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Περίληψη 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την πραγματοποίηση χημικών 

αντιδράσεων μέσω του μηχανισμού της φωτοκατάλυσης είναι πολύ σημαντική, ώστε 

να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον για τα πολυμερή υλικά άνθρακα και αζώτου. 

Μεταξύ πολλών φωτοκαταλυτών, αυτά ξεχωρίζουν λόγω της αφθονίας και του 

χαμηλού κόστους των υλικών από τα οποία παράγονται, της απλής συνθετικής 

πορείας τους, της χημικής σταθερότητας τους, της ικανότητας τους να απορροφούν 

ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία, αλλά και διότι είναι μη τοξικά. Επίσης μπορούν να 

συνδυαστούν με διάφορα υλικά για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στην Ομάδα Διάφανων και 

Αγώγιμων Υλικών του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ. Αντικείμενο της αποτελεί η σύνθεση και ο 

χαρακτηρισμός πορώδη φύλλων Carbon Nitride και η μελέτη της φωτοκαταλυτικής 

δραστικότητας των μεμονωμένων υλικών, αλλά και ορισμένων συνδυασμών τους. 

Τα υλικά που παρασκευάστηκαν ήταν το Carbon Nitride Bulk (CNB) , τα πορώδη 

φύλλα Carbon Nitride με ομάδες οξυγόνου στη δομή τους (CNPS-O) και κάποια 

σύνθετα υλικά Cu2O/CNPS-O , ZnWO4/CNPS-O , Ni/CNPS-O και Zn/CNPS-O. Η 

συνθετική πορεία των υλικών περιγράφεται αναλυτικά και εξετάζονται ορισμένοι 

παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Ο χαρακτηρισμός των υλικών πραγματοποιήθηκε με τεχνική περίθλασης ακτίνων-Χ 

(XRD) , Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), στοιχειακή ανάλυση EDS, 

Φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρου-ορατού (UV-Vis)  και Φασματοσκοπία 

υπερύθρου μετασχηματισμού  Fourier (FTIR). Έτσι μελετήθηκε η μορφολογία των 

υλικών, οι δομικές και οι οπτικές τους ιδιότητες. 

Η αποτελεσματικότητα των υλικών ως φωτοκαταλύτες εξετάστηκε για τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση της χρωστικής μπλε του μεθυλενίου υπό ορατή και 

υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά και για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του παρα-

αμινοβενζοϊκού οξέως υπό υπεριώδη ακτινοβολία. Οι ουσίες αυτές είναι ρυπογόνες.  
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Abstract 

The use of sunlight to drive chemical reactions via photocatalysis is of paramount 

importance towards a sustainable future. In the past few years, there has been 

increasing research interest  in polymeric Carbon Nitride materials. Among several 

photocatalysts, they stand out, due to the abundance and low cost of their starting 

materials, their simple synthetic process, chemical stability,  ability to absorb light 

efficiently in the visible and near-infrared ranges and also because they are non-toxic. 

Apart from that, they present versatility as a platform for constructing hybrid 

materials with better properties.  

This work was conducted in the Transparent Conductive Materials and Devices group 

of  IESL/FORTH. Its main focus is the synthesis and characterization of Carbon 

Nitride Porous Sheets with Oxygen groups in their structure and the investigation of 

the photocatalytic properties of the raw and some hybrid materials. 

The materials synthesized are Carbon Nitride Bulk (CNB), Carbon Nitride Porous 

Sheets with Oxygen groups in their structure(CNPS-O) and some hybrid materials : 

Cu2O/CNPS-O , ZnWO4/CNPS-O , Ni/CNPS-O and Zn/CNPS-O. The synthetic 

routes are described in detail and some factors affecting them are investigated. 

The characterization of the materials was conducted by X-ray diffraction (XRD), 

Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS), 

UV-Vis absorption spectroscopy and Fourier Transform Infrared spectroscopy 

(FTIR). These methods helped to determine the morphology, structural and optical 

properties of the prepared samples. 

