλ ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα κειεηεζνχλ κε ηηο 

ζπκβαηηθέο θαζκαηνζθνπηθέο κεζφδνπο δηαπεξαηφηεηαο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ηερληθέο αλάθιαζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηα 

θαζκαηνθσηφκεηξα FTIR θπξίσο γηα επηθαλεηαθέο αλαιχζεηο είλαη ε ηερληθή ηεο 

απνζβέλνπζαο νιηθήο αλάθιαζεο (attenuated total reflectance, ATR), ε νπνία είλαη 

θαηάιιειε γηα ηε κειέηε δεηγκάησλ κεγάινπ πάρνπο ή πςειά απνξξνθεηηθψλ θαη 

αδηαθαλψλ ζηεξεψλ ή πγξψλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ιεπηά θηικ θαη επηθαιχςεηο, 

θνληνπνηεκέλα πιηθά (ζθφλεο), λήκαηα, πάζηεο, θφιιεο, ιεπηά πκέληα πνιπκεξψλ θαη 

πδαηηθά δηαιχκαηα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο ATR βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο 

αλάθιαζεο (total internal reflection) ην νπνίν ζπκβαίλεη φηαλ κία δέζκε αθηηλνβνιίαο 

εηζάγεηαη απφ έλα κέζν πςειήο ππθλφηεηαο (κε πςειφηεξν δείθηε δηάζιαζεο, n1) ζε έλα 

κέζν ρακειφηεξεο ππθλφηεηαο (κε ρακειφηεξν δείθηε δηάζιαζεο, n2). Σν θιάζκα ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη απμάλεηαη φζν κεγαιψλεη ε γσλίαο 

πξφζπησζεο ηεο αθηηλνβνιίαο. Όηαλ ε γσλία πξφζπησζεο ζ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

θξίζηκε γσλία ζc, ε νπνία απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ δεηθηψλ δηάζιαζεο ησλ δχν κέζσλ 

θαη νξίδεηαη σο: 

 



 
75 

 

ζc = sin−1(
n2

n1
)                                                                                               (6.3.) 

 

ηφηε φιεο νη πξνζπίπηνπζεο αθηηλνβνιίεο αλαθιψληαη πιήξσο ζηε δηεπηθάλεηα 

ησλ δχν κέζσλ κε απνηέιεζκα λα ζπκβαίλεη νιηθή εζσηεξηθή αλάθιαζε (Δηθφλα 6.6.). 

ηα ATR εμαξηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηνηρείν εζσηεξηθήο αλάθιαζεο 

(internal reflection element, IRE) έλαο δηαθαλήο θξχζηαιινο ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

κε πςειφ δείθηε δηάζιαζεο πάλσ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ην δείγκα. 

Ζ δέζκε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηνλ θξχζηαιιν (ζπλήζσο 

ππφ γσλία 45
ν
) πθίζηαηαη πνιιαπιέο νιηθέο αλαθιάζεηο ζηνλ θξχζηαιιν, κε απνηέιεζκα 

λα δηέξρεηαη απφ ην δείγκα πνιιέο θνξέο, απφ ην νπνίν θαη απνξξνθάηαη. Ζ εζσηεξηθή 

νιηθή αλάθιαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζηε δηεπηθάλεηα κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ κε 

δηαθνξεηηθνχο δείθηεο δηάζιαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θζίλνληνο 

θχκαηνο (evanescent wave), ην νπνίν δηεηζδχεη θη εθηείλεηαη ζην κέζν κε ηνλ 

ρακειφηεξν δείθηε δηάζιαζεο (δείγκα) θαη εμαζζελεί (attenuates) ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

ππέξπζξνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο φπνπ ην δείγκα απνξξνθά ελέξγεηα. Ζ έληαζε 

απηνχ ηνπ θχκαηνο κεηψλεηαη εθζεηηθά κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θξπζηάιινπ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

Ηev = I0 exp[
−z

dp
]                                                                                       (6.4) 

 

φπνπ z είλαη ε απφζηαζε θάζεηα ζηελ νπηηθή δηεπηθάλεηα, I0 ε έληαζε ζην ζεκείν z = 0, 

θαη dp ην βάζνο δηείζδπζεο, επηηξέπνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ 

κεγάινπ πάρνπο ή πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο. 
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Δηθόλα 6.6. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εζσηεξηθήο νιηθήο 

αλάθιαζεο 

 

Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ην βάζνο δηείζδπζεο (depth of 

penetration) ηνπ θζίλνληνο πεδίνπ ή αιιηψο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ζην δείγκα, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε απφζηαζε απφ ηε δηεπηθάλεηα θξπζηάιινπ-δείγκαηνο ζηελ νπνία ε 

έληαζε ηνπ θζίλνληνο θχκαηνο πέθηεη ζην 1⁄e (πξνζεγγηζηηθά 37%) ηεο αξρηθήο ηνπ 

ηηκήο ζηελ επηθάλεηα. Σν βάζνο δηείζδπζεο dp απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο 

ι, ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ θξπζηάιινπ n1, ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ δείγκαηνο n2, θαη 

ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ηεο αθηηλνβνιίαο σο πξνο ηελ θάζεην ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θξπζηάιινπ ζ, θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

dp =
ι

2πn1 sin 2ζ− 
n 2
n 1

 
2
                                                                                                    (6.5.) 

 

ηελ Δηθφλα 6.6. παξνπζηάδεηαη ην θζίλνλ θχκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δηεπηθάλεηα κεηαμχ ηνπ ζηνηρείνπ εζσηεξηθήο αλάθιαζεο (θξχζηαιινο) θαη ηνπ 

δείγκαηνο. 
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Άξα έλα θάζκα κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

θζίλνληνο θχκαηνο κε ην δείγκα. Όηαλ έλα απνξξνθεηηθφ πιηθφ ηνπνζεηεζεί ζε επαθή 

κε ηνλ ATR θξχζηαιιν, ην θζίλνλ θχκα ζα απνξξνθεζεί απφ ην δείγκα θαη ε έληαζε ηνπ 

ζα εμαζζελήζεη (attenuates) ζηηο πεξηνρέο κήθνπο θχκαηνο ηνπ IR θάζκαηνο φπνπ ην 

δείγκα απνξξνθά ελέξγεηα, κε απνηέιεζκα ε αλάθιαζε λα είλαη ρακειφηεξεο έληαζεο 

(attenuated total reflection). 

Ζ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πξνθχπηνπζαο απνζβέλνπζαο αθηηλνβνιίαο 

ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θχκαηνο παξάγεη έλα IR θάζκα πνπ παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε 

έλα ζπκβαηηθφ θάζκα απνξξφθεζεο, σζηφζν δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ έληαζε ησλ 

ηαηληψλ απνξξφθεζεο ζε πςειφηεξα κήθε θχκαηνο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ εμάξηεζε ηνπ 

βάζνπο δηείζδπζεο απφ ην κήθνο θχκαηνο: ζε πςεινηέξα κήθε θχκαηνο ην θζίλνλ θχκα 

δηεηζδχεη βαζχηεξα ζην δείγκα, κε απνηέιεζκα νη αληίζηνηρεο ηαηλίεο απνξξφθεζεο λα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε έληαζε ζε ζρέζε κε απηέο ζε ρακειφηεξα κήθε θχκαηνο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξε απνξξφθεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη, θαζψο ην κήθνο 

θχκαηνο απμάλεηαη, νη ηαηλίεο απνξξφθεζεο δηεπξχλνληαη ή θαη παξακνξθψλνληαη. 

