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Περίληψη 
  Το γραφένιο είναι ένα υλικό το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον της σύγχρονης 
έρευνας, από την ανακάλυψή του το 2004, χάρις στις οπτικές και ηλεκτρονιακές 
ιδιότητές του. Έχει ήδη καθιερωθεί ως αναντικατάστατο υλικό σε διάφορους τομείς 
της τεχνολογίας, εκθρονίζοντας πιο οικονομικά ακριβές και πιο ζημιοφόρες 
ουσίες,όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για το περιβάλλον. 

   Ένας από τους τομείς που το γραφένιο και τα παράγωγά του έχουν κάνει αισθητή 
την παρουσία τους είναι τα φωτοβολταϊκά κελιά νέας τεχνολογίας, και ιδιαίτερα τα 
οργανικά φωτοβολταϊκά κελιά και τα φωτοβολταϊκά κελιά κρυστάλλων περοβσκίτη. 
Όσων αφορά τα τελευταία, πρόκειται για αρκετά αποδοτικά κελιά, των οποίων η 
απόδοση μετατροπής ισχύος (PCE – Power Conversion Efficiency) έχει ξεπεράσει το 
22%.20  

   Έχει αποδειχτεί πως οι μεγαλύτεροι κόκκοι κρυσταλλικού περοβσκίτη στο ενεργό 
στρώμα ευνοούν την κίνηση των φορτίων και έτσι αυξάνουν την απόδοση του 
φωτοβολταϊκού. Διάφορα παράγωγά του γραφενίου έχουν χρησιμοποιηθεί, στην 
προσπάθεια για έλεγχο του μεγέθους των κρυσταλλικών κόκκων περοβσκίτη του 
ενεργού στρώματος. Παρασκευάζεται ,δηλαδή, ένα υβριδικό ενεργό στρώμα 
περοβσκίτη – γραφενικού υλικού, το οποίο τελικώς αποσκοπεί στην καλύτερη 
απόδοση του φωτοβολταϊκού κελιού. 

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η οξείδωση γραφίτη προς GO και 
στη συνέχεια, ο εμπλουτισμός αυτού με άτομα αζώτου (N-doped Reduced Graphene 
Oxide / N-RGO) για μελλοντική χρήση σε υβριδικό ενεργό στρώμα περοβσκίτη – 
γραφενικού υλικού. 
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Abstract 
  Graphene is a material that has attracted great interest from modern researchers 
since its discovery in 2004, thanks to its optical and electronic properties. It has 
already established itself as an irreplaceable material in various areas of modern 
technology, dethroning materials that are more expensive and dangerous, not only 
for human health but for the environment as well. 

  One of the areas that graphene and its derivatives have already made their presence 
felt are modern technology photovoltaic solar cells, especially the organic and 
perovskite solar cell types. When it comes to the latter, they are considered a quite 
efficient type, with a Power Conversion Efficiency (PCE) that has exceeded 22%.20 

  It has been proven that larger grains of perovskite crystals in the active layer benefit 
the movement of the negative and positive charges, thus increasing the efficiency of 
the solar cells. Various derivatives of graphene have been used in effort to control the 
size of the crystal grains of the perovskite active layer. In other words, a hybrid active 
layer of perovskite crystal – graphene material is made, aiming for the better 
performance of the solar cell. 

  The purpose of this diploma thesis is the oxidation of Graphene, making Graphene 
Oxide (GO) and then, the doping of GO with Nitrogen atoms, resulting in N-doped 
Reduced Graphene Oxide, for future use in a hybrid active layer of perovskite crystal – 
graphene material. 
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Εισαγωγή 
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο εμπλουτισμός του οξειδίου του 
γραφενίου με άζωτο,για την παρασκευή N-RGO, με σκοπό τη χρήση του 
συντιθέμενου αυτού υλικού σε φωτοβολταϊκά κελιά περοβσκίτη. 

  Με πρώτη ύλη σκόνη γραφίτη, πραγματοποιείται οξείδωση προς οξείδιο του 
γραφενίου (GO) με τη μέθοδο  Hummers. Στη συνέχεια το GO ανάγεται χημικά μέσω 
εμπλουτισμού με άζωτo προς N–RGO. Ως πηγή ατόμων αζώτου στην συγκεκριμένη 
πειραματική διαδικασία χρησιμοποιείται ουρία (CH4N2O). Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις μέθοδοι χαρακτηρισμού , φασματοσκοπία 
μοριακής απορρόφησης Υπεριώδους – Ορατού (Uv-vis spectroscopy), 
περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD),  φασματοσκοπία Ραμάν (Raman spectroscopy) και 
μικροσκοπία με Field Emission Scanning Electron Microscope. 

  Ακολουθεί το θεωρητικό μέρος, όπου παρατίθενται όλες οι απαραίτητες για τον 
αναγνώστη πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση της διπλωματικής αυτής 
εργασίας. Στο κομμάτι αυτό συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τον άνθρακα και 
τις αλλοτροπικές μορφές του και ιδιαίτερα για το γραφένιο, το οξείδιο του γραφενίου 
καθώς και τις εφαρμογές τους σήμερα και στο μέλλον. Επίσης, παρατίθενται 
πληροφορίες για τους περοβσκίτες και οι αρχές λειτουργίας των φωτοβολταϊκών 
κελιών τα οποία βασίζονται σε αυτούς. Τέλος, δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο όλων 
των μεθόδων χαρακτηρισμού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την 
ταυτοποίηση του προϊόντος. 

  Στη συνέχεια, περιγράφεται λεπτομερώς η πειραματική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, μέχρι τους καθαρισμούς 
του προϊόντος, καθώς και όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες δειγμάτων που 
χρειάστηκαν για τις μεθόδους χαρακτηρισμού. Τέλος, στο κομμάτι της συζήτησης των 
αποτελεσμάτων, παρατίθενται τα φάσματα που λήφθηκαν από τις μεθόδους 
χαρακτηρισμού με την απαραίτητη ανάλυση και τον κατάλληλο σχολιασμό. 
Ταυτόχρονα, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα για την πειραματική διαδικασία 
που εκτελέστηκε, πιθανές βελτιώσεις στο κομμάτι της σύνθεσης και μελλοντική 
εργασία, η οποία θα δώσει συνέχεια στο συγκεκριμένο έργο. 
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Κεφάλαιο 1ο: Θεωρητικό Μέρος 
______________________________________________ 

1.1 Άνθρακας 
1.1.1  Το άτομο του Άνθρακα  
   Ο άνθρακας είναι ένα αμέταλλο χημικό στοιχείο, το οποίο συμβολίζεται με τον 
λατινικό χαρακτήρα C με ατομικό αριθμό Z=6. Ανήκει στην 2η περίοδο και 14η ομάδα 
του περιοδικού πίνακα. Κατά κύριο λόγο δρα ως αμέταλλο τετρασθενές χημικό 
στοιχείο, δηλαδή έχει 4 ηλεκτρόνια σθένους με τα οποία έχει την δυνατότητα να 
δημιουργεί μέχρι και τέσσερις ομοιοπολικούς χημικούς δεσμούς.1,2 Στη φύση 
συναντώνται τρία ισότοπα του άνθρακα, 12C , 13C και 14C, με το τελευταίο να είναι 
ραδιενεργό.6 Πρόκειται για ένα από τα χημικά στοιχεία με τη μεγαλύτερη κατά μάζα 
αφθονία στο σύμπαν. Έχει την ικανότητα να σχηματίζει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ποικιλία πολυμερών, πράγμα που το κατατάσσει ως πρωτεύουσας 
σημασίας χημικό στοιχείο για τη ζωή στον πλανήτη μας.1 Συγκεκριμένα στον 
άνθρωπο, ο άνθρακας καταλαμβάνει τη θέση του 2ου σε αφθονία στοιχείου, με 
ποσοστό 18,5% κατά μάζα.3,6 

  Στην φύση ο άνθρακας εμφανίζεται είτε σε κρυσταλλικές δομές (π.χ. διαμάντι), είτε  
σε άμορφη, όπως είναι η αιθάλη. Η ηλεκτρονιακή δομή του C στη θεμελιώδη μορφή 
είναι 1s2, 2s2, 2px1, 2py1.4 

 

Εικόνα 1: Ηλεκτρονιακή δομή ατόμου άνθρακα5 

1.1.2 Αλλοτροπικές Μορφές Άνθρακα 
1.1.2.α Γραφίτης  

  Ο γραφίτης -ονομάζεται επίσης και μαύρος μόλυβδος (black lead)- είναι ένα ορυκτό 
το οποίο αποτελείται από άνθρακα. Ο γραφίτης έχει μια στρωματοποιημένη δομή, 
που αποτελείται από δακτυλίους έξι ατόμων άνθρακα διατεταγμένων σε οριζόντια 
φύλλα. Κάθε στρώμα αποτελείται από άνθρακες sp2 υβριδισμού συνδεδεμένους με 
ομοιοπολικούς δεσμούς. Κάθε άτομο C συνδέεται με άλλα τρία άτομα C και 
προκύπτει ,έτσι, μια δομή επαναλαμβανόμενων εξαγώνων. Ο δεσμός C-C στο 
επίπεδο είναι ένας σ δεσμός με μικρό μήκος στα 0,141nm, και μεγάλης ενέργειας 
στα 524 kJ/mol,πράγμα που τον καθιστά αρκετά σταθερό. Τα φύλλα συνδέονται 
μεταξύ τους μέσω ασθενών διαμοριακών δυνάμεων Van der Waals (7 kJ/mol π 
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δεσμοί) οι οποίες οφείλονται στα ελεύθερα απεντοπισμένα ηλεκτρόνια τα οποία 
βρίσκονται σε π τροχιακά κάθετα στο επίπεδο του εκάστοτε φύλλου. 1,6,7 

Eικόνα 2: Αριστερά: Υβριδισμός sp2 στον C1 – Δεξιά: Τρισδιάστατη μοριακή δομή 
γραφίτη6 

  Ο γραφίτης είναι ένα σκούρο γκρι - μαύρο και αδιαφανές υλικό. Είναι πολύ μαλακός 
(σκληρότητα 1 ½ στη κλίμακα Mohs) και έχει μια λιπαρή αίσθηση. Κατά την τριβή του 
αφήνει ένα μαύρο σημάδι, στο οποίο οφείλεται και το όνομά του, από το 
αρχαιοελληνικό ρήμα «γραφείν» , το οποίο σημαίνει «να γράφω».1,6 

 

Εικόνα 3: Ορυκτός γραφίτης - Mineralienkabinett ,University of Bremen 

1.1.2.β. Γραφένιο 

  Λόγω των ασθενών δυνάμεων Van der Waals που συγκρατούν τα φύλλα κοντά 
μεταξύ τους στον γραφίτη, αυτά έχουν την δυνατότητα να αποχωρίζονται και να 
απομακρύνονται με σχετική ευκολία. Ένα δισδιάστατο(2D) μεμονωμένο επίπεδο 
φύλλο γραφίτη, ή αλλιώς, μια επίπεδη μονοστιβάδα ατόμων άνθρακα που 
προέρχεται από γραφίτη, ονομάζεται γραφένιο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το 
γραφένιο αποτελεί πρόδρομη δομική μονάδα για όλες τις υπόλοιπες αλλοτροπικές 
μορφές του άνθρακα. Όπως προκύπτει και από την εικόνα που ακολουθεί, το 
γραφένιο μπορεί να τυλιχτεί σχηματίζοντας φουλερένια(0D υλικό), να καμφθεί με 
αποτέλεσμα να προκύψουν νανοσωλήνες άνθρακα (1D υλικό) ή να στοιβαχθεί στην 
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τρισδιάστατη μορφή του ως γραφίτης(3D υλικό).Να σημειωθεί πως, εάν τα φύλλα 
γραφενίου αφεθούν σε ηρεμία,έχουν την τάση να συναρμόζονται ξανά σε γραφίτη.1,6 

 

Εικόνα 4: Ανθρακικές δομές που προκύπτουν από το γραφένιο6 

  Η έρευνα έχει στραφεί προς το γραφένιο με σκοπό τη χρήση του για αντικατάσταση 
άλλων, μεγαλύτερου κόστους ή μεγαλύτερης τοξικότητας ουσιών. Πρόκειται για μια 
δραστική μορφή άνθρακα με ασυνήθιστη δομή πολυμερούς. Σαν υλικό μπορεί να 
τροποποιηθεί εύκολα, με προσθήκη λειτουργικών ομάδων οι οποίες μπορούν να 
μεταβάλουν κάποιες από τις ιδιότητές του. Η πιο σπουδαία από αυτές είναι ίσως η 
μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητά του, με τιμή bulk conductivity της τάξεως των 
0.96x106 Ω-1cm-1. Είναι επίσης ένα εύκαμπτο, διαφανές υλικό και θεωρείται καλός 
θερμικός αγωγός με την τιμή της θερμικής του αγωγιμότητας να είναι 5000 Wm−1K−1. 
Να σημειωθεί πως πρόκειται για ημιαγωγό με μηδενικό ενεργειακό bandgap. Όλες 
αυτές οι ιδιότητές του, του επιτρέπουν να πρωταγωνιστεί σε διάφορους τομείς 
ηλεκτρονικών νέας γενιάς, όπως τα οργανικά (και μη) φωτοβολταϊκά κελιά.1,6,8 

  Η ύπαρξη του γραφενίου ως υλικό 2 διαστάσεων αποδείχτηκε το 2004 από τους 
Andre Geim και Kostantin Novoselov. Οι συγκεκριμένοι χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 
της μηχανικής αποφλοίωσης του γραφίτη με τη χρήση κολλητική ταινίας. Για αυτή τους 
την ανακάλυψη τιμήθηκαν με βραβείο Νόμπελ φυσικής το 2010.6 

  Άλλες μέθοδοι απομόνωσης/σύνθεσης γραφενίου αποτελούν6:  

1. H απομόνωσή του στην υγρή φάση με τη χρήση διαλυτών ή 
επιφανειοδραστικών ενώσεων.  
Κατά τη συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμόζεται κάποια εξωτερική δύναμη με τη 
χρήση ultrasonication ή blender. Ένα ελάττωμα της συγκεκριμένης μεθόδου 
είναι η υποβάθμιση των ιδιοτήτων και της ποιότητας του παραγόμενου 
γραφενίου, λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην απομάκρυνση των 
διαλυτών ή των επιφανειοδραστικών ενώσεων.  