The photocatalytic activity of the samples was investigated for the photocatalytic 

degradation of two pollutants. Experiments for the photocatalytic degradation of 

Methylene Blue dye were conducted both under visible and ultraviolet irradiation, 

while the experiments for the photocatalytic degradation of para-aminobenzoic acid 

were only conducted under ultraviolet irradiation. 
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Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

1.1: Πολυμερή υλικά άνθρακα και αζώτου  

1.1.1 : Δομή και σύνθεση πολυμερών υλικών άνθρακα και αζώτου 

H δομή όλων των πολυμερών υλικών άνθρακα και αζώτου 

(Polymeric Carbon Nitride : PCN) βασίζεται σε μία από τις 

δύο βασικές δομικές μονάδες : την τριαζίνη (triazine: 1,3,5 - 

triazine, C3N3) και την επταζίνη (heptazine: 1,3,4,6,7,9,9b - 

heptaazaphenalene, C6N7) (Εικόνα 1.1.1 a,b) ή αλλιώς tri-s-

triazine. Πρόκειται για αρωματικές ενώσεις με εναλλασσόμενη 

διάταξη ατόμων άνθρακα και αζώτου στον δακτύλιο. Τα μόρια 

με βάση την τριαζίνη και την επταζίνη είναι σημαντικοί 

πρόδρομοι, αλλά και προϊόντα, για τη σύνθεση πολυμερών 

υψηλού μοριακού βάρους. Ένα από αυτά είναι η μελαμίνη 

(melamine : 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine) (Εικόνα 1.1.1c), μια 

λευκή σκόνη η οποία έχει μοριακό τύπο C3H6N6. H θέρμανση 

της μελαμίνης στους 317 °C ενεργοποιεί μια σειρά 

αντιδράσεων συμπύκνωσης, συνοδευόμενη από την παραγωγή 

αμμωνίας. Αρχικά, η μελαμίνη σχηματίζει ένα διμερές, το 

melam ([(H2N)2(C3N3)]2NH) , το οποίο αντιδρά γρήγορα πάνω από τους 360 °C προς 

σχηματισμό ενός μορίου βασισμένου στην επταζίνη, το melem (triamino-tri-s-triazine, 

triamino-heptazine, C6N7(NH2)3). Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για αυτή τη 

μετατροπή. Μια εξήγηση υποστηρίζει ότι το melem σχηματίζεται από την αντίδραση 

της μελαμίνης με υπολείμματα cyanamide, καθώς η μελαμίνη είναι τριμερές από 

cyanamide. Αυτή η θεωρία στηρίζεται από ευρήματα συνύπαρξης της μελαμίνης και 

του melem, και υποδηλώνει ότι και τα τρία συστατικά συνυπάρχουν σε συγκεκριμένες 

θερμοκρασίες. Το melem συμπυκνώνεται πάνω από τους 500°C προς σχηματισμό 

μονοδιάστατων αλυσίδων επταζίνης που ενώνεται με αμίνες. Η δομή που 

σχηματίζεται έτσι είναι γνωστή ως melon (poly(aminoimino)heptazine : 

[C6N7(NH2)(NH)]n ) και δεν είναι μια γραφιτική μορφή άνθρακα και αζώτου 

(graphitic Carbon Nitride), άλλα ένα πολυμερές άνθρακα και αζώτου (Polymeric 

Carbon Nitride : PCN). Συχνά το προϊόν της θέρμανσης πρόδρομων ενώσεων, 

Εικόνα 1.1.1 : a)τριαζίνη, 

b)επταζίνη, c)μελαμίνη 
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πλούσιων σε άνθρακα και άζωτο, χαρακτηρίζεται ως graphitic Carbon Nitride : g-

C3N4  όμως αυτή η ονομασία είναι λανθασμένη, γιατί η παρατηρούμενη π-π στίβαξη 

των υπομονάδων επταζίνης στο melon είναι κοινή για όλα τα επίπεδα, αρωματικά 

μόρια. Επίσης, η χημική σύσταση του melon , δηλαδή του PCN, αποκλίνει από τον 

μοριακό τύπο  C3N4, συνήθως είναι πιο κοντά στο C6H3N9. Το τέλειο γραφιτικό υλικό 