Δπηπιένλ, άιιεο κηθξέο δηαθνξέο πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαλίδνπλ ηα θάζκαηα ATR-

FTIR ελ ζπγθξίζεη κε ηα θάζκαηα δηαπεξαηφηεηαο κπνξεί λα νθείινληαη ζε επηδξάζεηο 

δηαζπνξάο, πνπ πξνθαινχλ κεηαβνιέο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο πιηθνχ θαη ηνπ βάζνπο 

δηείζδπζεο κέζσ κίαο δψλεο απνξξφθεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 6.7. Γηείζδπζε θζίλνληνο θχκαηνο ζην δείγκα 
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Σα ηππηθά βάζε δηείζδπζεο ζηελ ηερληθή ATR είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ κm 

(ζπλήζσο κέρξη 10 κm) θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πξνθαλέο φηη έλα θάζκα κπνξεί λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθάλεηα ελφο δείγκαηνο. Δπηπιένλ, ν βαζκφο ηεο 

θπζηθήο επαθήο κεηαμχ ηνπ ζηνηρείνπ εζσηεξηθήο αλάθιαζεο (IRE) θαη ηνπ δείγκαηνο 

επεξεάδεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επαηζζεζία, πνπ ζεκαίλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ θάζκαηα πςειήο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πνιχ θαιή επαθή αλάκεζα 

ζην δείγκα θαη ζηνλ θξχζηαιιν. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ησλ ATR ηερληθψλ, ππάξρνπλ δχν δηαζέζηκνη ηχπνη 

δηαηάμεσλ φπνπ ζηελ πξψηε ζπκβαίλεη κφλν κία εζσηεξηθή αλάθιαζε κε ηε ρξήζε 

πξίζκαηνο (single Bounce-ATR), ελψ ζηε δεχηεξε ε IR αθηηλνβνιία ππφθεηηαη ζε 

πνιιαπιέο δηαδνρηθέο εζσηεξηθέο αλαθιάζεηο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξηζκάησλ (Multi 

Bounce-ATR), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6.8. Πνιιαπιέο αλαθιάζεηο ηεο IR 

αθηηλνβνιίαο ζην δείγκα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζήκαηνο πξνο 

ηνλ ζφξπβν (signal to- noise ratio, SNR), άξα θαη ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ ηαηληψλ 

ηνπ θάζκαηνο αθφκα θαη γηα πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο. 
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Δηθόλα 6.8.: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδξνκήο ηεο δέζκεο ηεο ATR αλάιπζεο ζε 

κνλή εζσηεξηθή αλάθιαζε (αξηζηεξά) θαη πνιιαπιέο δηαδνρηθέο εζσηεξηθέο αλαθιάζεηο 

(δεμηά) 

 

Οη ATR θξχζηαιινη, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ 

έρνπλ πνιχ πςειφ δείθηε δηάζιαζεο θαη ρακειή δηαιπηφηεηα ζην λεξφ. Μεξηθά απφ ηα 

πην δηαδεδνκέλα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηνπο ATR θξπζηάιινπο είλαη 

ην δηακάληη, o ζειεληνχρνο ςεπδάξγπξνο (ZnSe), ην γεξκάλην (Ge) θαη ην ησδηνχρν 

ζάιιην / βξνκηνχρν ζάιιην (TiI2/TiBr2 , θξχζηαιινο KRS-5), ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε φκσο 

έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ. Δπίζεο ην κήθνο ηνπ ATR θξπζηάιινπ 

θαζνξίδεη ηελ επαηζζεζία ηεο ηερληθήο. Γηα κηα δεδνκέλε γσλία πξφπησζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο, ε αχμεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ κήθνπο πξνο ην πάρνο ηνπ θξπζηάιινπ παξέρεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αλαθιάζεσλ [2],[3]. 

Ζ ATR-FTIR θαζκαηνζθνπία απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο 

γηαηί είλαη κε θαηαζηξεπηηθή θαη επέιηθηε θαη παξέρεη θάζκαηα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο 

γηα κία πνιχ κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ. 

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ATR-FTIR κεζφδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

απαηηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο ή νκνγελνπνίεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

δηζθίνπ ηνπ δείγκαηνο κε ζθφλε KBr, παξά κφλν κία πνιχ κηθξή πνζφηεηα δείγκαηνο 

πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επαθή κε ηνλ θξχζηαιιν. Γηα ηελ επίηεπμε θαιή επαθήο, ε νπνία 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθξίβεηα ησλ ιεθζέλησλ θαζκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ πηέδεη ην δείγκα πάλσ ζηνλ θξχζηαιιν φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 6.9 . 
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Δηθόλα 6.9.: Δμνπιηζκφο ATR. Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ππνδνρέα θξχζηαιιν θαη ε 

αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη πάλσ ζην δείγκα κέζσ ζπζηήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ απφιπηε 

επαθή. 

 

 

 

6.2.4.  Φαςματοςκοπία Raman 

Ζ θαζκαηνζθνπία Raman (Raman spectroscopy) είλαη έλαο ηχπνο 

θαζκαηνζθνπίαο δφλεζεο, παξφκνηα κε ηε θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ (IR). Ωζηφζν, 

ελψ νη δψλεο IR πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηε δηπνιηθή ξνπή ελφο κνξίνπ, νη δψλεο 

Raman πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ πφισζή ηνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη 

κεηαβάζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζηε θαζκαηνζθνπία Raman είλαη απαγνξεπκέλεο ζην IR, 

έηζη απηέο νη ηερληθέο είλαη ζπρλά ζπκπιεξσκαηηθέο. 

Ζ θαζκαηνζθνπία Raman δηεξεπλά ηα ελεξγεηαθά επίπεδα εμεηάδνληαο ηηο 

ζπρλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζθεδαδφκελε απφ ηα κφξηα ή πνιπαηνκηθά ηφληα 

αθηηλνβνιία. Μηα κνλνρξσκαηηθή δέζκε αθηηλνβνιίαο ζπλίζηαηαη απφ κηα πιεκκχξα 
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θσηνλίσλ ίδηαο ελέξγεηαο. Αλ κηα ηέηνηα δέζκε αθηηλνβνιίαο ζπρλφηεηαο λi πξνζπέζεη 

ζε έλα δείγκα, ην 10
-1

 % ησλ θσηνλίσλ ζθεδάδνληαη θαηά ηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηα 

κφξηα ηνπ δείγκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα ησλ ζθεδαδφκελσλ θσηνλίσλ κέλνπλ ελεξγεηαθά 

ακεηάβιεηα (λi, αθηηλνβνιία Rayleigh), ελψ κφιηο ην 10
-2

 % ησλ ζθεδαδφκελσλ ή ην 10
-3

 

% ησλ πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ ζθεδάδνληαη κε ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηάο 

ηνπο. Μεξηθά απφ απηά ράλνπλ ιίγε απφ ηελ ελέξγεηά ηνπο θαη ζθεδάδνληαη κε 

κηθξφηεξε ελέξγεηα θαη επνκέλσο κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (λi-λf, Stokes αθηηλνβνιία). 

Αθφκε ιηγφηεξα είλαη δπλαηφ λα πάξνπλ θάπνην πνζφ ελέξγεηαο απφ ηα κφξηα ηνπ 

δείγκαηνο, αλ ηα ηειεπηαία ήηαλ ήδε δηεγεξκέλα, θαη λα εμέιζνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα (λi+λf anti- Stokes αθηηλνβνιία). 

 

Δηθόλα 6.10.: Γηάγξακκα ελεξγεηαθψλ επηπέδσλ ζθέδαζεο Rayleigh θαζψο θαη 

ζθέδαζεο Stokes θαη anti-Stokes [7]). 