12 
 

2. Η επιταξιακή ανάπτυξη του γραφενίου πάνω σε υπόστρωμα καρβιδίου του 
πυριτίου(SiC). Απαιτούνται συνθήκες υψηλού κενού και υψηλών 
θερμοκρασιών. Τα άτομα του πυριτίου εξαχνώνονται με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται δεσμοί μεταξύ των ατόμων άνθρακα που παραμένουν στο 
υπόστρωμα. Η συγκεκριμένη τεχνική δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον 
έλεγχο του αριθμού των στρώσεων γραφενίου και το μέγεθος/σχήμα τους, 
όμως οι μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις της μεθόδου αυτής και η ποιότητα 
του προϊόντος αποτελούν σοβαρά μειονεκτήματα. 

3. Η χημική εναπόθεση ατμών (Chemical Vapor Deposition, CVD). Πρόκειται για 
την τεχνική με την οποία ελέγχονται ικανοποιητικά  το μέγεθος, η ποσότητα 
και η ποιότητα του παραγόμενου γραφενίου. Στην συγκεκριμένη τεχνική η 
ανάπτυξη του γραφενίου πραγματοποιείται πάνω σε μεταλλική 
επιφάνεια(Cu,Ni), η οποία δρα ως καταλύτης. Χρειάζονται συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας και ατμόσφαιρα που περιέχει μείγμα αερίων, συνήθως 95% Ar 
και 5% H2. Στο μείγμα αυτό προστίθενται και  αέρια πλούσια σε άνθρακα, 
όπως μεθάνιο (CH4), ως πηγές άνθρακα. Τα άτομα αυτά προσδένονται πάνω 
στην επιφάνεια του μετάλλου-καταλύτη και παρατηρείται σχηματισμός 
δεσμών μεταξύ των ατόμων άνθρακα. 

4. Τέλος, η οξείδωση του γραφίτη και η παραγωγή οξειδίου του γραφενίου (GO) 
μπορεί εξίσου να θεωρηθεί ως μια μέθοδος απομόνωσης γραφενίου. Θα 
πρέπει να σημειωθεί πως λόγω της οξείδωσης που λαμβάνει χώρα στα φύλλα 
του γραφενίου, η μέθοδος αυτή προκαλεί τεράστιες μεταβολές στις ιδιότητές 
του. Ο πρώτη αντίδραση οξείδωσης του γραφίτη έγινε από τον Hummers to 
1958. H παραγωγή GO με τη συγκεκριμένη μέθοδο αναλύεται παρακάτω. 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αλλοτροπική ανθρακική μορφή 
του γραφενίου. Άλλες μορφές αποτελούν το διαμάντι, η οικογένεια των 
φουλερενίων, καθώς και ο άμορφος άνθρακας. 

1.1.2.γ  Διαμάντι 

  Η αδαμάντινη αλλοτροπική μορφή του άνθρακα 
προκύπτει από ισχυρούς ομοιοπολικούς σ δεσμούς C-C 
μεταξύ sp3 υβριδικών τροχιακών. Κάθε άτομο C συνδέεται 
με 4 άλλους άνθρακες σχηματίζοντας έτσι ένα τετραεδρικό 
κρυσταλλικό πλέγμα. Το κρυσταλλικό αυτό πλέγμα μπορεί 
να πάρει δύο συμμετρίες, την κυβική και την εξαγωνική. Η 
κυβική εμφανίζεται πολύ πιο συχνά από την εξαγωνική. Ο 
δεσμός C-C στο διαμάντι εμφανίζει ένα μήκος 0,154 nm 
και έχει υψηλή ενέργεια της τάξεως των 711 kJ/mol. Το 
διαμάντι είναι πιο συμπαγές από τον γραφίτη, εξ’αιτίας 
της μεγάλης απόστασης μεταξύ των φύλλων που χαρακτηρίζει το δεύτερο. Για τον 
λόγο αυτό το διαμάντι χαρακτηρίζεται από μια υψηλή πυκνότητα της τάξεως των 
3,515 g/cm3 έναντι των 2,26 g/cm3 του γραφενίου. Το διαμάντι έχει επίσης την 
μεγαλύτερη μοριακή πυκνότητα από όλα τα άλλα υλικά που συναντώνται στη φύση 

Εικόνα 5: Αδαμάντινη 
Κρυσταλλική δομή του 
Άνθρακα 
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(0,293 g-atom/cm3). Είναι η πιο σκληρή, πιο δύσκαμπτη και λιγότερο συμπιέσιμη 
ουσία που υπάρχει. Για σύγκριση, η μοριακή πυκνότητα του γραφίτη έχει την τιμή 
0,188 g-atom/cm3.1 

 1.1.2.δ   Φουλερένιο  

  Σε αντίθεση με τον γραφίτη και το διαμάντι τα φουλερένια δεν είναι ένα 
συγκεκριμένο υλικό, αλλά μια οικογένεια μακρομορίων άνθρακα, τα οποία έχουν το 
σχήμα ενός σφαιρικού κλωβού. Τα μόρια των φουλερενίων αποτελούνται από ένα 
πλέγμα πενταμελών και εξαμελών δακτυλίων. Ένα φουλερένιο πρέπει να 
περιλαμβάνει ακριβώς 12 πενταμελείς δακτυλίους για να μπορέσει να «κλείσει» και 
να πάρει τη δομή σφαίρας. Ο αριθμός των εξαμελών δακτυλίων μπορεί  να πάρει 
πάνω από μία τιμές, με γενικό τύπο για φουλερένια C20+2m , όπου m ο αριθμός των 
εξαμελών δακτυλίων.1 

  Ο υβριδισμός των ατόμων του άνθρακα στα φουλερένια είναι μια τροποποίηση των 
sp2 και sp3 υβριδισμών του γραφίτη και του διαμαντιού αντίστοιχα. Τα μήκη των 
δεσμών ενός φουλερενίου ποικίλουν γύρω από την τιμή 0,140nm, ανάλογα με το 
μέγεθος του φουλερενίου, καθώς και το μέγεθος του δακτυλίου στον οποίο ανήκουν 
οι συμμετέχοντες στο δεσμό άνθρακες.1 

 1.1.2.ε   Άμορφος Άνθρακάς 

  Ως άμορφός άνθρακας χαρακτηρίζονται ελεύθερα και μη κρυσταλλικά άτομα C. 
Είναι πολύ δραστικός. Η συγκεκριμένη ονομασία χρησιμοποιείται επίσης για το 
κάρβουνο και την αιθάλη.9 

1.1.3.    Εφαρμογές του Γραφενίου  
  Το γραφένιο, λόγω των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών που αναλύθηκαν 
παραπάνω (τομέας 1.1.2.β), συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον της επιστημονικής 
και ερευνητικής κοινότητας. Κάποιοι από τους τομείς στους οποίους έχει ήδη (ή 
πρόκειται να) κάνει αισθητή την παρουσία του περιγράφονται παρακάτω: 

1.1.3.α Αποθήκες Ενέργειας 

  Οι αποθήκες ενέργειας (π.χ. μπαταρίες και πυκνωτές) παρά την ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας εξελίσσονται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Το κύριο πρόβλημα είναι ο 
χρόνος φόρτισης και το ποσό ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτές. 

Εικόνα 6: Δομή ενός φουλερενίου C60.1 
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Συγκεκριμένα, μια μπαταρία μπορεί να κρατήσει μεγάλο ποσό ενέργειας, αλλά 
χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Οι χρήσεις μίας 
μπαταρίας με τέτοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να είναι σε συσκευές υψηλής 
κατανάλωσης, όπως τα οχήματα. Από την άλλη πλευρά, ένας πυκνωτής φορτίζει με 
πολύ ταχύτερο ρυθμό, όμως η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποθηκεύσει είναι 
περιορισμένη. Ο στόχος, επομένως, είναι η ανάπτυξη συστατικών τα οποία μπορούν 
να βελτιώσουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, αλλά και την μακροζωία των 
συσκευών. Σήμερα οι επιστήμονες ερευνούν την ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
μπαταριών ιόντων λιθίου, με την χρήση γραφενίου ως ηλεκτρόδιο ανόδου. Επίσης, 
πυκνωτές με βάση το γραφένιο , το οποίο θεωρείται πως θα βελτιώσει τον ρυθμό 
φόρτισης και το ποσό αποθηκευόμενης ενέργειας, προορίζονται για χρήση σε 
μικροσυσκευές, όπως είναι τα τηλέφωνα νέας γενιάς(smartphones) και οι φορητοί 
υπολογιστές(laptops).8,10 

1.1.3.β   Φίλτρα υπερδιήθησης 

  Μια άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα του γραφενίου είναι ότι παρόλο που η 
επιφάνειά του είναι πλήρως διαπερατή από νερό, είναι σχεδόν αδιαπέραστη από 
υγρά και αέρια ακόμη και μικρού μοριακού βάρους-μεγέθους (π.χ. μόρια ηλίου). 
Έτσι, γίνεται κατανοητό πως το γραφένιο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως 
μέσο υπερδιήθησης και να λειτουργήσει ως φράγμα διαχωρισμού δύο ουσιών. 
Μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης γραφενίου ως μέσο υπερδιήθησης είναι το πολύ 
μικρό πάχος του(ένα στρώμα γραφενίου έχει πάχος ίσο με ενός ατόμου άνθρακα). 
Ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Columbia κατάφερε να κατασκευάσει 
μονοστρωματικά φίλτρα γραφενίου, τα οποία είχαν πόρους μεγέθους μικρότερου 
από 5nm. Αν αναλογιστεί κανείς πως, οι σύγχρονες μεμβράνες νανοσωματιδίων 
έχουν μέγεθος πόρων 30-40nm, καθίσταται προφανής η επανάσταση που μπορεί να 
προκαλέσει στους χημικούς καθαρισμούς και στις απομονώσεις μικρότερων 
σωματιδίων η χρήση του γραφενίου. Ταυτόχρονα, το γραφένιο είναι πολύ πιο 
σταθερό και λιγότερο έυθραυστο από το οξείδιο του αργιλίου που χρησιμοποιείται 
αυτή την περίοδο σε εφαρμογές διηθήσεων για να φιλτράρει σωματίδια κάτω των 
100nm. Έτσι, το γραφένιο μπορεί να βελτιώσει συστήματα φιλτραρίσματος νερού, 
συστήματα αφαλάτωσης και να συμβάλει στην πιο αποτελεσματική και πιο 
οικονομική δημιουργία βιοκαυσίμων.8 

 

Εικόνα 7: Φίλτρο γραφενίου κατά την αφαλάτωση11 
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1.1.3.γ   Υλικά Μηχανικής 

  Το γραφένιο είναι ένα σκληρό,ισχυρό και πολύ ελαφρύ υλικό. Σήμερα στην 
αεροδιαστημική χρησιμοποιούνται ίνες άνθρακα κατά την παραγωγή αεροσκαφών 
και διαστημοπλοίων, καθώς θεωρούνται ένα επίσης πολύ ισχυρό και ελαφρύ υλικό. 
Σε σύγκριση των δύο υλικών το γραφένιο κατατάσσεται ως πολύ πιο ισχυρό και είναι 
και ελαφρύτερο. Η ενσωμάτωσή του ως δομικό συστατικό αεροσκαφών (ίσως 
ενσωματωμένο με ένα πλαστικό) έχει σκοπό την αντικατάσταση του χάλυβα, και 
τελικώς βελτίωση της απόδοσης καυσίμου λόγω μείωσης του βάρους και της 
εμβέλειας. Μια άλλη δυνατότητα που παρέχει με τη χρήση του ως  επιφανειακό 
υλικό του αεροσκάφους, η οποία οφείλεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητά του, είναι η 
δράση τους ως αλεξικέραυνο και η αποτροπή ηλεκτρικών βλαβών οι οποίες 
οφείλονται σε αστραπές. Με αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσε να δρα και ως 
αισθητήρας καταπόνησης, ενημερώνοντας τον πιλότο για τα επίπεδα στρες στα 
οποία υπόκεινται τα φτερά του αεροσκάφους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του 
γραφενίου πλεονεκτούν σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα, 
αυξάνοντας την θωράκιση και προστασία των εναέριων οχημάτων και την ασφάλεια 
των επιβαινόντων σε αυτά.8 

1.1.3.δ.   Βιοιατρική 

  Προς το παρόν υπάρχουν πολλά εμπόδια και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν 
για να καταφέρει το γραφένιο να έχει ενεργό ρόλο στον τομέα της βιοιατρικής. Είναι 
απαραίτητο να γίνει πλήρως κατανοητή η βιοσυμβατότητά του, καθώς και να 
πραγματοποιηθούν μακροχρόνιες μελέτες και δοκιμές ασφάλειας κλινικής και 
λειτουργικής φύσεως σε έμβιους οργανισμούς. Ωστόσο, οι ιδιότητες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνουν πως το γραφένιο αποτελεί υποψήφιο για την 
ανάπτυξη βιοηλεκτρικών αισθητήριων συσκευών μεγάλης απόδοσης οι οποίες δρουν 
σε ταχύτερο ρυθμό από τις σημερινές αντίστοιχες. Τέτοιες συσκευές θα μας δώσουν 
την ικανότητα της παρακολούθησης βιολογικών διεργασιών όπως επίπεδα γλυκόζης, 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης και χοληστερίνης στο αίμα, αλλά και ανάλυση της 
αλληλουχίας DNA στο κοντινό μέλλον. Δεν είναι καθόλου απίθανο να χρησιμοποιηθεί 
το γραφένιο και στην φαρμακευτική βιομηχανία ως αντιβιοτικό ή αντικαρκινικό 
φάρμακο ή στη διαδικασία ταχύτερης αναγέννησης ιστών.8 