άνθρακα και αζώτου (g-C3N4) δεν έχει συνθεθεί ακόμη. Tα κοντινότερα σε αυτό 

υλικά που έχουν συνθεθεί μέχρι σήμερα είναι το poly(heptazine imide)s και το 

triazine-based graphitic carbon nitride. Το τελευταίο αποτελείται από μονάδες 

τριαζίνης, με άνθρακα υβριδισμού sp2 και άτομα αζώτου, ενωμένες μέσω ατόμων 

αζώτου, σχηματίζοντας διδιάστατα φύλλα υλικού. [1],[2] 

 

 

Εικόνα 1.1.2 : a) Στάδια παραγωγής του PCN , b,c)melon , d)διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ για το PCN 
[1] 
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Τονίζεται ότι οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων άνθρακα και αζώτου στο επίπεδο είναι 

ομοιοπολικοί, ενώ ασθενείς δυνάμεις van der Waals συγκρατούν τα φύλλα ενωμένα 

μεταξύ τους. 

Η μελέτη του PCN με περίθλαση ακτίνων Χ δείχνει ότι εμφανίζει δύο 

χαρακτηριστικές κορυφές. (Εικόνα 1.1.2d). Η πρώτη εντοπίζεται στις 13,1°, 

αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο (100) και σχετίζεται με την επανάληψη της 

δομής της tri-s-trizine στο επίπεδο. Η δεύτερη κορυφή εντοπίζεται στις 27,5° 

αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο (002) και σχετίζεται με τη στίβαξη των 

στρωμάτων του CNB. [3] 

Λόγω του χαμηλού βαθμού κατανόησης των πραγματικών δομών των υλικών 

άνθρακα και αζώτου, συνήθως δεν είναι δυνατή η απόλυτη ταυτοποίηση της δομής 

που προκύπτει. Γι’αυτό χρησιμοποιείται ο πιο γενικός όρος πολυμερή υλικά άνθρακα 

και αζώτου (Polymeric Carbon Nitride : PCN). [2] 

Το υλικό PCN Bulk (CNB) μπορεί να προκύψει από τη θερμική συμπύκνωση 

πρόδρομων υλικών, πλούσιων σε άνθρακα και άζωτο, όπως η ουρία, η θιουρία, η 

μελαμίνη, η cyanamide, η dicyandiamide κ.α. . Έχει αποδειχθεί ότι η επιλογή του 

πρόδρομου υλικού επηρεάζει τις ιδιότητες του CNB που προκύπτει. Επίσης οι 

ιδιότητες του CNB επηρεάζονται και από τη θερμοκρασία στην οποία ψήνεται το 

πρόδρομο υλικό. Tα πλούσια σε άζωτο μικρά μόρια πολυμερίζονται σε PCN σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 450°C και 650°C. Για θερμοκρασίες μικρότερες των 450°C ο 

πολυμερισμός είναι ημιτελής, ενώ για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 650°C, το PCN 

ξεκινά να αποσυντίθεται. Εκτός από τα παραπάνω, ακόμα και η σύσταση της 

ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης μπορεί να επηρεάσει το προϊόν. [2] 

Η ομάδα του Z. Zhao [4] εξέτασε τη σύνθεση του ΡCN χρησιμοποιώντας τρία 

διαφορετικά πρόδρομα υλικά και θερμαίνοντας τα σε διάφορες θερμοκρασίες και 

συνέκρινε τα αποτελέσματα. Τα πρόδρομα υλικά που επιλέχθηκαν για τη μελέτη ήταν 

τα melamine, guanidine carbonate και dicyandiamide. Αυτά τα υλικά θερμάνθηκαν 

από τους 20°C ως τους 360°C με ρυθμό 5°C/min, παρέμειναν στους 360°C για 30min 

και έπειτα η θερμοκρασία αυξήθηκε στην τελική θερμοκρασία μέσα σε 30min και 

παρέμειναν σε αυτή για 3 ώρες. Έγιναν δοκιμές σε θερμοκρασίες μέχρι και 610°C. 