 

Απηέο νη κεηαηνπίζεηο λf ηεο ζπρλφηεηαο απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία λi, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελεξγεηαθή δηαθνξά κεηαμχ πξνζπίπηνληνο θαη ζθεδαδφκελνπ 

θσηνλίνπ, ηζνδπλακνχλ κε ηε δηαθνξά κεηαμχ δπν ελεξγεηαθψλ επηπέδσλ δφλεζεο ηνπ 

κνξίνπ. Ζ θαζκαηνζθνπία Raman κεηξάεη απηέο αθξηβψο ηηο ελεξγεηαθέο δηαθνξέο θάζε 

κηα απ’ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη ηε δηέγεξζε κηαο νξηζκέλεο θαλνληθήο κνξθήο 

δφλεζεο ηνπ ελ’ ιφγσ κνξίνπ. Μηα θνξπθή ζθέδαζεο Raman αληηζηνηρεί ζε κηα 
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θαλνληθή κνξθή δφλεζεο ελφο δηαθεθξηκέλνπ ρεκηθνχ είδνπο. Οη θαλνληθέο κνξθέο 

δφλεζεο πξνθαινχλ κεηαβνιή ζηελ πφισζε ηνπ ζεσξνχκελνπ ρεκηθνχ είδνπο, 

νλνκάδνληαη Raman ελεξγέο θαη είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ζθέδαζε Raman. Σν ζχλνιν 

ινηπφλ ησλ ελεξγψλ ζε Raman θαλνληθψλ κνξθψλ δφλεζεο ελφο δηαθεθξηκέλνπ ρεκηθνχ 

είδνπο αλαγελλά έλα κνλαδηθφ θάζκα Raman. 

Οη ζπρλφηεηεο δφλεζεο λf παξαηεξνχληαη σο κεηαηνπίζεηο λi ± λf (Raman shifts) 

απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία λi ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ ή ηνπ ππεξηψδνπο. 

Ζ αλειαζηηθή ζθέδαζε Raman (λi + λf) είλαη 10
3
 κε 10

4
 θνξέο αζζελέζηεξε ηεο 

ειαζηηθήο Rayleigh (λi), ελψ νη ζπρλφηεηεο δφλεζεο ησλ αληρλεπφκελσλ ρεκηθψλ εηδψλ 

ζηα Μ-ΜΥn ζπζηήκαηα είλαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 30 - 600 cm
-1

. Ζ απαηηνχκελε ινηπφλ 

ηζρχο θαη κνλνρξσκαηηθφηεηα ηεο δηεγείξνπζαο αθηηλνβνιίαο εμαζθαιίδεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηζρπξψλ γξακκψλ εθπνκπήο lasers. 

Έλα θαζκαηνθσηφκεηξν Raman απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε: ην ιέηδεξ, ηε 

ζπζθεπή ζπιινγήο θαη ην θαζκαηνγξάθν: 

Σν ιέηδεξ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεγείξεη ηα θάζκαηα Raman επεηδή αθελφο 

δίλεη κνλνρξσκαηηθή δέζκε θσηφο θαη αθεηέξνπ ηθαλνπνηεηηθή έληαζε γηα λα παξαρζεί 

θαζαξφ θάζκα, ρσξίο μέλεο δψλεο. Σα ιέηδεξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

θαζκαηνζθνπία Raman πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα κήθνπο θχκαηνο 

θαη ρακειή εθπνκπή ππνβάζξνπ. Σν ζχζηεκα ζπιινγήο απνηειείηαη απφ νπηηθή ίλα πνπ 

δέρεηαη ηα ζθεδαδφκελα θσηφληα, ηα θηιηξάξεη απφ δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο ππνβάζξνπ 

θαη ηα νδεγεί ζην θαζκαηνγξάθν. 

Όηαλ ηα κεηαηνπηζκέλα θαηά Raman θσηφληα εηζέιζνπλ ζην θαζκαηνγξάθν, 

δηέξρνληαη αξρηθά κέζσ ελφο θξάγκαηνο πεξίζιαζεο πνπ ηα δηαρσξίδεη αλάινγα κε ην 

κήθνο θχκαηφο ηνπο θαη κεηά πξνσζνχληαη ζηνλ αληρλεπηή ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηελ 

έληαζε ηνπ ζήκαηνο Raman ζε θάζε κήθνο θχκαηνο. [4] 
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Δηθόλα: 6.11.: ρεκαηηθφ δηάγξακκα θαζκαηνθσηφκεηξνπ Raman (αλαζρεδηαζκέλν απφ 

[7]). 

 

.  

Δηθόλα 6.12.: Φσηνγξαθία θαζκαηνθσηφκεηξνπ Nicolet Almega XR. 

 

 

 

6.2.5 Φαςματοςκοπία υπεριώδουσ ορατού (UV-Vis) 

Σν θάζκα απνξξφθεζεο ελφο πιηθνχ ζηελ πεξηνρή ππεξηψδνπο‐ νξαηνχ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ δνκή. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ νπηηθνχ ράζκαηνο θαη 

απνηειεί κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ. 
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Δηθόλα 6.13: UV-VIS 

 

Οη απνξξνθήζεηο ηεο ειεθηξνµαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππεξηψδνπο (Ultra Violet- UV) θαη ηνπ νξαηνχ (Visible ή Vis) ηµήµαηνο ηνπ θάζµαηνο 

είλαη απνηέιεζµα ειεθηξνληαθψλ δηεγέξζεσλ ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο απφ ηελ βαζηθή ζε 

µηα απφ ηηο δηεγεξµέλεο ειεθηξνληαθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη δπλαηέο γηα θάζε 

ζχζηεµα. Ζ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ εληνπίδεηαη ζηα 350 έσο 750 nm πεξίπνπ ελψ ζε 

ρακειφηεξεο ηηµέο εληνπίδεηαη ε πεξηνρή ηνπ ππεξηψδνπο. 

Γηα λα  πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο  ρξεζηκνπνηείηαη θπςειίδα απφ ραιαδία, 

ν νπνίνο είλαη δηαπεξαηφο ζηηο αθηηλνβνιίεο απηέο, κέρξη ην κήθνο θχµαηνο ην νπνίν 

απνηειεί ην θαηψηαην φξην γηα θάζε δηαιχηε. Σν φξην απηφ πνηθίιιεη θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ην κήθνο θχµαηνο ζην νπνίν ε απνξξφθεζε ηνπ δηαιχηε γίλεηαη ζεµαληηθή, έηζη 

ψζηε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θάζµαηνο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ 

πνζνχ ηεο απνξξφθεζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ δηαιπµέλε νπζία. Σα ζπγθεθξηκέλα κήθε 

θχµαηνο θαζνξίδνληαη απφ κεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε απνξξφθεζε ηνπ θαζαξνχ δηαιχηε, 

πνπ πεξηέρεηαη ζε µηα θπςειίδα νπηηθήο δηαδξνµήο 10 mm, κφιηο ππεξβαίλεη ηελ ηηµή 

0.05 ζε ζρέζε µε µηα θπςειίδα αλαθνξάο απφ απεζηαγµέλν λεξφ. Παξφια απηά, αλ ε 

εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δελ είλαη πνζνηηθή, κπνξεί θάπνηνο λα εξγαζζεί θαη ζε 

µηα κηθξή πεξηνρή κεθψλ θχµαηνο ρακειφηεξε απφ ηελ ηηµή ηνπ νξίνπ κέηξεζεο (cut 

off) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαιχηε. Ζ ζεσξία ησλ µνξηαθψλ ηξνρηαθψλ δίλεη µηα απιή θαη 

θαηαλνεηή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηαλνµήο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα µφξηα ησλ ρεµηθψλ 

ελψζεσλ. Αθφκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξαζηαζνχλ µε ζρεηηθή αθξίβεηα νη 

ειεθηξνληθέο κεηαβάζεηο κέζα ζην µφξην θαη λα ηηο ζπλδέζνπκε άµεζα µε ηηο 

ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαζµάησλ. Σέινο, ζε αληίζεζε µε ηα ειεθηξνληθά θάζµαηα ησλ 
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νξγαληθψλ ελψζεσλ φπνπ εκθαλίδνληαη νη ηππηθέο ζ- 30 ζ*, π-π* θαη n-π* δηεγέξζεηο, 

ζηα αληίζηνηρα θάζµαηα ησλ ζπµπιφθσλ ελψζεσλ παξαηεξνχληαη ηαηλίεο απνξξφθεζεο 

µε κεγάιν εχξνο εληάζεσλ θαη ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία κνξθψλ. [5] 

 

 

6.3. Αληηδξαζηήξαο Φσηνθαηάιπζεο 

Ο αληηδξαζηήξαο θσηνθαηάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

πεηξακάησλ είλαη ηνπ νίθνπ Heraeus Noblelight GmbH (Hanau- Germany) θαη 

απνηειείηαη απφ έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ ηµήµα . 