1.1.3.ε   Οπτικοηλεκτρονική 

  Το γραφένιο αναμένεται σύντομα να χρησιμοποιηθεί σε εμπορική κλίμακα στον 
τομέα της οπτικοηλεκτρονικής. Ιδιαίτερα οθόνες αφής, οθόνες υγρών 
κρυστάλλων(LCD), καθώς και οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός(OLEDs) αναμένεται 
σύντομα να περιλαμβάνουν γραφένιο. Για να έχει ένα νέο υλικό εφαρμογές στην 
οπτικοηλεκτρονική, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει φως σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 90% και η ηλεκτρική αγωγιμότητά του να υπερβαίνει το 1x106 Ω1Μ1. 
Το γραφένιο, ένα σχεδόν πλήρως διαπερατό υλικό, με δυνατότητα εκπομπής 97,7% 
του φωτός που προσπίπτει σε αυτό, και ένα εξαιρετικά αγώγιμο υλικό, πληρεί τα 
κριτήρια για να γίνει πρωταγωνιστής στον τομέα της οπτικοηλεκτρονικής.8 
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  Σήμερα, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό σε αυτόν τον τομέα είναι το 
Οξείδιο Ινδίου-Κασσιτέρου(ITO). Είναι όμως πλέον γνωστό πως το γραφένιο 
αντιστοιχίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό το υλικό και έχει τις δυνατότητες και τις 
ιδιότητες ώστε να το αντικαταστήσει. Εκτός αυτού το γραφένιο μπορεί να 
ξεκλειδώσει επιπλέον δυνατότητες στον τομέα της οπτικοηλεκτρονικής,  οι οποίες θα 
επιτρέψουν την ραγδαία εξέλιξη των εφαρμογών και συσκευών του συγκεκριμένου 
τομέα. Η μεγάλη ευκαμψία και αντοχή, καθώς και ο εφελκυσμός του γραφενίου, 
είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία κατατάσσουν τα γραφενικά υλικά ως έναν 
αρκετά αξιόπιστο διάδοχο του ΙΤΟ στον συγκεκριμένο κλάδο.8 

1.1.3.στ   Φωτοβολταϊκά Κελιά 

  Απορροφώντας ελάχιστα επίπεδα φωτός (2,7% του λευκού φωτός), ενώ παράλληλα 
προσφέρει μεγάλη ευκολία στη μεταφορά ηλεκτρονίων, το γραφένιο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν υλικό κατασκευής φωτοβολταϊκών, αντικαθιστώντας το 
πυρίτιο, το αρσενίδιο του Γαλλίου και το ΙΤΟ. Πρόκειται για ένα πολύ πιο οικονομικό 
υλικό σε σχέση με αυτά, το οποίο είναι και αρκετές φορές πιο αποδοτικό. 
Συγκεκριμένα, όταν υλικά όπως το πυρίτιο μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 
ρεύμα, παράγεται και ένα φωτόνιο για κάθε ηλεκτρόνιο που παράγεται, χάνωντας 
έτσι μεγάλα ποσά ενέργειας ως θερμότητα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το 
γραφένιο. Ύστερα, το γραφένιο μπορεί να απορροφήσει ηλιακή ενέργεια σε 
μεγαλύτερο εύρος του φάσματος, σε σχέση με το πυρίτιο, το ΙΤΟ και το αρσενίδιο 
του Γαλλίου. Με την ιδιότητά του αυτή, μπορεί να αξιοποιήσει μεγαλύτερο ποσοστό 
της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στον πλανήτη μας. Με την ευκαμψία που 
διαθέτει το υλικό, αυξάνονται δραματικά οι εφαρμογές που μπορεί να έχουν τέτοια 
φωτοβολταϊκά κελιά, όπως, πάνω σε επιφάνεια ρούχων, με σκοπό την επαναφόρτιση 
κινητών τηλεφώνων και φορητών μικροσυσκευών ή και πάνω σε παραθυρόφυλλα και 
κουρτίνες για τις οικιακές ενεργειακές ανάγκες.8,6 

1.2 Οξείδιο του Γραφενίου  
  Όπως προαναφέρθηκε στο κομμάτι 1.1.2.β. το γραφένιο ως υλικό χαρακτηρίζεται 
από κάποιες ιδιότητες, οι οποίες το καθιστούν πλέον το επίκεντρο της έρευνας και 
της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ιδιότητες όπως η διαπερατότητά του, το μηδενικό 
band gap και η αγωγιμότητά του σε συνδιασμό με την υψηλή μηχανική αντοχή που 
αυτό παρουσιάζει, το θέτουν ως ένα πολύ καλό υλικό για χρήση σε φωτοβολταϊκά 
κελιά σε διάφορα στρώματα των διατάξεων, όπως αυτό του διαπερατού ηλεκτροδίου 
(αντικαθιστώντας το πιο ακριβό ITO)6 ή στο ενεργό στρώμα σε υβριδικά κρυσταλλικά-
οργανικά κελιά20. Ένα από τα παράγωγα του γραφενίου το οποίο έχει ήδη μελετηθεί 
εκτενώς είναι το οξείδιο του Γραφενίου (Graphene Oxide – GO). Το οξείδιο του 
Γραφενίου , η δομή του οποίου μπορεί να παρατηρηθεί στην Εικόνα 8, περιέχει πέρα 
από τον σκελετό υδρογονάνθρακα του γραφενίου και ομάδες που περιέχουν 
οξυγόνα. Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 8, γίνεται κατανοητό πως στη δομή του 
γραφενίου (μονό στρώμα γραφίτη πάχους ενός ατόμου) υπάρχουν διάσπαρτα 
ομάδες εποξυδίων, αιθέρων, καρβοξυλικών οξέων καθώς και υδροξύλια, τα οποία 
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δεν υπάρχουν στο γραφένιο. Το οξείδιο του γραφενίου παρουσιάζει πολύ μικρότερες 
τιμές αγωγιμότητας, συγκριτικά με το γραφένιο, και θεωρείται μονωτής.12 

 

Εικόνα 8: Οι δομές του Γραφενίου και του Οξειδίου του Γραφενίου17 

  Tο οξείδιο του γραφενίου λόγω των ομάδων οξυγόνου έχει την ικανότητα να 
διασπείρεται στο νερό και σε άλλους πολικούς διαλύτες, εκτός από τους οργανικούς 
διαλύτες. Λόγω των λειτουργικών ομάδων που φέρουν οξυγόνα, υπάρχει μείωση των 
δυνάμεων που συγκρατούν τα φύλλα γραφενίου, και ακολούθως αυξάνεται η 
ικανότητα διασποράς τους. Έτσι, είναι δυνατή η ανάμειξη του συγκεκριμένου υλικού 
με άλλες ενώσεις, στην προσπάθεια να μεταβάλλουμε τις ηλεκτρικές και μηχανικές 
ιδιότητες του μίγματος.13 

To GO και τα παράγωγά του, έχουν μελετηθεί διεξοδικά και έχουν χρησιμοποιηθεί 
στον τομέα των φωτοβολταϊκών, όχι μόνο ως δότες στο ενεργό στρώμα (active 
layer)15, αλλά και ως διαπερατό ηλεκτρόδιο (TCE)16 ή στα ενδιάμεσα στρώματα για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς φορτίων στα κατάλληλα ηλεκτρόδια14. 

Οξείδωση του Γραφίτη κατά Hummers – Offeman 
  Οι περισσότερες σύγχρονες διαδικασίες οξείδωσης του γραφενίου, είναι 
παραλλαγές της πρώτης μεθόδου που πραγματοποιήθηκε , από τους Hummers και 
Offeman το 19576.H συγκεκριμένη μέθοδος πραγματοποιείται με γραφίτη σε μορφή 
σκόνης. Ως οξειδωτικά αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται θειικό οξύ, νιτρικό νάτριο 
και υπερμαγγανικό κάλιο.  

 

Εικόνα 9: Οξείδωση γραφίτη κατά Hummers 

  Με το πέρας της αντίδρασης, το προϊόν καθαρίζεται με διαδοχικές πλύσεις με 
απιονισμένο νερό και φυγοκεντρίσεις. Πρόκειται ,ίσως, για την καλύτερη μέθοδο 
σύνθεσης μεγάλων ποσοτήτων οξειδωμένου γραφενίου. Η διαδικασία οξείδωσης 
που ακολουθήθηκε, περιγράφεται λεπτομερώς στο Πειραματικό Μέρος. 
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1.3 Εμπλουτισμός του Οξειδίου του Γραφενίου με Άζωτο 
  Το γραφένιο, όπως προαναφέρθηκε, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας, λόγω των εξαιρετικών θερμικών, ηλεκτρονικών, οπτικών 
και μηχανικών ιδιοτήτων του. Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές ιδιότητές του 
θεωρούνται από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του, με κύριες την εξαιρετική 
δυνατότητα μεταφοράς φορτίων σε αυτό ως μέσο, τη βέλτιστη μέση ελεύθερη 
διαδρομή σε θερμοκρασία δωματίου και την πολύ υψηλή κινητικότητα ηλεκτρονίων 
σε αυτό. 18 

  Όμως, οι περισσότερες ηλεκτρονιακές εφαρμογές του γραφενίου παρεμποδίζονται 
από την απουσία ημιαγώγιμου ενεργειακού χάσματος σε αυτό. Παραδείγματος 
χάριν, οι συσκευές οι οποίες παρασκευάζονται από γραφένιο με μηδενικό bandgap 
φέρουν μια δυσκολία στο να τερματιστεί η λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να 
χάνεται μεγάλο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι, η επεξεργασία του 
γραφενίου, με σκοπό την «μεγέθυνση» και τον συντονισμό του ενεργειακού 
bandgap, είναι μια καλή πρόκληση για τη βελτίωση των ηλεκτρικών συσκευών με 
βάση τα γραφενικά υλικά.18 

  Ο εμπλουτισμός του γραφενίου είναι από τις πιο εφικτές μεθόδους να ελεγχθούν οι 
ημιαγώγιμες ιδιότητές του. Τα άτομα βορίου και αζώτου ανήκουν στους κύριους 
υποψήφιους για τον εμπλουτισμό του γραφενίου, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από 
παραπλήσιο ατομικό βάρος με τα άτομα του άνθρακα, με το άζωτο να είναι το πιο 
συχνό ετεροάτομο που «προστίθεται» στο πλέγμα του γραφενίου.18 

  Ο χημικός εμπλουτισμός του Οξειδίου του γραφενίου με άζωτο έχει ως αποτέλεσμα 
την μερική αναγωγή αυτού, καθώς τα άζωτα προστίθενται στο πλέγμα του GO με 
ταυτόχρονη μερική απομάκρυνση οξυγόνων. Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων 
εμπλουτισμού του γραφενίου με άζωτο. Κάποιες από αυτές παρατίθενται παρακάτω: 

1. Χημική Εναπόθεση Ατμών (CVD): Σε αυτή τη μέθοδο, ένας μεταλλικός 
καταλύτης χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα. Μείγμα δύο αερίων, από τα 
οποία ενα χρησιμεύει ως πηγή άνθρακα και ένα ως πηγή αζώτου εισάγονται 
σε υψηλή θερμοκρασία. Οι πρόδρομες ενώσεις ανασυνδιάζονται και 
προκύπτει Ν-doped γραφένιο, το οποίο συλλέγεται στην επιφάνεια του 
μεταλλικού καταλύτη. Να σημειωθεί πως έχουν χρησιμοποιηθεί και 
αντιδραστήρια υγρής μορφής για την συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής 
εμπλουτισμένου γραφενίου.19 

2. Παρασκευή με χρήση Βολταϊκού τόξου: Στη συγκεκριμένη μέθοδο 
πραγματοποιείται εξάτμιση μιας ένωσης που αποτελεί πηγή άνθρακα 
(συνήθως γραφίτης) σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, παρουσία πηγής αζώτου, 
όπως είναι η πυριδίνη ή η αμμωνία.19 

3. Aντίδραση Θερμοδιάλυσης (Solvothermal): Πραγματοποιείται συνήθως με την 
εισαγωγή γραφενίου σε φούρνο σε θερμοκρασία περίπου 300ΟC, 
χρησιμοποιώντας διμέθυλοφορμαμίδιο ως διαλύτη και μια πηγή αζώτου.19  
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4. Θερμική Επεξεργασία: Η μέθοδος της θερμικής επεξεργασίας απαιτεί πολύ 
υψηλή θερμοκρασία (1050OC). Το ποσοστό αζώτου που «προσδένεται» σε 
οξείδιο του γραφενίου με τη συγκεκριμένη μέθοδο σύνθεσης είναι πάρα 
πολύ μικρό.  Είναι απαραίτητη και η ύπαρξη αέριας αμμωνίας για την 
μετατροπή του GO σε N-doped γραφένιο.19 

5. Επεξεργασία με Πλάσμα: Υπό τις συνθήκες ατμόσφαιρας πλάσματος αζώτου, 
τα άτομα άνθρακα αντικαθίστανται μερικώς από άτομα αζώτου και έτσι, η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό γραφενίου ή οξειδίου 
του γραφενίου με άζωτο. Το ποσοστό αζώτου στο ανθρακικό πλέγμα μπορεί 
να ελεγχθεί με την «ισχύς» του πλάσματος και τον χρόνο έκθεσης, και μπορεί 
να πάρει τιμές μεταξύ 3-8,5%.19 

6. Μέθοδος αναγωγής με ένυδρη Υδραζίνη: Σε θερμοκρασία 80OC, το οξείδιο του 
γραφενίου μπορεί να αναχθεί σε ατμόσφαιρα μίγματος αερίων αμμωνίας 
(ΝΗ3) και Υδραζίνης (Ν2Η4), με αποτέλεσμα την παραγωγή N-RGO. Στη 
συγκεκριμένη θερμοκρασία έχει παρατηρηθεί πως η περιεκτικότητα σε άζωτο 
φτάνει μέχρι και 5%.19 
 

  Όταν το πλέγμα του γραφενίου εμπλουτίζεται με άτομα αζλωτου, προκύπτουν τρεις 
«τύποι δεσμού» μεταξύ άνθρακα και αζώτου, όπως φαίνεται στην εικόνα 10. 
Πρόκειται για τα Quaternary, τα Pyrrolic και τα Pyridinic άτομα Ν. Τα Pyrrolic και τα 
Pyridinic ονομάζονται έτσι, διότι το Ν στις συγκεκριμένες θέσεις συνεισφέρει 2 και 1 
p ηλεκτρόνια ,αντίστοιχα, στο αρωματικό  σύστημα π ηλεκτρονίων, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με το Ν στο πυρρόλιο και την πυριδίνη. Τα Quaternary άτομα Ν 
αντικαθιστούν άτομα C στο εσωτερικό των εξαμελών δακτυλίων του πλέγματος. Να 
σημειωθεί πως οι Quaternary και τα Pyridinic διαμορφώσεις έχουν sp2 υβριδισμένο 
Ν, ενώ στην Pyrrolic διαμόρφωση το Ν χαρακτηρίζεται από sp3 υβριδισμό.19,20 

 