Διαπιστώθηκε και για τα τρία πρόδρομα υλικά οτι όταν θερμαίνονταν σε 

θερμοκρασίες 200°C-240°C εμφάνιζαν τη δομή C3H6N6 και μετατρέπονταν σε tri-s-
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triazines για θερμοκρασίες 350°C-500°C. Συγκριτικά με τα δύο άλλα πρόδρομα υλικά, 

συμπέραναν ότι η μελαμίνη είναι καταλληλότερη ώστε να προκύψει ένα υλικό με 

μεγαλύτερη ενεργό επιφάνεια. 

 Επίσης, από αυτή την ομάδα έγιναν μετρήσεις θερμικής βαρυμετρικής ανάλυσης 

τόσο στα πρόδρομα, όσο και στα υλικά PCN που προέκυψαν από αυτά (Εικόνα 1.1.3) 

και παρατήρησαν ότι και για τα τρία αρχικά υλικά, αφότου ψηθεί το πρόδρομο υλικό, 

αποκτά μια πολύ σταθερότερη δομή, αφού χρειάζεται να φτάσουμε σε πολύ 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες ώστε να έχουμε απώλεια μάζας του προϊόντος. 

Συγκεκριμένα, η μέγιστη μείωση στη μάζα των πρόδρομων υλικών μελαμίνη, 

guanidine carbonate και dicyandiamide παρατηρήθηκε στους 350°C, 200°C και 260°C 

αντίστοιχα. Για τα προϊόντα που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία των 

πρόδρομμων υλικών αυτή η θερμικρασία αυξήθηκε στους ~550°C ανεξαρτήτως 

αρχικού υλικού. 

 

Εικόνα 1.1.3 : Μετρήσεις DTG – TG για a) melamine b) guanidine carbonate c) dicyandiamide και τα 

προϊόντα της θερμικής κατεργασίας της d) melamine e) guanidine carbonate f) dicyandiamide στους 590°C 

 

Η ομάδα του N. Μeng [4] παρασκεύασε CNB θερμαίνοντας τη μελαμίνη σε δύο 

συνεχόμενα στάδια: στους 500°C για δυο ώρες και στους 520°C για άλλες 2 ώρες. H 

μορφολογία αυτών των υλικών (CNB) παρατηρήθηκε με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Σάρωσης (SEM) και διαπιστώθηκε ότι εμφανίζει «βράχους» μεγέθους ~μm με 

μικρότερες δομές πάνω σε αυτούς (Εικόνα 1.1.4a). Από τις εικόνες Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας Διέλευσης παρατηρείται ότι αυτοί οι συμπαγείς βράχοι είναι 
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ουσιαστικά κολλημένα φύλλα υλικού. Δυνάμεις van der Waals κρατούν τα φύλλα 

ενωμένα μεταξύ τους (Εικόνα 1.1.4d). 

 

  

Εικόνα 1.1.4 : Εικόνες a)SEM d)TEM για το CNB 
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1.1.2 : Μορφολογίες υλικών άνθρακα και αζώτου 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα, αρκεί η θέρμανση ενός 

πρόδρομου υλικού, πλούσιου σε άζωτο και άνθρακα, σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 450°C, ώστε να προκύψει το Carbon Nitride Bulk. Το υλικό αυτό, παρά τα 

πλεονεκτήματα του, όπως η εύκολη συνθετική πορεία του από υλικά που υπάρχουν 

σε αφθονία και είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και το κατάλληλο ενεργειακό 

χάσμα του (~2.7 eV) που αντιστοιχεί στο ορατό φάσμα, παρουσιάζει κάποια 

μειονεκτήματα ως φωτοκαταλύτης, όπως μικρή ενεργό επιφάνεια, ανεπαρκή 

αξιοποίηση της ορατής ακτινοβολίας και αυξημένο ρυθμό επανασύνδεσης των 

παραγόμενων φορέων. [2] Γι’αυτό το λόγο έχουν δοκιμαστεί διάφορες τεχνικές που 

αποσκοπούν στην τροποποίηση της επιφάνειας του CNB, ώστε να βελτιωθεί η 

φωτοκαταλυτική του δραστικότητα. [3] 

Έχουν κατασκευαστεί υλικά PCN με διάφορες μορφολογίες.  