 

Σν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γπαιί, έρεη ζρήµα ζσιελνεηδέο θαη ζε απηφ 

εηζάγεηαη ην πξνο επεμεξγαζία δείγµα πγξνχ. ηε βάζε ηνπ θέξεη έλα κηθξφ άμνλα γηα 

ηελ εθαξκνγή ελφο εηδηθνχ θπιηλδξηθνχ καγλήηε, µε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

αλάδεπζε θαη ε επαλαθπθινθνξία ηνπ αησξήκαηνο κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα. Σν πάλσ 

κέξνο ηνπ ηµήµαηνο απηνχ πεξηιακβάλεη δχν ππνδνρέο, κία γηα ζεξκφκεηξν θαη κία γηα 

ζσιήλα παξνρήο αέξα (ή άιινπ αεξίνπ), θαζψο ππάξρεη θαη έλαο παξάιιεινο ζσιήλαο 

κηθξήο δηακέηξνπ γηα δεηγκαηνιεςία. Σν εμσηεξηθφ ηµήµα ηνπ αληηδξαζηήξα 

επηθαιχπηεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο µε αινπκηλφραξην, έηζη ψζηε 

κνλαδηθή πεγή αθηηλνβνιίαο λα είλαη εθείλε ηεο ειεθηξηθήο ιπρλίαο θσηηζµνχ. 

Δπηπιένλ, βνεζάεη ζηελ πξφθιεζε αληαλάθιαζεο ηεο εθπεµπφµελεο  αθηηλνβνιίαο απφ 

ηε ιπρλία, απμάλνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο, θαζψο επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ ηνπ ρξήζηε απφ ηελ αθηηλνβνιία. 
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Σν εζσηεξηθφ ηµήµα ηνπ αληηδξαζηήξα απνηειείηαη απφ έλα ζσιελνεηδέο 

θέιπθνο µε δηπιά ηνηρψκαηα (πεξίβιεκα ιπρλίαο), ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ραιαδηαθφ γπαιί (Quartz). Αλάµεζα ζηα ηνηρψκαηα απηά επηηξέπεηαη ζπλερήο ξνή 

λεξνχ, µέζσ εηδηθήο ζπλδεζκνινγίαο ηξνθνδνζίαο λεξνχ βξχζεο απφ εχθακπηνπο 

παξνρεηεπηηθνχο ζσιήλεο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε ξχζκηζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηδαληθήο 

ζεξκνθξαζίαο αθελφο ηεο ιπρλίαο θαη αθεηέξνπ ηνπ δηαιχµαηνο (ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ) πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηµήµα ηνπ αληηδξαζηήξα. ην θέληξν ηνπ 

πεξηβιήκαηνο  ππάξρεη µηα εζσηεξηθή θνηιφηεηα, κέζα ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε ιπρλία 

θσηηζµνχ.   Ζ ιπρλία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεηξάκαηα είλαη ιακπηήξαο κέζεο 

πίεζεο πδξαξγχξνπ TQ  150W, πνπ εθπέκπεη ζε εχξνο κήθνπο θχµαηνο ηεο ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιίαο (UV) απφ 200-600nm. Ζ ιπρλία γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηε κέγηζηε ηζρχο 

ηεο  ρξεηάδεηαη ηξία ιεπηά. 

 

Δηθόλα 6.14.:Σκήκαηα αληηδξαζηήξα θσηνθαηάιπζεο 
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6.4. Γηαδηθαζίεο παξαζθεπήο 

6.4.1. Παραςκευή TiO2 

1. ε δηάιπκα 0,5ml H2O θαη 2ml EtOH ην νπνίν αλαδεχεηαη πξνζζέηνπκε ζηάγδελ 

δηάιπκα Titanium butoxide ζε αηζαλφιε ζε αλαινγία 1:9. 

2. Αθήλνπκε ζε έληνλε αλάδεπζε γηα 2 ψξεο. 

3. Σν πξνθχπηνλ πιηθφ εθπιέλεηαη κε αηζαλφιε θαη λεξφ.. 

4. Σν δείγκα μεξαίλεηαη ζηνπο 110
ν
C γηα 12hr. 

5. Σέινο ην TiO2 ππνβάιιεηαη ζε αλφπηεζε ζηνπο 450
ν
C γηα 2hr, κε βήκα 

ζέξκαλζεο 3,5 
ν
C/min θαη βήκα ςχμεο 5 

ν
C/min 

*Γηα ζχλζεζε πβξηδηθνχ πιηθνχ TiO2  κε δεφιηζν ππνινγίδνπκε ηελ πεξηεθηηθφηεηα 

δενιίζνπ πνπ ζέινπκε ζην κείγκα καο, ην δπγίδνπκε θαη ην ηνπνζεηνχκε ζην  αξρηθφ 

δηάιπκα (0,5ml H2O θαη 2ml ethanol) θαη πξνζζέηνπκε θαη 1-2ml EtOH. 

 

6.4.2 Πειραματική Διαδικαςία Φωτοκατάλυςησ 

1. Παξαζθεπάδνπκε πδαηηθφ δηάιπκα ξχπνπ ζπγθέληξσζεο 20ppm  Methylene Blue 

2. Επγίδνπκε 200ppm αλαινγία Εεφιηζνπ θαη Degussa-P25 ή πβξηδηθφ 

θσηνθαηαιχηε δενιίζνπ/ TiO2. 

3. Δηζάγνπκε ζηνλ αληηδξαζηήξα ηνλ ξχπν, ηνλ Εεφιηζν θαη ηε Degussa-P25 ή ην 

πβξηδηθφ TiO2 φπνπ δηαζπείξνπκε κε έληνλε αλάδεπζε γηα 40 ιεπηά ζην ζθνηάδη 

ψζηε λα επέιζεη ηζνξξνπία πξνζξφθεζεο – εθξφθεζεο. 

4. Πξαγκαηνπνηνχκε αθηηλνβφιεζε ηνπ αησξήκαηνο κε ιάκπα ππεξηψδνπο –νξαηνχ 

γηα 40 ιεπηά. 

5. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παίξλνπκε δείγκα ην νπνίν ην θπγνθεληξνχκε θαη 

6. Πνζνηηθνπνηνχκε ην θσηνθαηαιπηηθφ απνρξσκαηηζκφ κε UV-VIS. 

 

 



 
88 

 

Βηβιηνγξαθία 

[1] Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Methylene_blue, accessed on 27/5/2018 

[2]  N.J. Harrick, Internal reflection spectroscopy. Wiley- Interscience, New York, 1967. 

[3] S. Thomas et al., Characterization of polymer blends with FTIR spectroscopy. 

Characterization of polymer blends: Miscibility, Morphology and Interfaces. Eds. S. 

Thomas, Y. Grohens, P. Jyotishkumar, 2014. 

 

[4] Κελαλάθεο Γηψξγνο, Αλάπηπμε Ναλνδνκψλ θαη Λεπηψλ Τκελίσλ ZnO θαη TiO2 κε 

ρεκηθέο ηερληθέο θαη κειέηε ηεο θσηνθαηαιπηηθήο ηνπο δξάζεο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Υεκείαο, 2011. 

 

[5] Γεκήηξηνο Γηακαληήο , Σξνπνπνίεζε θπζηθψλ πξντφλησλ ζηνρεχνληαο ηελ αχμεζε 

ηεο βηνδηαζεζηκφηεηαο ηνπο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηήκσλ 

Σκήκα Υεκείαο), 2017. 

 

[6] https://www.jeol.co.jp/en/applications/pdf/sm/sem_atoz_all.pdf, accessed on 

29/5/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methylene_blue


 
89 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Απνηειέζκαηα 

 

7.1   Δηζαγσγή 

ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έγηλε  κειέηε ησλ αθνινχζσλ: 

1.Δπηινγή ηνπ βέιηηζηνπ δηαζέζηκνπ εκπνξηθά θαηαιχηε γηα ηε θσηνθαηαιπηηθή 

απνδφκεζε ηνπ Methylene Blue θαζψο θαη ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ πξνζξνθεηή 

πνπ ήηαλ θαηάιιεινο σο πιηθφ ππνζηήξημεο ζην θσηνθαηαιχηε. 