Εικόνα 10: Τρόποι πρόσδεσης Ν στο ανθρακικό πλέγμα του γραφενίου19 

   Το Οξείδιο του Γραφενίου εμπλουτισμένο με άζωτο έχει χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορες περιπτώσεις σε συσκευές, είτε ως ηλεκτρόδιο ανόδου σε μπαταρίες 
λιθίου21, είτε και στο κομμάτι των φωτοβολαικών. Στα φωτοβολταϊκά κελιά τα οποία 
βασίζονται στους περοβσκίτες, συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί πως η ανάμειξη του 
κρυσταλλικού περοβσκίτη με N-RGO σε ένα υβριδικό ενεργό στρώμα, μπορεί να 
αυξήσει αισθητά την απόδοση του κελιού, πράγμα το οποίο αποδίδεται σε δύο 
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λόγους. Πρώτον, η παρουσία του N-RGO στο στρώμα του περοβσκίτη, αυξάνει το 
μέγεθος των κόκκων περοβσκίτη που δημιουργούνται, καθώς καθυστερεί τη 
διαδικασία της κρυσταλλοποίησης, πράγμα που αποδίδει υψηλότερες τιμές 
ρεύματος και fill factor (FF – παράγοντας πλήρωσης). Επιπλέον, τόσο τα 
εμπλουτισμένα με ετεροάτομα φύλλα γραφενίου, όσο και τα μη εμπλουτισμένα, 
ομαλοποιούν (passivate) την επιφάνεια του περοβσκίτη και καθυστερούν την 
επανασύνδεση του ζεύγους ηλεκτρόνιο – οπή, βελτιώνοντας επιπλέον την απόδοση 
των περοβσκιτικών φωτοβολταικών κελιών.20,27  

 

Εικόνα 11: SEM απεικόνιση κόκκων περοβσκίτη (a) χωρίς N-rGO, (b) με N-rGO 

1.4 Περοβσκίτες και Φωτοβολταικά Κελιά Περοβσκιτών 
 1.4.1  Δομή Περοβσκιτών 
  Ο περοβσκίτης είναι ανόργανο οξείδιο του τιτανίου και του ασβεστίου με χημικό 
τύπο CaTiO3. Το ορυκτό πρωτοανακάλυψε ο Gustav Rose το 1839 στην Ουραλία 
(περιοχή της Ρωσίας). Πήρε το όνομά του από τον Ρώσο ορυκτολόγο Lev Perovski. Ο 
όρος περοβσκίτης και δομή περοβσκίτη χρησιμοποιούνται πλέον εναλλακτικά. 
Δηλαδή, ενώ ο πραγματικός ορυκτός περοβσκίτης έχει τη κρυσταλλική μορφή 
CaTiO3, μια δομή περοβσκίτη είναι οτιδήποτε έχει το γενικό μοριακό τύπο ΑΒΧ3 και 
την ίδια κρυσταλλική δομή με τον ορυκτό περοβσκίτη.22,23 

  Η δομή  ενός περοβσκίτη φαίνεται στην εικόνα 12. Μια κυβική κρυσταλλική μονάδα 
με τα άτομα Β στις γωνίες (γκρι). Τα Χ άτομα (μπλε, τιρκουάζ, πράσινο) πάνω στις 
άκρες της επιφάνειας του κύβου, ανάμεσα στις γωνίες και τα άτομα Α(μοβ) στο 
κέντρο. 

 

Εικόνα 12: Η κρυσταλλική δομή ενός Περοβσκίτη 

   Η δομή του ουσιαστικά περιγράφεται ως ένα μεγάλου μεγέθους θετικά φορτισμένο 
(κατιόν) άτομο (ή μόριο) στο κέντρου του κύβου – Α σωματίδιο. Στις άκρες τα άτομα 
Β, είναι επίσης θετικά φορτισμένα κατιόντα μικρότερου μεγέθους και ενδιάμεσα τα Χ 
άτομα είναι αρνητικά φορτισμένα (ανιόντα) μικρότερου μεγέθους.22,24 
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  Ανάλογα με τη φύση των ατόμων/μορίων που χρησιμοποιούνται στη δομή των 
περοβσκιτών, αυτοί μπορούν να εμφανίσουν ευρεία ποικιλία ενδιαφερουσών 
ιδιοτήτων. Μερικοί είναι υπεραγώγιμοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εμφανίζουν 
καθόλου ηλεκτρική αντίσταση. Άλλες ιδιότητες που αποτελούν αναγνωριστικά 
χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας συμπεριλαμβάνουν τη σιδηροηλεκτρική ενέργεια, 
τη διάταξη φόρτισης, την υψηλή θερμοδυναμική ισχύς και την αλληλεπίδραση των 
δομικών, μαγνητικών και μεταφορικών ιδιοτήτων. Έτσι, καθίσταται προφανές πως 
λόγω των ιδιοτήτων αυτών βρίσκουν και πολλές εφαρμογές στον σύγχρονο 
τεχνολογικό κόσμο. Από την δεκαετία του 1940 και μετά, με την παρατήρηση 
σιδηροηλεκτρικής ενέργειας στο BaTiO3, το ενδιαφέρον στράφηκε και προς τις 
ηλεκτρικές ιδιότητες των περοβσκιτών. Κάποιες από τις εφαρμογές τους 
περιλαμβάνουν τη χρήση τους ως αισθητήρες, ως catalyst electrodes,  καθώς και 
χρήση σε ορισμένους τύπους κυψελών καυσίμου, φωτοβολταϊκών κελιών, laser και 
σε συσκευές που λειτουργούν μέσω spintronics.22,23,24 

 1.4.2  Φωτοβολταϊκά Κελιά Περοβσκιτών 
  Tα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν σήμερα μια από τις πιο σημαντικές 
εφαρμογές περοβσκιτών, καθώς οι τελευταίοι αποτελούν φθηνά υλικά για εμπορικές 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών υψηλής απόδοσης. Κατά κύριο λόγο οι περοβσκίτες 
δρουν ως ενώσεις δέκτες (absorbers) στην διάταξη ενός φωτοβολταϊκού κελιού.Τα 
φωτοβολταϊκά περοβσκιτών αποτελούν τομέα συνεχούς έρευνας. Η απόδοσή τους 
εμφανίζει μεγάλη πρόοδο, από μόλις 2% το 2006 σε πάνω από 22,1% το 2016.20 

  Ένας από τους λόγους που οι περοβσκίτες χρησιμοποιούνται ευρέως στα 
φωτοβολταϊκά συστήματα είναι το μεγάλο ενεργειακό band gap (~1,5eV) που 
εμφανίζουν μεταξύ ζώνης αγωγιμότητας-ζώνης σθένους, το οποίο τους δίνει τη 
δυνατότητα να δράσουν «συνεργατικά» με άλλα υλικά, τα οποία έχουν τον 
περιορισμό του μικρότερου ενεργειακού band gap, και να δράσουν ευεργετικά στην 
αύξηση της απόδοσής τους. Άλλα πλεονεκτικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν η 
ευελιξία, η ημι-διαφάνεια που εμφανίζουν, η δυνατότητα τους να παρέχουν λεπτά 
φιλμ, το ελαφρύ τους βάρος και το χαμηλό κόστος σύνθεσης και επεξεργασίας.25    

  Οι περοβσκίτες σε φωτοβολταϊκά συστήματα ξεκίνησαν απλά ως μια βαφή σε μια 
παραλλαγή των DSSCs (dye sensitized solar cells), όμως η τεχνολογία αυτή συνεχώς 
εξελίσσεται. Ένα από τα πλεονεκτήματά τους ενάντια στα φωτοβολταϊκά κελιά με 
βάση το πυρίτιο αποτελεί το ευρύτερο τμήμα του ορατού φάσματος στο οποίο 
απορροφούν. Αυτό ,πρακτικά, σημαίνει πως περισσότερο ηλιακό φως μετατρέπεται 
σε ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι απορροφά το πυρίτιο. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι 
πλήρως εμπορικά έτοιμη και τα φωτοβολταϊκά κελιά περοβσκιτών θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις πριν επιτευχθεί η εμπορική τους επιτυχία και 
αποδοχή. Μεταξύ αυτών είναι η ανθεκτικότητα και η σταθερότητά τους, αλλά και ο 
κίνδυνος απελευθέρωσης τοξικών προς το περιβάλλον και τους ζωντανούς 
οργανισμούς στοιχείων, όπως ο μόλυβδος.25 
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 1.4.3   Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο 
  Τα φωτοβολταϊκά είναι συσκευές με την δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή 
ενέργεια σε ηλεκτρική. Η λειτουργία τους βασίζεται στην εφαρμογή του 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Το φαινόμενο πρωτοπαρατηρήθηκε από τον Χερτζ 
κατά τύχη το 1887. Αυτός συμπέρανε πώς ένας σπινθήρας μπορούσε να προκληθεί 
ευκολότερα μεταξύ δυο ηλεκτρικά φορτισμένων σφαιριδίων, όταν οι επιφάνειες τους 
φωτίζονταν από την λάμψη άλλου σπινθήρα. Το φαινόμενο μελετήθηκε διεξοδικά 
από τους Βίλχελμ Χάλβακς και Φίλιπ Λέναρντ από το 1886 έως το 1900 με 
πρωτοποριακές για την εποχή τους πειραματικές μελέτες, ώσπου το 1905 ο Άλμπερτ 
Αινστάιν μπόρεσε να ερμηνεύσει το φαινόμενο κβαντικά. Ο τελευταίος, εξήγησε με 
την θεωρία του πώς ηλεκτρόνια δραπετεύουν από την επιφάνεια ενός υλικού προς 
την ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας ενέργεια από το προσπίπτον σε αυτά φως. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 26 

 1.4.4  Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο 

  Η εύρεση νέας τεχνολογίας για την αποθήκευση, την χρήση και την μετατροπή της 
ηλιακής ακτινοβολίας σε αξιοποιήσιμες μορφές αποτέλεσε κίνητρο για τη 
διερεύνηση νέων τρόπων παραγωγής καθαρής ενέργειας. Ο ήλιος είναι μια πλούσια 
και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να μετατραπεί άμεσα σε ηλεκτρική 
ενέργεια χωρίς τοξικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα φωτοβολταϊκά υλικά και οι 
συσκευές διευκολύνουν τη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια 
μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε 
το 1839 από τον Edmund Becquerel, ένα Γάλλο πειραματικό φυσικό. Ο Becquerel 
διεκπεραίωνε πειράματα µε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, το οποίο αποτελείται απο 
δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια. Τότε ανακάλυψε πως κάποια συγκεκριμένα μέταλλα 
παρήγαγαν μικρές ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος με την έκθεσή τους στο φως.28 

  Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η συνολική φυσική διαδικασία κατά την οποία 
ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο - στοιχείο ή κυψέλη μετατρέπει την ενέργεια που 
προέρχεται από τον ήλιο σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλιακό φως αποτελείται από 
φωτόνια διαφόρων ποσών ενέργειας, τα οποία αντιστοιχούν στα μήκη κύματος του 
φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Όταν τα φωτόνια προσπίπτουν σε ένα 
φωτοβολταϊκό κύτταρο, είτε θα το διαπεράσουν, είτε θα ανακλαστούν ή θα 
απορροφηθούν. Αυτά που απορροφώνται αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια στα συστατικά 
των φωτοβολταϊκών κελιών σε κίνηση με αποτέλεσμα την παράγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος.29 

  Η διαδικασία που συμβαίνει κατά το φωτοβολταϊκό φαινόμενο μπορεί να 
συνοψιστεί σε τέσσερα κύρια στάδια. Αρχικά, λαμβάνει χώρα η απορρόφηση του 
φωτός. Στη συνέχεια ακολουθούν η δημιουργία ηλεκτρικών φορτίων (ηλεκτρόνια και 
οπές) και η μεταφορά τους σε ενδιάμεσα στρώματα. Τέλος, ακολουθεί η συλλογή 
τους σε ηλεκτρόδια. Η βασική προϋπόθεση ώστε να υπάρξει απορρόφηση του 
ηλιακού φωτός είναι η παρουσία ηµιαγώγιµων ιδιοτήτων στο υλικό.29 
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 1.4.5  Εξιτόνιο  

   Όταν μια αγώγιμη ένωση απορροφά ένα φωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται από 
την ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας και προκύπτουν δύο «απομακρυσμένα» 
φορτία, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Η «συζευγμένη» αυτή μορφή ενός ηλεκτρονίου 
(αρνητικού φορτίου) και μιας οπής(θετικού φορτίου), τα οποία συγκρατούνται 
μεταξύ τους λόγω ηλεκτροστατικών έλξεων  Coulomb ονομάζεται εξιτόνιο. Το 
εξιτόνιο είναι πάρα πολύ ασταθές και έχει την δυνατότητα να «μεταφέρεται» ή να 
«διαχέεται». Ουσιαστικά, δεν πρόκειται για μεταφορά ηλεκτρονίων και οπών αλλά 
για μεταφορά ενέργειας. Όταν το ηλεκτρόνιο και η οπή επανασυνδεθούν, τότε 
προκύπτει ξανά το αρχικό άτομο.6 

 

Εικόνα 13: Αναπαράσταση ενός Εξιτονίου 30 

 1.4.6    Δομή ενός Φωτοβολταϊκού Κελιού Περοβσκιτών 
  Κάποιες από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες αρχιτεκτονικές δομές ενός τυπικού 
PeSC (Perovskite Solar Cell) φαίνονται παρακάτω 6,34: 

 

                                                Εικόνα 14: Δομή ενός PeSC 54 

  Οι δομές Α και Β (Εικόνα 14) περιγράφουν την δομή ενός επίπεδου φωτοβολταϊκού 
κελιού περοβσκίτη. Συγκεκριμένα το σχέδιο Α παρουσιάζει τη δομή ενός τυπικού 
επιπεδου PeSC, ενώ το σχέδιο Β τη δομή ενός αντεστραμμένου επίπεδου PeSC. Στις 
δομές αυτές συναντώνται: 

1. Ένα διαπερατό υπόστρωμα, το οποίο είναι συνήθως γυαλί ή PET(Polyethylene 
terephthalate). 

2. Ένα διαπερατό ηλεκτρόδιο ανόδου, συνήθως σε μορφή οξειδίου (π.χ. ΙΤΟ). 
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3. Η ενεργός περιοχή, δηλαδή μια λεπτή στρώση περοβσκίτη σε στερεή 
κρυσταλλική μορφή. Εδώ διαχωρίζονται τα ηλεκτρόνια και οι οπές. 