H ομάδα του S. Guo[5] κατασκεύασε νανοσωλήνες Carbon Nitride με προσμίξεις 

φωσφόρου (Εικόνα 1.1.5). Η εξαγωγική σωληνοειδής δομή του Carbon Nitride 

προέκυψε μέσω της υδροθερμικής μεθόδου, χρησιμοποιώντας μελαμίνη και 

φωσφορικό οξύ, που ακολουθήθηκε από διαδικασία θέρμανσης. 

 

Η ομάδα του P. Niu [6] κατασκεύασε νανοφύλλα CN με 

τη διαδικασία θερμικής οξείδωσης του CNB, δηλαδή 

θερμαίνοντας το CNB σε συνθήκες 500°C για δυο ώρες  

(Εικόνα 1.1.6). 

Εικόνα 1.1.5 : Απεικόνιση της συνθετικής πορείας που ακολουθήθηκε για τα Phosphorus-doped Carbon Nitride 

Tubes και δεξιά οι εικόνες  SEM που προέκυψαν για a) PH=2 b) PH=3 μετά τον θερμικό πολυμερισμό. 

Εικόνα 1.1.6 : a) απεικόνιση σταδίων θέρμανσης του CNB για τη 

παραγωγή των nanosheets , φωτογραφίες των b) CNB c) nanosheets , 

d) εικόνα TEM για τα nanosheets 
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Παρατηρείται ότι θερμαίνοντας το CNB που είναι μια κίτρινη σκόνη, προκύπτουν τα 

nanosheets, τα οποία είναι μια λευκή σκόνη, πολύ πιο πορώδης. 

Η ομάδα του J. Zhang [7] κατασκεύασε νανοσφαίρες από νανοφύλλα CN 

χρησιμοποιώντας ως template KCC-1 σφαίρες πυριτίου και έπειτα έβαλαν προσμίξεις 

πλατίνας (Εικόνα 1.1.7). Kατάφεραν να δημιουργήσουν νανοσφαίρες με ενεργό 

επιφάνεια 513m2/g. 

 

Εικόνα 1.1.7 : Διαδικασία σύνθεσης των CN nonospheres με προσμίξεις Pt και δεξιά οι εικόνες τους από 

SEM και TEM. 

 

Η ομάδα του X. Zhang [8] κατασκεύασε κβαντικές τελείες CN ξεκινώντας από CNB 

με βάση τη διαδικασία που απεικονίζεται στην εικόνα 1.1.8. Συγκεκριμένα, 

τοποθέτησαν ποσότητα του CNB σε μίγμα θειικού και νιτρικού οξέως για την 

παραγωγή πορώδους CN. Αυτό διαλύθηκε σε NH3·H2O και το διάλυμα τοποθετήθηκε 

σε ένα αυτόκλειστο δοχείο που θερμάνθηκε στους 180°C/12h, ώστε να προκύψουν 

μεμονωμένα πορώδη φύλλα. Τοποθετώντας αυτά τα φύλλα σε υδατικό διάλυμα και 

στους υπερήχους για 6 ώρες δημιουργούνται τελικά οι κβαντικές τελείες CN.  

 

Εικόνα 1.1.8 : Διαδικασία σύνθεσης κβαντικών τελείων CN 
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1.1.3 : Νανοφύλλα υλικών άνθρακα και αζώτου 

Από όλες τις μορφολογίες υλικών άνθρακα και αζώτου που αναφέρονται στην 

παραπάνω ενότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νανοφύλλα υλικών 

άνθρακα και αζώτου, ως πολλά υποσχόμενοι φωτοκαταλύτες. Kαταρχάς, η 

διευρυμένη επιφάνεια που σχετίζεται με την ανοικτή επίπεδη δομή των νανοφύλλων 

λίγων στρωμάτων αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την αλληλεπίδραση με το φως. 