2. Υαξαθηεξηζκφο ηνπ θσηνθαηαιχηε θαη ηνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ κε ηηο 

ηερληθέο SEM, XRD, Raman, FT-IR (ATR) 

3. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαβάιινληαο ηηο 

πεξηεθηηθφηεηεο ηνπ θσηνθαηαιχηε θαη ηνπ πξνζξνθεηή. 

4.Μεηά ηε θσηνθαηαιπηηθή δηαδηθαζία, ηα δείγκαηα θπγνθεληξήζεθαλ θαη 

κεηξήζεθαλ κε ηελ κέζνδν UV-VIS, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

5. Σέινο, δεκηνπξγήζεθαλ  δηαγξάκκαηα γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Σα παξαπάλσ παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 



 
90 

 

7.2. Υαξαθηεξηζκόο ησλ δεηγκάησλ 

Ο ραξαθηεξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δείγκαηα πβξηδηθνχ θσηνθαηαιχηε 

δενιίζνπ/ TiO2. SEM έγηλε γηα φια ηα δείγκαηα κε κεηαβαιιφκελεο πεξηεθηηθφηεηεο, ελψ 

XRD, FT-IR (ATR), θαη RAMAN πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν ζην TiO2 πνπ ζπλζέζακε θαη 

ζην ζθέην δεφιηζν γηα λα δηαπηζησζεί αλ επεξεάζηεθε ε δνκή ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αλφπηεζεο ζηνπο 450
ν
C. 

 

7.2.1 SEM 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ θξπζηαιιηηψλ θαζψο θαη ην 

κνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα Ζιεθηξνληθφ 

Μηθξνζθφπην άξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM). 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηηο εηθφλεο γηα ηνλ δεφιηζν, ην ζπλζεηηθφ TiO2 θαη ηηο 

ζπλζέζεηο δενιίζνπ-TiO2 ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο. 
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Δηθόλα 7.1.: Διιεληθφο Φπζηθφο Εεφιηζνο 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζηελ εηθφλα 7.1. ν δεφιηζνο έρεη αθαλφληζηε κνξθή κε έλα κεγάιν 

εχξνο κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ. 

 

  

Δηθόλα 7.2.: πλζεηηθφ TiO2 

 

ηελ εηθφλα 7.2 βιέπνπκε ηελ κνξθνινγία ηνπ ζπλζεηηθνχ TiO2. Παξαηεξνχληαη ζθαηξηθά 

ζσκαηίδηα κεγέζνπο ~100nm θαζψο θαη κεγαιχηεξα ζπζζσκαηψκαηα ηνπο. 
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 Δηθόλα 7.3.: χλζεζε 25% δεφιηζνπ θαη 75% TiO2 
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 Δηθόλα 7.4.: χλζεζε 75% δεφιηζνπ θαη 25% TiO2 
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 Δηθόλα 7.5.: χλζεζε 90% δεφιηζνπ θαη 10% TiO2 
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ηηο παξαπάλσ εηθφλεο (7.3., 7.4., 7.5.) βιέπνπκε αθαλφληζηεο κνξθέο δενιίζνπ θαη 

ζθαηξηθά ζσκαηίδηα TiO2, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε θαη ησλ δχν θάζεσλ 

ζηα πβξηδηθά πιηθά ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο ζχκθσλα κε ηελ ζπλζεηηθή πνξεία πνπ 

αθνινπζήζεθε. 

 

 

7.2.2 XRD 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ XRD θαηαγξάθεθαλ νη αθφινπζεο θνξπθέο 

πεξηζιάζεσο θαη ηα αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά επίπεδα, 25.2˚(101) , 37.8˚(004) , 

47.96˚(200) ,53.9˚(105) , 55˚(211) νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε Αλαηάζην ζχκθσλα κε ην 

αξρείν JCDD. 

 

Γηάγξακκα 7.1.:  XRD ζπλζεηηθνχ TiO2 
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ην  δηάγξακκα 7.2. δηαθξίλνπκε  δχν κεγάιεο θνξπθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

δεηγκαηνθνξέα Al, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε κέηξεζε  αιιά θα πνιιέο κηθξφηεξεο 

νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ δενιίζνπ. Οη πην μεθάζαξεο είλαη 30.04˚, 

22.43˚, 11.18˚θαη ε 9,89˚. 

 

 

Γηάγξακκα 7.2.: XRD Εενιίζνπ ζηνπο 450
ν
C 
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7.2.3 FT-IR (ATR) 

 

ην δηάγξακκα 7.3. ε θνξπθή ζηα ~400 cm
-1 

αληηζηνηρεί ζηε ραξαθηεξηζηηθή 

δφλεζε ηνπ δεζκνχ Ti-O. Οη θνξπθέο ζηα 1630,5 cm
-1

 θαη ζηα  3211,5 cm
-1

 αληηζηνηρνχλ 

ζηηο δνλήζεηο θάκςεηο ησλ πδξνμπινκάδσλ. 

 

Γηάγξακκα 7.3.: Φάζκα FTIR ζπλζεηηθνχ TiO2. 

 

ηα δηαγξάκκαηα απφ 7.4-7.6 βιέπνπκε ην θάζκα FTIR ηνπ δενιίζνπ πξηλ θαη 

κεηά ηελ μήξαλζε θαη ηελ αλφπηεζε. Παξαηεξνχκε φηη νη θνξπθέο δελ έρνπλ αιιάμεη, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε δνκή ηνπ δενιίζνπ δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ πςειή ζεξκνθξαζία. 

Ωζηφζν νη παξαθάησ θνξπθέο απνδίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ηεηξαέδξσλ ζηα 

725-1135 cm
-1

, αιιά θαη ζηηο δνλήζεηο θάκςεηο ζηε δνκή ησλ ηεηξαέδξσλ ζηα 450-500 

cm
-1

, δηφηη αλαγθάδνληαη λα κεηαηνπηζηνχλ ζε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο. 
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Γηάγξακκα 7.4:  FTIR δενιίζνπ 

 

Γηάγξακκα 7.5.:  FTIR δενιίζνπ κεηά ηνπο 110
 ν
C 
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Γηάγξακκα 7.6.:  FTIR δενιίζνπ κεηά ηνπο 450
 ν
C 
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7.2.4. RAMAN 

ην δηάγξακκα 7.7. ηα θάζκαηα Raman ησλ παξαγφκελσλ λαλνθξπζηάιισλ 

παξνπζηάδνπλ ηέζζεξηο δψλεο ζηα 149.85 cm
-1

,402,64 cm
-1

, 514.49 cm
-1

 θαη 638.09 cm
-1

. 

Οη ηηκέο απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θάζεο ηνπ αλαηαζίνπ, απνδεηθλχνληαο φηη ην 

ζπλζεηηθφ TiΟ2 είλαη αλαηάζην, ζε ζπκθσλία κε ην θάζκα XRD. 

 

Γηάγξακκα 7.7.: RAMAN TiO2 

 

ηα δηαγξάκκαηα 7.8.-7.10. παξαηεξνχκε ηα θάζκαηα Raman γηα ην δεφιηζν ζηελ 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κεηά απφ μήξαλζε ζηνπο 110
ν
C θαη κεηά απφ ηελ αλφπηεζε 

ζηνπο 450
 ν

C αληίζηνηρα. Οη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο κέλνπλ ίδηεο αιιά παξαηεξνχκε 

φηη ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε θαη κηα ηάζε δεκηνπξγίαο θνξπθψλ πνπ ίζσο νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε ησλ κνξίσλ λεξνχ. 