4. Ενδιάμεσα στρώματα μεταφοράς ηλεκτρονίων (ETL –  p-type semiconductor) 
και μεταφοράς οπών (HTL – n-type semiconductor). Αυτά τα στρώματα 
συλλέγουν τα ηλεκτρόνια και τις οπές, αντίστοιχα, και τα μεταφέρουν στα 
ηλεκτρόδια. 

5. Ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο καθόδου. Συνήθως χρησιμοποιείται Αλουμίνιο η 
Χρυσός. 

  Η διαφορά μεταξύ επίπεδου PeSC (Εικόνα 14Α) και αντεστραμμένου PeSC (Εικόνα 
14Β) βρίσκεται στη διαδρομή και την συλλογή των φορτίων κατά τη παραγωγή 
ρεύματος. Τέλος, στη μεσοσκοπική δομή ενός φωτοβολταϊκού κελιού περοβσκίτη 
(Εικόνα 14C), κάποια μεσοπορώδη υλικά (π.χ. Οξείδιο του Τιτανίου/TiO2) 
αναμειγνύονται με το στρώμα περοβσκίτη και λειτουργούν ως μέσο μεταφοράς 
ηλεκτρονίων (ETL). 

 1.4.7  Αρχή Λειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Κελιού Περοβσκιτών – Διάσπαση 
Εξιτονίου6,34 
   Συνοπτικά, η αρχή και ο τρόπος λειτουργίας στον οποίο βασίζεται η μετατροπή  της 
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική από τα φωτοβολταϊκά κελιά περοβσκιτών φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 15: Διάσπαση Εξιτονίων σε PeSC 31 

1. H ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά το υπόστρωμα και το διαπερατό ηλεκτρόδιο 
ανόδου και καταλήγει στο στρώμα του Περοβσκίτη (active layer). Εκεί, τα 
φωτόνια που προέρχονται από την ηλιακή ενέργεια, απορροφούνται με 
ταυτόχρονη διέγερση ηλεκτρονίων και δημιουργία εξιτονίων. 

2. Τα εξιτόνια διαχωρίζονται στις διεπιφάνειες Perovskite-ETL και Perovskite-
HTL. Τα ηλεκτρόνια περνάνε στο Electron Transport Layer και οι oπές στo Hole 
Transport Layer. 

3. Στη συνέχεια τα φορτία συλλέγονται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. 
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1.5 Πειραματικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού 
 1.5.1  Φασματοσκοπία Μοριακής απορρόφησης Υπεριώδους – Ορατού (Uv-Vis 
Spectroscopy)32,33 
  Η φασματοσκοπία Υπεριώδους – Ορατού βασίζεται στην ηλεκτρονιακή διέγερση 
που υφίσταται ένα μόριο (ή άτομο), το οποίο απορροφά ενέργεια συγκεκριμένου 
μήκους κύματος από μια προσπίπτουσα δέσμη φωτός. Όταν το μόριο (ή άτομο) 
απορροφήσει ένα προσπίπτων σε αυτό φωτόνιο, η ενέργεια του αυξάνεται με 
αποτέλεσμα ηλεκτρόνια να προωθούνται σε τροχιακά υψηλότερης ενέργειας, 
δηλαδή, να διεγείρονται. Στη συνέχεια, τα μόρια (ή άτομα) επιστρέφουν στην 
θεμελιώδη κατάσταση, εκπέμποντας την ενέργεια που πρότινος απορρόφησαν. 

  Το εύρος της περιοχής του Υπεριώδους – Ορατού στο φάσμα είναι από τα 190 μέχρι 
τα 800 νανόμετρα. Συγκεκριμένα, ως περιοχή του Υπεριώδους χαρακτηρίζεται το 
εύρος 190-400 νανόμετρα, ενώ ως περιοχή του ορατού από τα 400 έως τα 800. 
Απορρόφηση ακτινοβολίας τέτοιου μήκους κύματος προκαλεί μόνο ηλεκτρονικές 
διεγέρσεις στο δείγμα. Πρόκειται για διεγέρσεις ηλεκτρονίων τα οποία ανήκουν σε 
στοιβάδες σθένους και μεταβαίνουν από ένα δεσμικό μοριακό τροχιακό σε ένα 
αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό. 

  Υπάρχουν τέσσερις πιθανές ηλεκτρονιακές 
μεταπτώσεις: 

1. Μεταβάσεις από π σε π* 
2. Μεταβάσεις από n σε π* 
3. Μεταβάσεις από σ σε σ* 
4. Μεταβάσεις από n σε σ* 

 

  Για να διεκπεραιωθεί απορρόφηση ορισμένης ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους 
κύματος από την προς ανάλυση ουσία, επιβάλλεται η τελευταία να διαθέτει μια 
διεγερμένη ενεργειακή στάθμη, της οποίας η διαφορά ενέργειας από την βασική θα 
είναι ακριβώς όση η ενέργεια που προσφέρει η προσπίπτουσα ακτινοβολία. Επίσης, 
για να πραγματοποιηθεί μια διέγερση, πρέπει να είναι και επιτρεπτή για τη 
συγκεκριμένη χημική ουσία. Η εξερχόμενη από το δείγμα ακτινοβολία είναι 
μικρότερη σε ένταση από την προσπίπτουσα. 

  H φασματοσκοπία μοριακής απορρόφησης στο Υπεριώδες/Ορατό βασίζεται στον 
νόμο Beer-Lambert.  Στηρίζεται στη μέτρηση της διαπερατότητας (συμβολίζεται με Τ) 
και της απορρόφησης (συμβολίζεται με Α) διαλυμάτων, τα οποία τοποθετούνται σε 
κατάλληλες διαπερατές κυψελίδες οπτικής διαδρομής b (σε cm). Συνήθως, η 
συγκέντρωση (συμβολίζεται C) της προς ανάλυση ουσίας, συνδέεται γραμμικά με την 
απορρόφηση. Ο λόγος της έντασης της εξερχόμενης ακτινοβολίας προς την ένταση 
της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ισούται με τη διαπερατότητα (Τ) του δείγματος: 

𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼

= 𝑇𝑇 = 10-ebC 

Εικόνα 16: Πιθανές ηλεκτρονιακές 
μεταπτώσεις λόγω ακτινοβολίας 
ορατού-υπεριώδους 
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  Η απορρόφηση ισούται με τον αρνητικό λογάριθμο της διαπερατότητας Τ. Η 
απορρόφηση είναι ταυτόχρονα ανάλογη με την οπτική διαδρομή που διανύει η 
ακτίνα στο διάλυμα, την συγκέντρωση του δείγματος και τον συντελεστή μοριακής 
απόσβεσης, σύμφωνα με τη σχέση: 

𝐴𝐴 =  −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑇𝑇 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐼𝐼
𝐼𝐼𝑙𝑙

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

  Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου των Beer-Lambert. 

Συνοψίζοντας, καθίσταται φανερό πως η απορρόφηση εξαρτάται από: 

• Την οπτική διαδρομή b, μέσω της οποίας διέρχεται η δέσμη της 
ακτινοβολίας. 

• Τη συγκέντρωση C (σε mol L-1) του δείγματος στην κυψελίδα 
• Το μήκος κύματος λ, της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 
• Τον συντελεστή μοριακής απόσβεσης, ε. Ο συγκεκριμένος συντελεστής έχει 

συγκεκριμένη τιμή για κάθε ουσία και για κάθε μήκος κύματος. 

  Για τις μετρήσεις της παρούσας πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα 
Φασματοφωτόμετρο που  ανήκει στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μοντέλου Shimadzu UV-2401PC. 
Πρόκειται για ένα φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης. Το μοντέλο αυτό φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 17: Φασματοφωτόμετρο μοντέλο Shimadzu UV-2401PC στα Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

  Η πορεία της δέσμης του φωτός από τον λαμπτήρα – πηγή μέχρι και τον 
φωτοπολλαπλασιαστή μπορεί να παρατηρηθεί στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Στον 
πίνακα 1 καταγράφονται τα απαραίτητα εξαρτήματα που ευθυγραμμίζουν και 
κατευθύνουν τη δέσμη: 
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Εικόνα 18: Διαδρομή δέσμης φωτός στο Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης Shimadzu 
UV-2401PC 

Πίνακας 1: Κατευθυντήριες συνιστώσες της διαδρομής της δέσμης φωτός στο 
συγκεκριμένο μοντέλο φασματοφωτόμετρου 

D2: λάμπα Δευτερίου G : Κιγκλίδωμα Περίθλασης 

W1: Λάμπα Αλογόνου S2 : Εσοχή Εξόδου 

S1: Εσοχή Εισόδου F: Φίλτρα 

W: Παράθυρα Quartz CH: Διαχωριστής δέσμης 

M1-M10: Καθρέπτες PM: Φωτοπολλαπλασιαστής 

 

1.5.2 Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD) 32,36,37 
  Η φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο με σκοπό 
τον χαρακτηρισμό της δομής των κρυσταλλικών στερεών. Πρόκειται για μια μη 
καταστρεπτική μέθοδο, η οποία δεν απαιτεί καμία προετοιμασία των στερεών 
δειγμάτων για την διεκπεραίωση του χαρακτηρισμού. Η κορυφές που εμφανίζονται 
σε ένα φάσμα XRD έχουν καθορισμένη θέση και διαφέρουν στην ένταση και στο 
σχήμα ανάλογα με το υλικό που αναλύεται. Η ένταση των κορυφών, συγκεκριμένα, 
εξαρτάται από το είδος των ατόμων τα οποία απαρτίζουν τον κρύσταλλο,την 
ποσότητα αλλά και την διευθέτησή τους σε αυτόν. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του 
διανύσματος της ακτινοβολίας Χ και των ηλεκτρονίων της ύλης μέσω της οποίας 
αυτή διέρχεται, προκαλεί σκέδαση. Όταν διαμέσου του οργανωμένου περιβάλλοντος 
του κρυστάλλου περάσουν ακτίνες Χ και σκεδαστούν, συμβαίνει ενισχυτική ή 
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καταστρεπτική συμβολή των σκεδαζόμενων αυτών ακτίνων.  Αυτό συμβαίνει διότι, οι 
αποστάσεις μεταξύ των κέντρων σκέδασης είναι του ίδιου μεγέθους με το μήκος 
κύματος της ακτινοβολίας. Αποτέλεσμα αυτού του τύπου σκέδασης είναι η 
περίθλαση της ακτινοβολίας. 

  Η περίθλάση των ακτίνων Χ βασίζεται στον νόμο του Bragg. Σύμφωνα με τον 
παραπάνω νόμο, όταν μια δέσμη ακτίνων Χ προσκρούει στην επιφάνεια ενός 
κρυστάλλου με κάποια γωνία θ, ένα τμήμα της σκεδάζεται από το επιφανειακό 
στρώμα ατόμων. Το μη σκεδαζόμενο τμήμα αυτής της δέσμης εισέρχεται στο 
δεύτερο στρώμα ατόμων, όπου και πάλι ένα τμήμα σκεδάζεται και το υπόλοιπο 
εισέρχεται στο τρίτο στρώμα. Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της σκέδασης από τα 
οργανωμένα και τακτικά χωροθετημένα κέντρα του κρυστάλλου είναι η περίθλαση 
της δέσμης, με τρόπο ανάλογο όπως συμβαίνει κατά την πρόσπτωση ορατής 
ακτινοβολίας σε ένα περιθλαστικό φράγμα. Η περίθλαση των ακτίνων Χ από τους 
κρυστάλλους , όπως την παρουσίασε ο W. L. Bragg φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 19: Απεικόνιση του νόμου του Bragg35  

H σχέση του Bragg ορίζεται ως: 

𝛮𝛮𝛮𝛮 = 2𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,όπου: 
d η απόσταση μεταξύ των επιπέδων (ή στρωμάτων) του κρυστάλλου, θ η γωνία με 
την οποία η στενή δέσμη ακτινοβολίας προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια του 
κρυστάλλου και Ν ένας ακέραιος 

Η δέσμη ακτίνων Χ προσπίπτει πάνω στον δειγματοφορέα και προσμετράται η 
διαφορά γωνίας (2θ) μεταξύ της προέκτασης του διανύσματος της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας, και του διανύσματος της διαθλώμενης, από το κρυσταλλικό δείγμα, 
ακτινοβολίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Εικόνα 20: Η γωνία 2θ που μετράται κατά την περιθλασιμετρία με ακτίνες Χ37 
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Ένα περιθλασιόμετρο ακτίνων Χ απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 

1. Πηγή παραγωγής ακτίνων Χ. 

2. Φράγματα ακτίνων Χ,  με δυνατή τη μεταβολή γεωμετρίας ανάλογα με τη μέτρηση. 

3. Σύστημα τοποθέτησης του δείγματος. 

4. Ένα μονοχρωμάτορα. 

5. Ένα σύστημα διασποράς. 

6. Ένα γωνιομετρικό μηχάνημα. 

7. Το σύστημα ανίχνευσης και το λογισμικό συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

  Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθούν οι χαρακτηρισμοί XRD 
είναι μοντέλου Χ’Pert Pro Analytical της εταιρίας Panalytical. Ανήκει στη σχολή 
θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στεγάζεται στο τμήμα Χημείας.  

 

Εικόνα 21: Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ μοντέλου X'Pert Pro Analytical της εταιρίας 
Panalytical 

1.5.3  Φασματοσκοπία Raman40,41 
  Η φασματοσκοπία Raman ονομάστηκε έτσι προς τιμήν το C.V. Raman , ο οποίος μαζί 
με τον K.S. Krishnan δημοσίευσε το πρώτο άρθρο που αφορά τη συγκεκριμένη 
τεχνική.43 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ποιοτική , όσο και για ποσοτική 
ανάλυση δειγμάτων. Πρόκειται για μια μέθοδο φασματοσκοπίας σκέδασης. Η τεχνική 
βασίζεται στο Φαινόμενο Ραμάν, σύμφωνα με το οποίο η συχνότητα ενός μικρού 
τμήματος της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας διαφέρει από την συχνότητα της 
μονοχρωματικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην 
ανελαστική σκέδαση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας λόγω των αλληλεπιδράσεών 
της με δονούμενα μόρια. Ουσιαστικά ανιχνεύει κάποιες δονήσεις των μορίων του 
δείγματος. 