 



 
101 

 

 

Γηάγξακκα 7.8.: RAMAN δενιίζνπ ζηνπο 25
 ν
C 

 

 

Γηάγξακκα 7.9.: RAMAN δενιίζνπ κεηά ηνπο 110
 ν
C 
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Γηάγξακκα 7.10.: RAMAN δενιίζνπ κεηά ηνπο 450
 ν
C 

 

 

7.3. Φσηνθαηαιπηηθή Μειέηε 

Απνηειέζκαηα UV-VIS 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζξφθεζεο θαη ηεο 

θσηνθαηαιπηηθήο απνδφκεζεο ηνπ Methylene Blue θαη παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα 

ηνπο. Οη παξαθάησ ηηκέο πξνέθπςαλ απφ πιεζψξα πεηξακάησλ γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ 

πνζνζηφ ζθάικαηνο ±5%. Γηα ηελ πξνζξφθεζε έρνπκε έλα ζπγθεληξσηηθφ δηάγξακκα 

φπνπ θαίλεηαη ην πνζνζηφ απνρξσκαηηζκνχ ηνπ ξχπνπ (δηάγξακκα 7.11.) Γηα ηελ 

θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε παξαηίζεληαη μερσξηζηά δηαγξάκκαηα γηα θάζε πβξηδηθφ 

θσηνθαηαιχηε κε δηαθνξεηηθή αλαινγία δεφιηζνπ/TiO2 θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθά 

δηαγξάκκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζχγθξηζε γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θαζελφο. 
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Γηα t=40min βιέπνπκε ηελ ηηκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξχπνπ δειαδή ηνπ 

Methylene Blue θαη γηα t=0 βιέπνπκε ηελ πξνζξφθεζε πνπ έγηλε ζηα πξψηα 40min ηνπ 

πεηξάκαηνο θαηά ηελ αλάδεπζε ηνπ. ην ζεκείν t=0min μεθηλάεη ε θσηνθαηαιπηηθή 

δηαδηθαζία φπνπ ζην t=3min ε ιάκπα καο θηάλεη ζηε κέγηζηε ηζρχ ηεο. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο πξαγκαηνπνηνχκε δεηγκαηνιεςίεο ζε 

θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο θαη αθνχ θπγνθεληξεζνχλ ηα αησξήκαηα, θάλνπκε κεηξήζεηο 

UV-VIS φπνπ παίξλνπκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή απνξξφθεζεο ηεο ρξσζηηθήο 

(664nm), νινθιεξψλνληάο ηελ επηθάλεηα θάησ απφ απηή ηελ θνξπθή παίξλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. πλνπηηθά, παξαηεξνχκε φηη ε βηνκεραληθή 

Degussa έρεη απμεκέλε απφδνζε, ελψ ν ζθέηνο δεφιηζνο κηθξή. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζθέηεο ηηηάληαο ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ ξχπνπ είλαη πάλσ απφ 99%. Ωζηφζν ν δεφιηζνο 

δελ έρεη  κεγάιε θσηνθαηαιπηηθή ηθαλφηεηα, αιιά αλακηγλχνληαο ηνλ κε ηε βηνκεραληθή 

ηηηάληα βιέπνπκε ηελ απφδνζε ηνπ λα απμάλεηαη ξαγδαία, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

κηθξήο πνζφηεηαο απηήο. Έηζη βιέπνπκε φηη ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ ξχπνπ απμάλεηαη 

πάλσ απφ 30%, φηαλ ζπλδπάδνληαη απηά ηα δχν πιηθά ζε ζρέζε κε ην ζθέην δεφιηζν. 

Απφ ηελ άιιε, έρνπκε ηελ παξαζθεπαζκέλε εξγαζηεξηαθά ηηηάληα φπνπ 

παξνπζηάδεη  κεησκέλε απφδνζε θαηά ηε θσηνθαηαιπηηθή δηαδηθαζία, ελψ αληίζεηα φηαλ 

ζπλδπαζηεί κε ην δεφιηζν ε απφδνζε ηνπο απμάλεηαη ζεκαληηθά. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

ν δεφιηζνο δξα ππνζηεξηθηηθά ζην ΣiΟ2 σο δφηεο ειεθηξνλίσλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

απμεκέλε απφδνζε ζηε θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε. 
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7.3.1. Αποτελέςματα προςρόφηςησ 

Πίλαθαο 7.1.α.: Πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα Degussa/ Εεφιηζνπ   

Zeolite/Degussa 
Προςροφημένη 
ςυγκέντρωςη 
ρφπου (ppm) 

Ποςοςτό 
απόδοςησ 

προςρόφηςησ 

100%Degussa 1.50 0.72% 

75%Degussa & 
25%Zeolite 9.63 4.62% 

75% Zeolite & 
25% Degussa 29.41 14.95% 

95% Zeolite & 
5%Degussa 35.96 18.28% 

99% Zeolite & 
1% Degussa 31.91 15.64% 

 

 

Πίλαθαο 7.1.β.: Πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ζπλζεηηθνχ TiO2 Εεφιηζνπ.  

Zeolite/TiO2 
Προςροφημένη 
ςυγκέντρωςη 
ρφπου (ppm) 

Ποςοςτό 
απόδοςησ 

προςρόφηςησ  

TiO2 100% 7.16 3.48% 

75%TiO2 & 
25%Zeolite 12.29 5.88% 

75% Zeolite & 
25% TiO2 19.21 9.18% 

90%Zeolite & 
10%TiO2 19.33 9.41% 

Zeolite 100% 36.89 18.75% 
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7.3.2. Αποτελέςματα Φωτοκατάλυςησ 

 

Πίλαθαο 7.2.α: Πνζνζηφ απνρξσκαηηζκνχ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα Degussa 

θαη δεφιηζνπ/ Degussa 

 

 

Zeolit

e 

100% 

99% 

Zeolite 

& 1% 

Degussa 

95% 

Zeolite 

& 5% 

Degussa 

75% 

Zeolite 

& 25% 

Degussa 

75% 

Degussa 

& 25% 

Zeolite 

100% 

Degussa 

Time 

(min)       

0 18.75% 15.64% 18.28% 14.95% 4.62% 0.72% 

3 20.00% 23.51% 24.14% 34.25% 28.15% 24.36% 

5 22.43% 35.24% 36.44% 56.33% 54.36% 52.58% 

8 26.99% 53.18% 52.18% 78.31% 76.87% 73.12% 

10 29.81% 61.75% 59.90% 87.37% 84.57% 81.49% 

15 37.97% 79.57% 77.61% 96.53% 93.84% 91.41% 

20 45.85% 89.76% 88.82% 98.93% 97.36% 96.21% 

30 60.61% 97.73% 97.25% 98.98% 99.00% 99.11% 

40 73.43% 98.68% 99.14% 99.48% 99.50% 99.32% 
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Πίλαθαο 7.2.β.: Πνζνζηφ απνρξσκαηηζκνχ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα  

ζπλζεηηθνχ ΣiΟ2 θαη δεφιηζνπ/ ΣηΟ2. 

 

90%Zeolite 

& 10%TiO2 

75% Zeolite 

& 25% TiO2 

75%TiO2 

& 

25%Zeolite 

TiO2 

100% 

time(min) 
    

0 9.41% 9.18% 5.88% 3.48% 

3 13.21% 12.13% 7.74% 4.31% 

5 18.57% 19.83% 14.20% 6.03% 

8 26.38% 34.51% 27.51% 8.61% 

10 31.95% 38.27% 37.50% 10.31% 

15 43.78% 54.45% 59.30% 15.02% 

20 54.15% 67.53% 76.68% 19.82% 

30 70.68% 84.76% 93.01% 28.11% 

40 82.92% 93.54% 98.09% 39.29% 
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Πίλαθαο 7.3.: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο πνζνζηψλ απνρξσκαηηζκνχ ηνπ Methylene Blue 

κεηά απφ 40 min αθηηλνβφιεζεο. 

Πνζνζηφ απνρξσκαηηζκνχ ηνπ 

Methylene Blue 

100%Degussa 99.32% 

99% Zeolite & 1% Degussa 98.68% 

95% Zeolite & 5%Degussa 99.14% 

75%Degussa & 25%Zeolite 99.50% 

75% Zeolite & 25% Degussa 99.48% 

Zeolite 100% 73.43% 

90%Zeolite & 10%TiO2 82.92% 

75% Zeolite & 25% TiO2 93.54% 

75%TiO2 & 25%Zeolite 98.09% 

TiO2 100% 39.29% 
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7.4. Γηαγξάκκαηα 

7.4.1. Διαγράμματα Προςρόφηςησ 

ην δηάγξακκα 7.11. βιέπνπκε ηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

αλαινγηψλ δενιίζνπ θαη ζπλζεηηθνχ TiO2. Ζ κεγαιχηεξε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ζθέην δεφιηζν θαη αθνινπζνχλ ηα κείγκαηα κε ηη κεγαιχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ δενιίζνπ θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

πφξσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ. 

ηα  δηαγξάκκαηα 7.12 - 7.18, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θσηνθαηαιπηηθήο κειέηεο, φπνπ κε ηε ρξήζε βηνκεραληθήο Degussa βιέπνπκε φηη ε 

απφδνζε είλαη απμεκέλε. Έρνπκε απνδφκεζε ηνπ ξχπνπ πάλσ απφ 99%, ελψ βέβαηα απφ 

κφλε ηεο ε βηνκεραληθή Degussa έρεη πνιχ κεγάιε θσηνθαηαιπηηθή ηθαλφηεηα νπφηε 

ήηαλ αλακελφκελε ε ζπκπεξηθνξά ηεο. Όκσο έρνπκε ηνλ δεφιηζν έλα θπζηθφ πιηθφ 

δίρσο κεγάιε θσηνθαηαιπηηθή ηθαλφηεηα αιιά αλακηγλχνληαο ην κε ηελ βηνκεραληθή 

ηηηάληα βιέπνπκε ηελ απφδνζε ηεο λα απμάλεηαη ξαγδαία αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

κηθξήο πνζφηεηαο απηήο. Έηζη βιέπνπκε φηη ε απνδφκεζε ηνπ ξχπνπ απμάλεηαη πάλσ 

απφ 30% φηαλ ζπλδπάδνληαη απηά ηα δχν πιηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ζθέην δεφιηζν. 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηελ παξαζθεπαζκέλε εξγαζηεξηαθά ηηηάληα (δηάγξακκα 

7.19 - 7.22.) ε νπνία παξνπζηάδεη  κεησκέλε απφδνζε θαηά ηελ θσηνθαηαιπηηθή 

δηαδηθαζία, θαη νθείιεηαη ζηελ απψιεηα ηνπ ξνπηηιίνπ ζε ζρέζε κε ηε βηνκεραληθή 

Degussa θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ λα απνξξνθά θσηφληα θαη λα δεκηνπξγεί δεχγε 

ειεθηξνλίσλ – νπψλ κεηαθέξνληαο ηα ειεθηξφληα ηνπ ζηηο παγίδεο ηνπ αλαηαζίνπ. 

Αληίζεηα φηαλ ζπλδπαζηεί κε ηνλ δεφιηζν ε απφδνζε ηνπο απμάλεηαη νξαηά. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ν δεφιηζνο δξα ππνζηεξηθηηθά ζην ΣiΟ2 σο δφηεο ειεθηξνλίσλ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε απμεκέλε ηελ απφδνζε ζηελ θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε. 
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Γηάγξακκα 7.11.α. : πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα πξνζξφθεζεο ηνπ Methylene Blue απφ 

Degussa θαη Εεφιηζν 

 

 

Γηάγξακκα 7.11.β. : πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα πξνζξφθεζεο ηνπ Methylene Blue απφ 

ζπλζεηηθφ TiO2 θαη Εεφιηζν. 
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7.4.2. Διαγράμματα Ετερογενούσ Φωτοκατάλυςησ με χρήςη Degussa και 

ζεολίθου 

ηα  δηαγξάκκαηα 7.12 -7.17, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θσηνθαηαιπηηθήο κειέηεο, φπνπ κε ηε ρξήζε βηνκεραληθήο Degussa βιέπνπκε φηη ε 

απφδνζε είλαη απμεκέλε. Έρνπκε απνδφκεζε ηνπ ξχπνπ πάλσ απφ 99%, ελψ βέβαηα απφ 

κφλε ηεο ε βηνκεραληθή Degussa έρεη πνιχ κεγάιε θσηνθαηαιπηηθή ηθαλφηεηα νπφηε 

ήηαλ αλακελφκελε ε ζπκπεξηθνξά ηεο. Όκσο έρνπκε ηνλ δεφιηζν έλα θπζηθφ πιηθφ 

δίρσο κεγάιε θσηνθαηαιπηηθή ηθαλφηεηα αιιά αλακηγλχνληαο ην κε ηελ βηνκεραληθή 

ηηηάληα βιέπνπκε ηελ απφδνζε ηεο λα απμάλεηαη ξαγδαία αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

κηθξήο πνζφηεηαο απηήο. Έηζη βιέπνπκε φηη ε απνδφκεζε ηνπ ξχπνπ απμάλεηαη πάλσ 

απφ 30% φηαλ ζπλδπάδνληαη απηά ηα δχν πιηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ζθέην δεφιηζν. 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 7.12.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε 100% 

Zeolite 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 10 20 30 40 50

Zeolite 100%

Zeolite 100%

Π
ο

ς
ο

ς
τό

 Μ
.Β

. 



 
111 

 

 

Γηάγξακκα 7.13.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

99% Zeolite / 1% TiO2. 

 

 

Γηάγξακκα 7.14.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

95% Zeolite / 5% TiO2. 
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Γηάγξακκα 7.15.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

75% Zeolite / 25% TiO2. 

 

 

Γηάγξακκα 7.16.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

25% Zeolite / 75% TiO2. 
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Γηάγξακκα 7.17.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε 100% 

TiO2. 

 

7.4.3. Διαγράμματα Ετερογενούσ Φωτοκατάλυςησ με χρήςη ζπλζεηηθνύ 

TiO2  και ζεολίθου 

ηα δηαγξάκκαηα 7.18 - 7.22. βιέπνπκε ηελ παξαζθεπαζκέλε εξγαζηεξηαθά 

ηηηάληα ε νπνία παξνπζηάδεη  κεησκέλε απφδνζε θαηά ηελ θσηνθαηαιπηηθή δηαδηθαζία, 

θαη νθείιεηαη ζηελ απψιεηα ηνπ ξνπηηιίνπ ζε ζρέζε κε ηε βηνκεραληθή Degussa θαη ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ λα απνξξνθά θσηφληα θαη λα δεκηνπξγεί δεχγε ειεθηξνλίσλ – νπψλ 

κεηαθέξνληαο ηα ειεθηξφληα ηνπ ζηηο παγίδεο ηνπ αλαηαζίνπ. Αληίζεηα φηαλ ζπλδπαζηεί 

κε ηνλ δεφιηζν ε απφδνζε ηνπο απμάλεηαη νξαηά. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν δεφιηζνο δξα 

ππνζηεξηθηηθά ζην ΣiΟ2 σο δφηεο ειεθηξνλίσλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε απμεκέλε ηελ 

απφδνζε ζηελ θσηνθαηαιπηηθή απνδφκεζε. 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50

100%Degussa

100%Degussa

Π
ο

ς
ο

ς
τό

 Μ
.Β

. 



 
114 

 

 

Γηάγξακκα 7.18.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

90% Zeolite / 10% TiO2. 

 

 

Γηάγξακκα 7.19.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

75% Zeolite / 25% TiO2. 
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Γηάγξακκα 7.20.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε αλαινγία 

25% Zeolite / 75% TiO2. 

 

Γηάγξακκα 7.21.: Φσηνθαηαιπηηθφο Απνρξσκαηηζκφο ηνπ Methylene Blue κε 100% 

TiO2. 
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7.4.4. ύγκριςη προςροφητικού και φωτοκαταλυτικού αποχρωματιςμού ςε 

ςυγκεκριμένο χρόνο 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ε απφδνζε ησλ φισλ ησλ δεηγκάησλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν.  