  Στη φασματοσκοπία Raman μονοχρωματική ακτίνα laser προσπίπτει στο δείγμα και 
αλληλεπιδρά με τα μόρια του, παράγοντας σκεδαζόμενο φως. Από τη σκεδαζόμενη 
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αυτή ακτινοβολία, το μεγαλύτερο μέρος έχει συχνότητα η οποία είναι ίδια με τη 
συχνότητα της προσπίπτουσας, και αποτελεί την σκέδαση Rayleigh. Όμως, ένα 
μικρότερο μέρος της έχει συχνότητα η οποία διαφέρει από την προσπίπτουσα. Εάν η 
συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη από την συχνότητα 
της σκεδαζόμενης, τότε πρόκειται για σκέδαση Stokes. Αντίθετα, αν η συχνότητα της 
προσπίπτουσας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, 
πρόκειται για σκέδαση anti-Stokes. Το σκεδαζόμενο φως που έχει διαφορετική 
συχνότητα από την προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι αυτό που χρησιμοποιείται για 
να κατασκευαστεί ένα φάσμα Raman. 

 

Εικόνα 22: Αναπαράσταση σκέδασης Stokes, Rayleigh και Anti-Stokes42 

  To όργανο που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση των μετρήσεων της 
συγκεκριμένης πτυχιακής κατασκευάζεται από την εταιρία Thermo Electron 
Corporation και πρόκειται για το μοντέλο Nicolet Almega XR Dispersive Raman. 
Ανήκει στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στεγάζεται στο 
Τμήμα Χημείας. Πρόκειται για ένα όργανο στο οποίο εφαρμόζεται ο Αλγόριθμος 
Φουριέ για την συλλογή των δεδομένων. 

Εικόνα 23: Φασματόμετρο Nicolet Almega XR Dispersive Raman της Thermo Electron 
Corporation 

  Ο τρόπος λειτουργίας και το «μονοπάτι» της δέσμης από το laser που λειτουργεί ως 
πηγή, μέχρι και τον ανιχνευτή, καθώς και τα βασικά εξαρτήματα που την 
κατευθύνουν μπορούν να παρατηρηθούν στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 
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Εικόνα 24: “Mονοπάτι” δέσμης ακτινοβολίας στο συγκεκριμένο φασματόμετρο41 

1.5.4 Field Emission Scanning Electron Micsroscope – Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 
Σάρωσης Εκπομπής Πεδίου44,45,46 
  Οι ερευνητές στους τομείς της Χημείας, της Βιολογίας αλλά και της φυσικής 
χρησιμοποιούν το Field emission scanning electron microscope (FESEM) με σκοπό την 
παρατήρηση χημικών δομών μικρού μεγέθους ή κυτταρικών δειγμάτων. Ένα 
μικροσκόπιο τέτοιου τύπου παρέχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης και παρατήρησης 
δομών σε διαστάσεις του ενός νανόμετρου. 

  Μια δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται και κατευθύνεται προς τον δειγματοφορέα. Τα 
ηλεκτρόνια προσπίπτουν στο δείγμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία δευτερευόντων 
ηλεκτρονίων. Η γωνία και η ορμή των δευτερευόντων αυτών ηλεκτρονίων εξαρτάται 
από την επιφανειακή δομή του δείγματος. Τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια στη 
συνέχεια καταλήγουν σε έναν ανιχνευτή, ο οποίος απλοποιεί το σήμα και το 
μετατρέπει σε εικόνα. Η εικόνα αυτή μπορεί να παρατηρηθεί σε μια οθόνη και να 
αποθηκευτεί ή να επεξεργαστεί περαιτέρω. 

Εικόνα 25: Σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας δευτερευόντων ηλεκτρονίων 
μετά την αλληλεπίδραση της δέσμης με το υλικό του δείγματος44 

  Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε για τις απεικονίσεις του 
δείγματος στην συγκεκριμένη πτυχιακή είναι το μοντέλο JSM 7000F της εταιρίας 
JEOL. Το μικροσκόπιο αυτό είναι ιδιοκτησία της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και στεγάζεται στο κτήριο του τμήματος Βιολογίας. 
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Εικόνα 26: Ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JSM 7000F της εταιρίας JEOL 

  Η πορεία της δέσμης ηλεκτρονίων από την πηγή ηλεκτρονίων μέσα από το δείγμα, η 
κατάληξη των δευτερευόντων ηλεκτρονίων στον ανιχνευτή και η απεικόνιση του 
δείγματος στην οθόνη, στο συγκεκριμένο μοντέλο ηλεκτρoνικού μικροσκοπίου, 
αναπαριστάται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

 

Εικόνα 27: Αρχές λειτουργίας ενός τυπικού μικροσκοπίου ηλεκτρονικής μικροσκοπίας44 
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Κεφάλαιο 2ο: Πειραματικό Μέρος 
______________________________________________ 

2.1 Οξείδωση Γραφίτη (Μέθοδος Hummers) 
  Σε ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 600 ml τοποθετήθηκε 1g γραφίτη. Στη συνέχεια, με 
τη χρήση ογκομετρικού κυλίνδρου προστέθηκαν 46 ml H2SO4. Ακολούθησε 
ανάδευση χωρίς θέρμανση σε θερμαντική πλάκα για 20 λεπτά.  

  Ύστερα προστέθηκαν σε αργό ρυθμό 1g NaNO3, διότι η αντίδραση είναι εξώθερμη. 
Ακολούθησε ανάδευση για μια ώρα (60 λεπτά). Λόγω της φύσης της αντίδρασης 
(εξώθερμη – έκλυση θερμότητας προς το περιβάλλον), το ποτήρι ζέσεως 
τοποθετήθηκε πρώτα σε παγόλουτρο για όλη τη διάρκεια της ανάδευσης. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται η σκουρόχρωμη-μαύρη απόχρωση του διαλύματος. 

 

Εικόνα 28: Ποτήρι ζέσεως κατά την ανάδευση μέσα στο παγόλουτρο 

  Στη συνέχεια ζυγίστηκαν σε αναλυτικό ζυγό 6g ΚMnO4 πάνω σε ύαλο ωρολογίου. 
Λόγω του ότι το Υπερμαγγανικό Κάλιο είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό αντιδραστήριο, 
προτιμήθηκε η χρήση πλαστικής σπάτουλας, αντί για μεταλλική. Έπειτα, η ποσότητα 
που ζυγίστηκε προστέθηκε στο διάλυμα πολύ αργά, καθώς πρόκειται για πολύ βίαιη 
αντίδραση. Παρατηρήθηκε εναλλαγή της απόχρωσης του διαλύματος από μαύρη 
προς σκούρα πράσινη. Το διάλυμα αφέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας για 
ανάδευση. 

  Την επόμενη μέρα απομακρύνθηκε το παγόλουτρο και ανέβηκε η θερμοκρασία της 
θερμαντικής πλάκας στους 35OC για 100 λεπτά της ώρας (1 ώρα και 40 λεπτά). Με το 
πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος η θερμοκρασία ανέβηκε στους 90oC. Σε αυτή 
τη θερμοκρασία προστέθηκαν στο ποτήρι ζέσεως στάγδην 80ml απεσταγμένο νερό, 
DH2O. Ο λόγος που το νερό στο συγκεκριμένο στάδιο προστέθηκε με αργό ρυθμό 
είναι διότι το ήδη υπάρχων διάλυμα είχε μεγάλη συγκέντρωση οξέων. Η 
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θερμοκρασία διατηρήθηκε στους 90OC για 40 λεπτά της ώρας. Όταν πέρασε το 
χρονικό αυτό διάστημα έκλεισε η θέρμανση και προστέθηκαν 200ml DΗ2Ο, μέσα στα 
οποία είχαν αραιωθεί 20ml H2O2 30% w/w, για την απομάκρυνση του KMnO4. 
Παρατηρήθηκε δημιουργία φυσαλίδων, καθώς παράχθηκε αέριο O2. Να σημειωθεί 
πως τόσο το KMnO4 όσο και το H2SO4  χαρακτηρίζονται ως ισχυρά οξειδωτικά, όμως 
στην συγκεκριμένη περίπτωση το προϊόν της μεταξύ τους αντίδρασής, Mn2O7 είναι 
αυτό που αλληλεπιδρά με το γραφένιο και προκαλεί οξείδωση αυτού.47 

  Οι αντιδράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της οξείδωσης του γραφενίου με 
τη μέθοδο Hummers47 είναι: 

KMnO4 + 3 H2SO4 → K+ + MnO3+ + H3O+ + 3 HSO4- 

KMnO4 → K+ + MnO4- 

MnO3+ + MnO4- → Mn2O7 

Graphene + Mn2O7 → GO   +  byproducts 

2MnO4¯ + 5 H2O2 + 6 H+ → 2 Mn2+ + 8 H2O + 5 O2 

  Με το πέρας της αντίδρασης ακολούθησε ο καθαρισμός του προϊοντος από τα 
υπεροξείδια, την περίσσεια οξειδωτικών αντιδραστηρίων και των παραγώγων αυτών 
με φυγοκεντρίσεις. Το μείγμα μεταγγίστηκε από το ποτήρι ζέσεως στο οποίο 
βρισκόταν σε φυγοκεντρικό σωλήνα και φυγοκεντρίθηκε για χρονικό διάστημα 5 
λεπτών στις 4200 στροφές το λεπτό (5 min ,4200 rpm). Μόλις ολοκληρώθηκε η 
ολιγόλεπτη αυτή φυγοκέντριση το GO κατακάθισε στον πάτο του φυγοκεντρικού 
σωλήνα ως ίζημα(λόγω της φυγόκεντρου δύναμης), ενώ όλα τα άλλα αντιδραστήρια, 
υπεροξείδια και τα παραπροϊόντα τους παρέμειναν διαλυμένα στην υδατική φάση. 
Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε προσεκτικά με πιπέτα Pasteur. 

  Παράλληλα, 200 ml απιονισμένου νερού (DH2O) θερμάνθηκαν στους 65oC. Μόλις η 
θερμοκρασία του απιονισμένου νερού έφτασε την επιθυμητή τιμή, προστέθηκαν στο 
ίζημα που απομονώθηκε από την αρχική φυγοκέντριση, 50 ml τη φορά σε 4 συνολικά 
πλύσεις. Και σε αυτές τις πλύσεις με θερμό νερό η διάρκεια της κάθε φυγοκέντρισης 
ήταν 5 λεπτά, στις 4200 στροφές το λεπτό. Ακολούθησαν περαιτέρω πλύσεις με 
DH2O μόλις η ποσότητα του ζεστού απιονισμένου νερού χρησιμοποιήθηκε όλη, μέχρι 
το pH του υπερκείμενου να πάρει την τιμή 7. Σε αυτό το στάδιο έγιναν 6 πλύσεις με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προαναφέρθηκε (προσθήκη ποσότητας νερού στο ίζημα 
που απομονώθηκε από την προηγούμενη πλύση, φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 4200 
στροφές το λεπτό , απομάκρυνση του υπερκείμενου με πιπέτα Pasteur). Ο έλεγχος 
της τιμής pH του υπερκείμενου έγινε  με τη βοήθεια πεχαμετρικού χαρτιού. Όταν 
αυτό «έδειξε» την τιμή 7, απομακρύνθηκε για μια τελευταία φορά το υπερκείμενο. 
Το ίζημα που παρέμεινε, τοποθετήθηκε στη συνέχεια σε φούρνο στους 80OC για 72 
ώρες, με σκοπό να απομακρυνθεί το εναπομείναν νερό.  

  Μόλις η ξήρανση τελείωσε, το δείγμα είχε στερεή μορφή ακανόνιστων κόκκων και 
συσσωματωμάτων μεγάλου μεγέθους (εικόνα 29). Για τις μετέπειτα αντιδράσεις 
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είναι προτιμητέα η μετατροπή του GO σε στερεή σκόνη, λόγω μεγαλύτερης ενεργού 
επιφάνειας. Για το λόγο αυτό, το δείγμα λειοτριβήθηκε σε γουδί με γουδοχέρι και 
μετατράπηκε έτσι σε μορφή σκόνης. Η προκύπτουσα σκόνη τοποθετήθηκε σε vial και 
αποθηκεύτηκε. Να σημειωθεί πως αυτό που παρασκευάζεται με τη συγκεκριμένη 
μέθοδο είναι oξείδιο του γραφίτη (GtO), καθώς μετά την ξήρανση τα φύλλα 
γραφενίου επανασυνδέονται με ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις. 

 

Εικόνα 29: Αριστερά: GO πρίν την λειοτρίβηση - Δεξιά: GO μετά την λειοτρίβηση 

2.2 Εμπλουτισμός Οξειδίου του Γραφενίου με Άζωτο 
(Graphene N-doping) 
  Η παρασκευή του N-RGO πραγματοποιήθηκε μέσω μια υδροθερμικής διαδικασίας, 
με πρώτη ύλη το GtO (Graphite Oxide) και ουρία ως πηγή αζώτου. Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε20 αναλύεται παρακάτω. 

  Σκόνη οξειδίου του γραφίτη, ποσότητας 80 mg, ζυγίστηκε και τοποθετήθηκε σε ένα 
φυγοκεντρικό σωλήνα. Στη συνέχεια, με ογκομετρικό κύλινδρο προστέθηκαν 40ml 
απιονισμένο νερό. Το οξείδιο του γραφίτη δεν εμφάνιζε καλή διαλυτότητα στο νερό 
και είχε τη μορφή αιωρήματος μέσα σε αυτό. Ο φυγοκεντρικός σωλήνας 
τοποθετήθηκε σε λουτρό υπερήχων για 1 ώρα. Ο σκοπός της χρήσης των υπερήχων 
σε αυτό το στάδιο είναι να «υπερνικηθούν» οι δυνάμεις Van Der Waals που 
διατηρούν στοιβαγμένα τα φύλλα γραφενίου στη μορφή γραφίτη και να προκύψουν 
μεμονωμένα φύλλα γραφενίου. Με το πέρας της 1 ώρας παρατηρήθηκε πως το 
αιώρημα του GtO είχε μετατραπεί σε σκουρόχρωμο ομοιόμορφο διάλυμα. Έτσι, είναι 
προφανές πως το GtO «άνοιξε» σε φύλλα GO και διασπάρθηκε στο νερό. 



36 
 

 

Εικόνα 30: GO σε νερό με το πέρας της 1 ώρας υπερήχων. Μπορεί να παρατηρηθεί το 
ομοιόμορφο σκούρο χρώμα του αιωρήματος. 

  Ακολούθως, το αιώρημα GO υπέστη φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 1000 στροφές 
ανά λεπτό (5min, 1000rpm) με σκοπό να απομακρυνθεί η ποσότητα οξειδίου του 
γραφίτη που δεν αποφλοιώθηκε. Μετά τη φυγοκέντριση το υπερκείμενο 
μεταγγίστηκε σε vial με πιπέτα Pasteur. Στον πάτο του φυγοκεντρικού έμεινε 
ποσότητα οξειδίου του γραφίτη η οποία δεν αποφλοιώθηκε, όπως είναι προφανές 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 31: Διαχωρισμός του GO που έχει διaσπαρθεί στο νερό και του GtO που έχει 
καθιζάνει στον πάτο του φυγοκεντρικού σωλήνα 

  Στο υπερκείμενο στη συνέχεια προστέθηκαν 4 γραμμάρια ουρίας (<99,5% 
καθαρότητας) ως πηγή ατόμων αζώτου. Έπειτα, το μείγμα μπήκε σε λουτρό 
υπερήχων για 30 λεπτά με σκοπό όχι μόνο την διάλυση της ουρίας στο νερό, αλλά 
και την αποφυγή επανασύνδεσης των στρωμάτων γραφενίου. Η άσπρη σκόνη της 
ουρίας διαλύθηκε πλήρως με το πέρας των υπερήχων. 
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Εικόνα 2: Ουρία 

  Στη συνέχεια το μείγμα τοποθετήθηκε με πιπέτα Gilson χωρητικότητας 1000μl μέσα 
σε αεροστεγή αντιδραστήρα βρασμού (autoclave) χωρητικότητας 22 ml και 
σφραγίστηκε. Το autoclave τοποθετήθηκε στον φούρνο στους 180OC για 12 ώρες. 
Μόλις πέρασε το χρονικό διάστημα αυτό, το autoclave απομακρύνθηκε από τον 
φούρνο και ψύχθηκε φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου. Σχηματικά, η αντίδραση 
που έλαβε χώρα είναι η εξής: 

 

Εικόνα 3: Αντίδραση Εμπλουτισμού του GO με άζωτα. Είναι εμφανής η μερική αναγωγή 
του GO λόγω απομάκρυνσης οξυγόνων.49 

  Μόλις το autoclave έφτασε  σε θερμοκρασία δωματίου ανοίχτηκε προσεκτικά. 
Παρατηρήθηκε ένα συσσωμάτωμα το οποίο έχει μορφή υδρογέλης και επέπλεε στην 
επιφάνεια του διαλύματος. Η μυρωδιά της ουρίας ήταν έντονη, πράγμα που 
σημαίνει πως υπήρχε μεγάλη ποσότητα υπολειπόμενης ουρίας, η οποία δεν 
αντέδρασε, και πιθανών αμμωνιακών παραπροϊόντων. 
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Εικόνα 4: Υδρογέλη N-RGO μετά την φυσική ψύξη του autoclave 

  Η υδρογέλη του N-RGO στη συνέχεια συλλέχθηκε μέσα από το Teflon δοχείο του 
autoclave και τοποθετήθηκε μέσα σε φυγοκεντρικούς σωλήνες για να υποστεί 
πλύσεις με απιονισμένο νερό (DH2O). Στόχος των πλύσεων αυτών ήταν η 
απομάκρυση της μη αντιδρώσας – υπολοιπόμενης ουρίας και των πιθανών 
αμμωνιακών παραπροϊόντων της.  

  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τις πλύσεις είναι αντίστοιχη με αυτή που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καθαρισμού στην οξείδωση γραφίτη κατά 
Hummers. Έγινε προσθήκη αρκετής ποσότητας απιονισμένου νερού στον 
φυγοκεντρικό σωλήνα που περιείχε την υδρογέλη N-RGO. Στη συνέχεια, με μια 
σπάτουλα το μείγμα ανακατεύτηκε αρκετά, με σκοπό την καλύτερη διασπορά του N-
RGO για αποτελεσματικότερη πλύση. Το δείγμα υπέστη φυγοκέντριση των 10 λεπτών 
στις 4200 στροφές (10 min, 4200 rpm). Μόλις η φυγοκέντριση τελείωσε, 
παρατηρήθηκε πως το N-RGO δεν είχε καθιζάνει πλήρως. Έτσι, ο φυγοκεντρικός 
αφέθηκε σε ηρεμία για περίπου 15 λεπτά με σκοπό να καθιζάνει όλη η ποσότητα του 
N-RGO και να αποφευχθούν απώλειες ποσότητας. Στη συνέχεια, με πιπέτα Pasteur 
λήφθηκε δείγμα του υπερκείμενου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο της τιμής 
του pH με πεχαμετρικό χαρτί. Παράλληλα, με την πιπέτα Pasteur απομακρύνθηκε 
όλη η ποσότητα του υπερκείμενου με προσοχή, ώστε να μην απομακρυνθεί 
ποσότητα ιζήματος. H διαδικασία αυτή, της πλύσης, επαναλήφθηκε 5 φορές μέχρι το 
pH του υπερκείμενου να πάρει την τιμή 7. Μόλις η ένδειξη του πεχαμετρικού 
χαρτιού ήταν η επιθυμητή απομακρύνθηκε για τελευταία φορά η υδάτινη φάση και 
σταμάτησαν οι πλύσεις. Το δείγμα , μπήκε σε φούρνο για ξήρανση στους 80OC κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Με το πέρας της ξήρανσης το στερεό προϊόν μεταφέρθηκε σε 
σωληνάριο Eppendorf, όπου ζυγίστηκε και φυλάχτηκε για τους χημικούς 
χαρακτηρισμούς που ακολούθησαν. 

  Σημείωση 1: Το autoclave που χρησιμοποιήθηκε για την παραπάνω πειραματική 
διαδικασία έχει τον περιορισμό της ποσότητας υγρού που χωράει σε αυτό ,η οποία 
είναι 22ml. Εκτός αυτού, κατά την διάρκεια της αντίδρασης αυξάνεται πάρα πολύ η 
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πίεση μέσα στο εσωτερικό του autoclave και το νερό ως διαλύτης σε τέτοιες 
θερμοκρασίες εκτονώνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος του κατά 25%48. 
Έτσι, για λόγους ασφαλείας, η ποσότητα του μίγματος (νερό – γραφένιο – ουρία) που 
τοποθετήθηκε στο autoclave σε κάθε αναπαραγωγή της αντίδρασης ήταν 10ml. 
Συνολικά για όλη την αρχική ποσότητα του διαλύματος Νερό – GO – ουρία, 
χρειάστηκε να αναπαραχθεί το πείραμα 4 φορές. Το συνολικό βάρος της ουσίας 
μετρήθηκε σε σύγκριση με το άδειο Eppendorf tube και βρέθηκε ~19mg. 

  Σημείωση 2: Η ουρία είναι μια πολύ ασθενής βάση (pKb = 13,8) και σε υδατικά 
διαλύματα έχει τιμές pH ~7,05, πρακτικά ουδέτερη. Όμως, το υπερκείμενο το οποίο 
προέκυψε από την θέρμανση στο autoclave είχε τιμές pH μεγαλύτερες του 9. Έτσι, 
είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια της αντίδρασης να παρασκευάζονται βασικά 
υδατοδιαλυτά νιτρικά παραπροϊόντα, τα οποία αυξάνουν το pH  του υπερκείμενου. 

2.3 Προετοιμασία δειγμάτων για  χαρακτηρισμό 
  Όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 
τέσσερις μέθοδοι χαρακτηρισμού του προϊόντος. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι 
ποιοτικού προσδιορισμού που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης 
πτυχιακής εργασίας είναι: περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD), φασματοσκοπία Raman, 
φασματοσκοπία μοριακής απορρόφησης υπεριώδους–ορατού (Uv-Vis Spectroscopy) 
και μικροσκόπηση του δείγματος με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Από αυτές, 
δε χρειάστηκε καμία προετοιμασία των δειγμάτων για τις πρώτες δύο, καθώς σε 
αυτές είναι εφικτός (και κάποιες φορές προτιμητέος) ο χαρακτηρισμός δειγμάτων σε 
στερεή μορφή. Σε αυτό το κομμάτι αναλύεται η προετοιμασία δειγμάτων που 
ακολουθήθηκε για τη φασματοσκοπία uv-vis και την ηλεκτρονιακή μικροσκόπηση. 

 2.3.1 Προετοιμασία δείγματος για φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού (uv-vis 
spectroscopy) 
  Για τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό απαιτήθηκε η πλήρης διασπορά του N-RGO. Ως 
διαλύτης χρησιμοποιήθηκε ΝMP (N-Methyl-2-pyrrolidone), στο οποίο το RGO 
παρουσιάζει πάρα πολύ καλή διαλυτότητα, 9,4 μg/ml50. Πρόκειται για έναν οργανικό 
διαλύτη με μεγάλη διπολική ροπή, λόγω των ηλεκτραρνητικών ατόμων του οξυγόνου 
και του αζώτου. 

 

Εικόνα 5: Ν-μέθυλο-2-πυρρολιδόνη 

  Παρασκευάστηκαν 2 δείγματα προς ανάλυση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης 
μέτρησης ήταν καθαρά ποιοτικός και όχι ποσοτικός (είναι δυνατή η χρήση του νόμου 
Beer Lambert για εύρεση συγκέντρωσης διαλυμένου N-RGO στον παραπάνω 
διαλύτη), επομένως τα δείγματα παρασκευάστηκαν με τυχαίες ποσότητες. Για το 
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πρώτο δείγμα συλλέχτηκε 1 κόκκος σκόνης N-RGO και τοποθετήθηκε σε vial 
χωρητικότητας 2 ml. Για την παρασκευή του δεύτερου δείγματος, συλλέχτηκε 
μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης N-RGO και τοποθετήθηκε σε vial 2 ml. Και στα 2 vial 
προστέθηκε με πιπέτα Pasteur περίπου 1 ml Ν-μέθυλο-2-πυρρολιδόνη (ΝΜP). Τα 
φιαλίδια, στη συνέχεια, μπήκαν σε λουτρό υπερήχων για μια ώρα, μέχρι το 
περιεχόμενο N-RGO σε αυτά διασπαρθεί πλήρως. Tέλος, για την παρασκευή του 
τυφλού δείγματος, αντίστοιχη ποσότητα διαλύτη μεταγγίστηκε μέσα σε ίδιας 
χωρητικότητας φυαλίδιο. 

 

Εικόνα 6: Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν για την ανάλυση με φασματοφωτόμετρο 
υπεριώδους-ορατού. Είναι εμφανής η διαφορά συγκέντρωσης μεταξύ του 

πρώτου(αραιού) και του δεύτερου(πυκνού) δείγματος. 

  2.3.2 Προετοιμασία δειγμάτων για μικροσκόπηση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
  Για την μικροσκόπηση με μικροσκόπιο FESEM μικρή ποσότητα σκόνης N-RGO 
διασπάρθηκεε σε NMP με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στο κομμάτι 2.3.1. Μόλις 
το N-RGO διασπάρθηκε πλήρως έγινε επίστρωση στάγδην (dropcasting) του 
αιωρήματος με πιπέτα Pasteur πάνω σε μικρά πλακίδια πυριτίου (silicon wafer). Τα 
πλακίδια μπήκαν σε φούρνο στους 70OC για τη διάρκεια της νύχτας, για την 
απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας του NMP(σημείο βρασμού 202oC) και για 
την αποφυγή επιμόλυνσης των δειγμάτων από ατμοσφαιρική σκόνη. 

 

Εικόνα 7: Πλακίδια πυριτίου μετά το dropcasting Ν-RGO διαλυμένου σε NMP 
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  Μόλις ο διαλύτης απομακρύνθηκε, τα πλακίδια αφαιρέθηκαν από τον φούρνο και 
αφέθηκαν να ψυχθούν φυσικά μέχρι θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τα 
πλακίδια προσκολλήθηκαν, με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας διπλής όψεως, μέσα σε 
ένα τρυβλίο πέτρι για να είναι δυνατή η μεταφορά τους. 

  Σημείωση: Πριν την χρήση των πλακιδίων πυριτίου χρειάστηκε ο καθαρισμός τους. Ο  
καθαρισμός των πλακιδίων εκτελέστηκε με την εξής διαδικασία: 

  Αρχικά, τα πλακίδια πυριτίου τοποθετήθηκαν σε vial χωρητικότητας 7ml με την 
πλευρά που αντανακλά προς τα επάνω. Νερό βρύσης αναμίχθηκε με σαπούνι και το 
μείγμα ανακινήθηκε καλά μέχρις ότου γίνει ομογενές. Το σαπουνόνερο προστέθηκε 
με πιπέτα Pasteur στα φυαλίδια που περιείχαν τα πλακίδια πυριτίου, σε τέτοια 
ποσότητα, ώστε να υπερκαλύπτονται τα πλακίδια. Τα vial τοποθετήθηκαν σε λουτρό 
υπερήχων για 10 λεπτά. Μόλις πέρασε το χρονικό διάστημα των 10 λεπτών το 
σαπουνόνερο απομακρύνθηκε με πιπέτα Pasteur και αντικαταστήθηκε από 
απιονισμένο νερό (DH2O). Τα vials μπήκαν εκ νέου σε λουτρό υπερήχων για 10 λεπτά 
και μετά απομακρύνθηκε το απιονισμένο νερό. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και 
με ακετόνη και με ισοπροπανόλη. Μόλις η υπερήχηση με ισοπροπανόλη τελείωσε, τα 
φυαλίδια μπήκαν σε φούρνο στους 50oC βαθμούς για 15 λεπτά της ώρας για να 
απομακρυνθεί η περίσσεια ισοπροπανόλης (σ.ζ. 82,6OC) και να αποφευχθεί η 
επιμόλυνσή τους από σωματίδια σκόνης.  