 ην δηάγξακκα 7.22. βιέπνπκε ηνλ απνρξσκαηηζκφ κεηά ηελ πξνζξφθεζε ηνπ 

κείγκαηνο γηα 40’, δειαδή πξηλ απηφ ηεζεί ζηελ θσηνθαηαιπηηθή δηεξγαζία. 

Γη’απηφ ην ιφγν ν απνρξσκαηηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ζηνλ δεφιηζν θαη ζηα 

δείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ δενιίζνπ.  

 

Γηάγξακκα 7.22.: χγθξηζε Πξνζξνθεηηθνχ Απνρξσκαηηζκνχ γηα t=0min. 

 

 ην δηάγξακκα 7.23 ζε ρξφλν t=10min θαίλεηαη φηη ν απνρξσκαηηζκφο γηα ηα 

δείγκαηα 100% Degussa, 75% Degussa & 25% Zeolite θαη 75% Zeolite & 25% 

Degussa έρνπλ απνρξσκαηηζηεί ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 80%. Αληίζεηα, ην 

ζπλζεηηθφ TiO2 δελ έρεη απνρξσκαηηζηεί θαζφινπ, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη 

ζηα δείγκαηα πνπ έρνπλ ζπλδπαζηεί κε δεφιηζν. 
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Γηάγξακκα 7.23.: χγθξηζε θσηνθαηαιπηηθνχ απνρξσκαηηζκνχ γηα t=10min. 

 

 ην δηάγξακκα 7.24 δηαθξίλνπκε θάπνηα απφ ηα δείγκαηα λα έρνπλ πνζνζηφ 

απνρξσκαηηζκνχ πάλσ απφ 90% ζηα 20 ιεπηά θαη θάπνηα πάλσ απφ 50%. 

 

Γηάγξακκα 7.24.: χγθξηζε θσηνθαηαιπηηθνχ απνρξσκαηηζκνχ γηα t=20min. 
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 ην δηάγξακκα 7.25 βιέπνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα δείγκαηα έρνπλ 

απνρξσκαηηζηεί πάλσ απφ 90%, ελψ θάπνηα απφ απηά θηάλνπλ ~99%. Με 

εμαίξεζε ην 100% TiO2 πνπ βξίζθεηαη ζην ~ 40% ηνπ απνρξσκαηηζκνχ, θαζψο 

θαη ην 100% Zeolite θαη ην 80% Zeolite & 20% Degussa. 

 

 

Γηάγξακκα 7.25.: χγθξηζε θσηνθαηαιπηηθνχ απνρξσκαηηζκνχ γηα t=40min. 
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υμπεράςματα 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλήζεθε ε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε 

θσηνθαηαιπηηθή απφδνζε ηνπ δενιίζνπ, ηεο  Degussa P25 θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ TiO2 

θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο δενιίζνπ – Degussa θαη δενιίζνπ - ζπλζεηηθνχ TiO2 γηα ηνλ 

απνρξσκαηηζκφ πδαηηθψλ δηαιπκάησλ κπιε ηνπ κεζπιελίνπ (Methylene Blue,MB). 

Σα ππφ κειέηε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ραξαθηεξίζηεθαλ  κε ηηο ηερληθέο 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM), 

πεξηζιαζηκεηξίαο αθηηλψλ Υ (X-Ray Diffraction, XRD), Φαζκαηνζθνπία Τπεξχζξνπ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ Fourier κε απνζβέλνπζα νιηθή αλάθιαζε (Total Reflectance-Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR), θαζκαηνζθνπία RAMAN ψζηε λα 

εμαθξηβσζνχλ ηα δνκηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Οη παξαπάλσ ηερληθέο εθαξκφζηεθαλ γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ην ζπλζεηηθφ TiO2 

θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ θξπζηαιιηθή θάζε ηνπ, θαζψο θαη αλ ν δεφιηζνο επεξεάδεηαη 

θαηά ηηο δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο (450
ν
C) . 

ηηο εηθφλεο  SEM παξαηεξνχκε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθνινγίεο δενιίζνπ 

(αθαλφληζηε) θαη ζπλζεηηθνχ TiO2 (ζθαηξηθή), θαζψο θαη ηελ χπαξμε θαη ησλ δχν 

θάζεσλ ζηα πβξηδηθά πιηθά.. ηα δηαγξάκκαηα XRD, ATR-FTIR θαη RAMAN 

δηαθξίλακε θνξπθέο αλαηαζίνπ γηα ην TiO2  θαη ηηο θνξπθέο ηνπ δενιίζνπ ζηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα. Σα δηαγξάκκαηα ηνπ ATR-FTIR θαη RAMAN είλαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ δείγκαηνο. ην RAMAN δηαθξίλακε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε 

θαη κηα ηάζε δεκηνπξγίαο θνξπθψλ πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ κνξίσλ λεξνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλφπηεζεο. 

Γηα ηελ κειέηε ηεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θσηνθαηαιπηηθήο 

απφδνζεο ησλ θσηνθαηαιπηψλ, κειεηήζεθε αξρηθά ε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε 

θσηνθαηαιχηε αθνχ πξψηα επήιζε ηζνξξνπία πξνζξφθεζεο – εθξφθεζεο. 

Γηαπηζηψζεθε ε πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δενιίζνπ ε νπνία κεηψζεθε κε ηελ 
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πξνζζήθε TiO2. Αθνινχζσο, πνζνηηθνπνηήζεθε o θσηνθαηαιπηηθφο απνρξσκαηηζκφο 

ηνπ ξχπνπ κε θαζκαηνθσηνκεηξία UV-VIS. 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ ξχπνπ απμαλφηαλ 

γηα θάζε δείγκα δηαθνξεηηθά. πγθεθξηκέλα ηα δείγκαηα 100% Degussa 75% Degussa & 

25% Zeolite θαη 75% Zeolite & 25% Degussa ζε πνζνζηφ ~ 80% ζε δεθάιεπην 

θηάλνληαο πάλσ απφ 95% ζηα 20 ιεπηά θαη πιεζηάδνληαο ην ~ 100% ζηα 40 ιεπηά. 

Άθξσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα είρακε γηα ην ζπλζεηηθφ TiO2 ην νπνίν ζηα 40 ιεπηά είρε 

κφιηο 40% απνρξσκαηηζκφ αληίζεηα φκσο κε ηηο πξνζκίμεηο απηνχ κε δεφιηζν (75% 

Zeolite & 25% TiO2 θαη 75% TiO2 & 25% Zeolite) πνπ απνρξσκάηηζαλ πάλσ απφ ην 

90% ηνπ Μ.Β. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν δεφιηζνο δξα ππνζηεξηθηηθά ζην ΣiΟ2 σο δφηεο 

ειεθηξνλίσλ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε απμεκέλε απφδνζε θαηά ηελ θσηνθαηαιπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σν πεδίν πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε είλαη επξχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζεί, πεξεηαίξσ ραξαθηεξηζκφο ηεο εξγαζηεξηαθά θαηαζθεπαζκέλεο Degussa 

θαη ησλ κεηγκάησλ απηήο κε ηνλ δεφιηζν γηα λα πνζνηηθνπνηεζεί ε αλαινγία ησλ 

πνζνζηψλ ζηηο αλακείμεηο . Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ν θαζαξηζκφο ηνπ 

θσηνθαιχηε (degussa) θαη ηνπ ππνζηεξηθηή-πξνζξφθεζε (δεφιηζνπ) ψζηε λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη λα δηαπηζησζεί ε απφδνζε ηνπ. 

Πξνηείλεηαη ε κειέηε γηα ησλ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο δηεξγαζίαο 

κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε παξαγσγή Ζ2 θαη ελέξγεηα. Σα παξαπάλσ είλαη 

βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ψζηε λα κπνξέζεη ε εηεξνγελήο 

θσηνθαηάιπζε λα έρεη εθαξκνγή ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. 

 

 

 