  Στη συνέχεια, τα φυαλίδια βγήκαν από το φούρνο και τα πλακίδια μεταφέρθηκαν με 
λαβίδα μέσα σε ένα τρυβλίο πετρί, όπου και έλαβε χώρα το dropcasting του 
διαλυμένου N-RGO. 
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Κεφάλαιο 3ο: Χαρακτηρισμοί και συζήτηση 
αποτελεσμάτων 
__________________________________ 
3.1 Χαρακτηρισμός με φασματοφωτομετρία υπεριώδους 
- ορατού (Uv–vis)  
  Το GO εμφανίζει μια κορυφή μέγιστης απορρόφησης στην περιοχή των 230nm και 
μια πολύ μικρότερη στην περιοχή των 300nm (Εικόνα 38)50. Στις περισσότερες 
συνθέσεις N-RGO η κορυφή της μέγιστης απορρόφησης του GO μετατοπίζεται σε 
υψηλότερα μήκη κύματος στα 260-280nm. Ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι διότι 
κατά τον εμπλουτισμό του GO με άζωτα υπάρχει ταυτόχρονη απομάκρυνση 
οξυγόνων από το ανθρακικό πλέγμα. Εκτός αυτού η συγκεκριμένη μετατόπιση 
πιθανώς οφείλεται σε μετάβαση ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων του άνθρακα και 
του αζώτου.50  

 

Εικόνα 38: Βιβλιογραφικό φάσμα απορρόφησης ορατού-υπεριώδους GO και N-RGO50 

  Η κορυφή απορρόφησης του GO στην περιοχή των 230 nm μπορεί να αποδοθεί σε  
π-π* ηλεκτρονιακές μεταβάσεις ηλεκτρονίων των διπλών δεσμών C=C στους 
αρωματικούς δακτυλίους του. Η ευρεία κορυφή μικρότερης απορρόφησης στα 
~300nm στο φάσμα GO αποδίδεται σε n-π* μεταβάσεις των απλών δεσμών μεταξύ 
άνθρακα και οξυγόνου C-O.50 

  Στο φάσμα ορατού-υπεριώδους που λήφθηκε με το δείγμα N-RGO σε διαλύτη 
NMP(Εικόνα 39) , παρατηρείται πως το μέγιστο απορρόφησης βρίσκεται στα 275nm, 
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πράγμα που σημαίνει πως το οξείδιο του γραφενίου (GO) έχει υποστεί αναγωγή λόγω 
εμπλουτισμού του πλέγματος με άτομα αζώτου50.             

  Λόγω περιορισμού του οργάνου στις χαμηλές τιμές του ορατού δεν μπορεί να 
ληφθεί καλής ποιότητας φάσμα. Μπορεί όμως να παρατηρηθεί μια κορυφή στα 
~230nm, πιθανό υπόλειμμα της κορυφής του GO.   

Εικόνα 39: Το φάσμα απορρόφησης ορατού-υπεριώδους του N-RGO διαλυμένου σε 
NMP. Η μέγιστη απορρόφηση εμφανίζεται στα 275nm και αποδεικνύει την αναγωγή 
λόγωεμπλουτισμού που έχει υποστεί το GO. 

3.2 Χαρακτηρισμός με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 

   Εικόνα 8: Βιβλιογραφική σύγκριση των μοτίβων XRD για το GO, το RGO και το N-
RGO.20 
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  Στην εικόνα 40 παρατίθενται βιβλιογραφικά μοτίβα XRD των GO, RGO και Ν-RGO. 
Είναι εμφανές πως το GO εμφανίζει μια οξεία κορυφή στις 11,6o η οποία απουσιάζει 
πλήρως από τα XRD μοτίβα τόσο του RGO όσο και του N-RGO. Αυτά, από την άλλη, 
εμφανίζουν δύο αμβλείες κορυφές στην περιοχή των 25 και 40 μοιρών 2θ. Η 
άμβλυνση των κορυφών που εμφανίζονται στα φάσματα των RGO και N-RGO είναι 
απόδειξη πως ο οξειδωμένος γραφίτης που χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη, έχει 
ανοίξει και τα φύλλα γραφενίου δεν συγκρατούνται μεταξύ τους με διαμοριακές 
δυνάμεις. Επίσης, οι ευρείες κορυφές που εμφανίζονται τόσο στο RGO όσο και στο 
N-RGO είναι απόδειξη της μερικής αναγωγής του GO.50 Επίσης , όσων αφορά τα XRD 
μοτίβα των RGO και N-RGO, η κορυφή που βρίσκεται στην περιοχή των 25 μοιρών 2θ, 
εμφανίζεται ελαφρώς μετατοπισμένη προς μεγαλύτερες τιμές στο N-RGO σε σχέση 
με το RGO. Ο λόγος αυτής της μικρής απόκλισης (~24,2o 2θ στο RGO / ~26,2ο 2θ  στο 
N-RGO) οφείλεται στην εισαγωγή των ατόμων αζώτου στο κρυσταλλικό πλέγμα.51 

 

Εικόνα 9: Διάγραμμα XRD του N-RGO. Οι δύο κορυφές στις 25ο και 43ο 2θ είναι 
απόλυτα σύμφωνες με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. 

  Η μέτρηση XRD που πραγματοποιήθηκε στο δείγμα N-RGO για την εκπόνηση της 
παρούσας πτυχιακής φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα (Εικόνα 41). Είναι εμφανής 
μια μεγάλη ευρεία κορυφή μετά τις 25ο 2θ, πράγμα που αποδεικνύει τον 
εμπλουτισμό του γραφενίου με άζωτο, καθώς και μια άλλη ευρεία κορυφή,αρκετά 
μικρότερη από την πρώτη, στις 43ο 2θ. Οι δύο αυτές κορυφές συμφωνούν απόλυτα 
με τα βιβλιογραφικά δεδομένα.20 Μπορεί ,επίσης, να παρατηρηθεί μια μικρή οξεία 
κορυφή στην περιοχή των 9 μοιρών 2θ. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως πρόκειται για 
κατάλοιπο της μεγάλης οξείας κορυφής που εμφανίζει στην περιοχή αυτή το οξείδιο 
του γραφενίου. 
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3.3 Φασματοσκοπία Raman 
  Κατά τον χαρακτηρισμό υλικών με βάση τον άνθρακα με φασματοσκοπία Raman το 
ενδιαφέρον προσελκύουν δύο ζώνες. Η G band, η οποία εμφανίζεται στην περιοχή 
των ~1560 cm-1 ,και η D band η οποία εμφανίζεται στην περιοχή των ~1360 cm-1. Οι  
δύο αυτές ζώνες εμφανίζονται σε όλα τα πολυαρωματικά ανθρακικά υλικά όπως 
είναι το γραφένιο. H ζώνη G οφείλεται στην έκταση των δεσμών μεταξύ sp2 
υβριδισμένων ανθράκων E2G συμμετρίας, όχι μόνο σε δακτυλίους, αλλά και σε 
αλυσίδες. Η ζώνη D εμφανίζεται λόγω ύπαρξης ατελειών(breathing mode) στα υλικά 
γραφενίου (ο συμβολισμός της με το γράμμα D  προέρχεται από την λέξη Defects) και 
αποδίδεται σε δονήσεις δεσμών A1g συμμετρίας. Από το λόγο των εντάσεων των δύο 
bands I(D)/I(G) είναι δυνατή η εκτίμηση των «ατελειών» στο γραφενικό πλέγμα.52 

   Βιβλιογραφικά γίνεται κατανοητό πως ο λόγος I(D)/I(G) μεγαλώνει με την προσθήκη 
αζώτων. Το πλέγμα του οξειδίου του γραφενίου αλλοιώνεται με την προσθήκη 
αζώτων.20 

 

Εικόνα 10: Βιβλιογραφική σύγκριση φασμάτων Raman για GO και N-doped Graphene.53 Είναι εμφανές 
πως η D band στο GO έχει μικρότερη ένταση σε σχέση με τη G band. Αντιθέτως, στο N-doped Graphene 

οι σχετικές εντάσεις των δύο αυτών bands αντιστρέφονται. 

  Παρακάτω παρατίθεται το πειραματικό φάσμα Raman που λήφθηκε, από δείγμα   
N-RGO στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.   
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Εικόνα 11: Πειραματικό φάσμα Raman του N-RGO. Είναι εμφανείς οι αναμενόμενες D 
και G bands. Ο λόγος των δύο κορυφών I(D)/I(G) είναι 1,07, τιμή που συμφωνεί με την 

αντίστοιχη βιβλιογραφική (1,05). 

  Είναι εμφανείς οι δύο προαναφερθέντες ζώνες. Η D band εμφανίζεται στα 1366 cm-1  
και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με την G band, η οποία 
εμφανίζει μέγιστο στα 1592cm-1. O λόγος I(D)/I(G) των 2 bands στη συγκεκριμένη 
μέτρηση υπολογίζεται στο 1,07. Ο πειραματικός λόγος συμφωνεί με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα (1,05)53. Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν πως ο εμπλουτισμός 
αζώτου στο γραφενικό πλέγμα έχει πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρό ποσοστό. 

3.4 Ηλεκτρονιακή Μικροσκόπιση με FESEM 
  Παρακάτω, παρατίθενται οι απεικονίσεις του N-RGO πάνω σε silicon wafers. 
Προκύπτει πώς το N-RGO αποτελείται από πτυχωτά φύλλα γραφενίου με λεία 
επιφάνεια20 (Εικόνα 44, 45). Με σμίκρυνση της απεικόνισης (Εικόνα 46) είναι 
εμφανές  πως η μέθοδος της στάγδην επίστρωσης του δείγματος δεν επιφέρει λεία 
και ομοιόμορφη στρώση αυτού πάνω στο πλακίδιο.  
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Εικόνα 12: Απεικόνιση FESEM του Ν-RGO 

 

Εικόνα 45: Απεικόνιση FESEM του N-RGO 
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Εικόνα 13: Απεικόνιση FESEM του N-RGO. Είναι εμφανής η μη ομαλή εναπόθεση του 
δείγματος με τη μέθοδο της στάγδην επίστρωσης. 
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Κεφάλαιο 4ο: Συμπεράσματα και 
Μελλοντικοί Στόχοι 
__________________________________ 
4.1 Συμπεράσματα 
  Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας και των χαρακτηρισμών του 
δείγματος προέκυψαν κάποια συμπεράσματα για την διαδικασία και τις μεθόδους 
χαρακτηρισμού. Πρόκειται για μια αρκετά εύκολη και γρήγορη διαδικασία για 
σύνθεση N-RGO.  

  Με βάση την ανάλυση των παραπάνω χαρακτηρισμών, γίνεται κατανοητό πως η 
αναγωγή του οξειδίου του γραφενίου μέσω εμπλουτισμού του τελευταίου με άζωτο 
ήταν επιτυχής. Συγκεκριμένα ,στοιχεία στα διαγράμματα των μεθόδων XRD, Uv – vis , 
και Raman καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το πλέγμα γραφενίου του προϊόντος 
συμπεριλαμβάνει και άτομα αζώτου, καθώς συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του διαγράμματος Raman υπονοεί πως το 
ποσοστό αζώτου, που δεσμεύεται στο γραφένιο με την υδροθερμική μέθοδο και  
ουρία ως πηγή ατόμων N, είναι πολύ μικρό. Η απεικόνιση FESEM του δείγματος δίνει 
μια καθαρή εικόνα της δομής του γραφενίου και των γραφενικών παραγώγων.  

  Η οξείδωση του γραφενίου κατά Hummers απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της 
χρήσης ισχυρών οξειδωτικών αντιδραστηρίων. Η ζύγισή τους πραγματοποιήθηκε με 
πλαστική σπάτουλα προς αποφυγή οξείδωσης μεταλλικής. Όλα τα σκεύη και οι 
αναλυτικοί ζυγοί καθαρίστηκαν αμέσως μετά τη χρήση με κάποιο οξειδωτικό. Όποτε 
κρίθηκε απαραίτητο, τα αντιδραστήρια προστέθηκαν σε πολύ αργό ρυθμό, προς 
αποφυγή ατυχήματος λόγω εξώθερμης ή βίαιης αντίδρασης με ταυτόχρονη έκλυση 
αερίων. 

  Όσων αφορά τη πειραματική διαδικασία του εμπλουτισμού, χρειάστηκε μεγάλη 
προσοχή κατά την αποφλοίωση του γραφίτη και τη διασπορά του γραφενίου στο 
νερό, στο οποίο δεν εμφανίζει επαρκής διαλυτότητα. Μεγάλη έμφαση δόθηκε 
,επίσης, στην ποσότητα αντιδρώντων που μεταγγίστηκε στο autoclave για λόγους 
ασφαλείας, λόγω εκτόνωσης του διαλύτη (απιονισμένο νερό), και στο σφράγισμα 
δοχείου. Τέλος, χρειάστηκε προσοχή κατά τους καθαρισμούς του προϊόντος για την 
αποφυγή απωλειών. Μετά από κάθε φυγοκέντριση ήταν απαραίτητη η αναμονή 
τουλάχιστον 10-15 λεπτών, μέχρις ότου καθιζάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ποσότητα αιωρήματος. Η απομάκρυνση του υπερκείμενου στους καθαρισμούς με 
πιπέτα Pasteur ήταν επίσης ένα στάδιο στο οποίο δόθηκε βαρύτητα, ώστε να μην 
χαθεί ποσότητα ουσίας. Τέλος, η θερμοκρασία ξήρανσης δεν έλαβε υψηλές τιμές, 
προς αποφυγή  αλλοίωσης τόσο του GO κατά την οξείδωση όσο και του N-RGO κατά 
τον εμπλουτισμό. 
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4.2 Μελλοντικοί Στόχοι 
   Η χρήση των οργανικών ενώσεων και ιδιαίτερα του γραφενίου, του οξειδίου του 
γραφενίου και των παραπροϊόντων τους σε φωτοβολταϊκά, είναι ένας τομέας 
συνεχούς εξέλιξης και σταθερής έρευνας. Το εμπλουτισμένο με άζωτα οξείδιο του 
γραφενίου στην παρούσα διπλωματική, παρασκευάστηκε με σκοπό την χρήση του σε 
υβριδικό ενεργό στρώμα με περοβσκίτη, λόγω του ελέγχου στο μέγεθος των 
κρυσταλλικών κόκκων που παρουσιάζει.  

  Ως μελλοντική εργασία προτείνεται η χρήση του N-RGO που παρασκευάστηκε σε 
φωτοβολταϊκά κελιά περοβσκιτών, και η παρατήρηση της αλληλεπίδρασής του με 
τους κρυστάλλους περοβσκίτη, αλλά και στη συνολική απόδοση του φωτοβολταϊκού 
κελιού. Επιπλέον, προτείνεται ο εμπλουτισμός οξειδίου του γραφενίου και με άλλα 
ετεροάτομα (π.χ. βόριο) και ο έλεγχος της συμπεριφοράς τους κατά την 
κρυσταλλοποίηση περοβσκιτών. Επιπρόσθετα, η σύνθεση άλλων γραφενικών 
παραγώγων και η εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους στον τομέα των PeSC 
κρίνεται απαραίτητη. Τέλος, προς βελτίωση της πειραματικής διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε, προτείνεται η χρήση autoclave μεγαλύτερης χωρητικότητας, προς 
αποφυγή απωλειών κατά τη διάρκεια των καθαρισμών και της ξήρανσης. 
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