Δεύτερον, λόγω του μειωμένου πάχους, μειώνεται σημαντικά η κάθετη απόσταση 

μετακίνησης των φορέων ως την επιφάνεια, και τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια 

μπορούν να μετακινούνται κατά μήκος του επιπέδου, κάτι που μπορεί να 

λειτουργήσει συνεργατικά για την ελαχιστοποίηση της απώλειας ενέργειας μέσω της 

επανασύνδεσης των φορέων. Επιπλέον, η μοναδική διδιάστατη επίπεδη μορφολογία 

παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον κινητικών ελέγχων μέσω της διακόσμησης των CN 

nanosheets (CNNs) με οξειδωτικούς και αναγωγικούς παράγοντες σε κάθε πλευρά, 

διαχωρίζοντας τις τοπικά ασύμβατες αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής στις δύο 

επιφάνειες. [9]  

Λόγω όλων αυτών των πλεονεκτημάτων, πολλές μελέτες 

έχουν επικεντρωθεί σε μεθόδους για την παραγωγή των 

CNNs. Οι μέθοδοι αυτοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, τις Top-down προσεγγίσεις και τις Bottom-up 

προσεγγίσεις. Η πρώτη κατηγορία αφορά την αποκόλληση 

των ενωμένων φύλλων που αποτελούν το συμπαγές Carbon 

Nitride Bulk για την παραγωγή των nanosheets, και είναι η 

κατηγορία που είναι περισσότερο σχετική με το αντικείμενο 

αυτής της εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία εξετάζει την 

παραγωγή των nanosheets από την ανισοτροπική 

συναρμολόγηση οργανικών μορίων, όμως δεν θα αποτελέσει 

σημείο εμβάθυνσης. [9] 

Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη στρατηγική για την παραγωγή διαδιάστατων δομών 

φύλλων υλικών είναι η υγρή αποκόλληση (liquid exfoliation) (Εικόνα 1.1.10) [10]. H 

ομάδα του Zhang βρήκε ότι διαλύοντας το CNB σε νερό, το νερό μπορούσε να 

εισέλθει ανάμεσα στα φύλλα του CNB με τη χρήση υπερήχων.  Έτσι οδηγήθηκε στην 

παραγωγή 

Εικόνα 1.1.9 : Σχηματική 

περιγραφή των 

προσεγγίσεων Top-down 

και Bottom-up για την 

παραγωγή των CNNs. 

Εικόνα 1.1.10 : Σχηματική 

απεικόνιση της μεθόδου 

liquid exfoliation με τη 

χρήση νερού για τη 

δημιουργία CNNs. 
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νανοφύλλων CN πάχους ~2.5nm (7 φύλλα). [11] Περαιτέρω έρευνα έδειξε οτι η 

ισοπροπανόλη ήταν καταλληλότερη από το νερό για αυτό το σκοπό, με αποτέλεσμα 

να προκύπτουν νανοφύλλα πάχους ~2nm. [12] 

 

Μια άλλη στρατηγική είναι η αέρια αποκόλληση (steam reforming) (Εικόνα 1.1.11). 

Η ομάδα του Yang δοκίμασε τη θέρμανση του CNB σε περιβάλλον με ατμούς και 

έτσι μόρια νερού εισχώρησαν μεταξύ των στρωμάτων του CNB. Αυτά αντέδρασαν με 

τα άτομα άνθρακα και αζώτου του PCN παράγοντας αέρια H2, CO, NO. 

Δημιουργήθηκε έτσι εσωτερική πίεση μεταξύ των στρωμάτων του CNB, οδηγώντας 

στην αποκόλληση των φύλλων του. Τα νανοφύλλα που παράχθηκαν με αυτόν τον 

τρόπο είχαν πάχος ~1.2nm (3 φύλλα). [13] 

 

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, ιδιαίτερα συνηθισμένη για την παραγωγή 

νανοφύλλων από το CNB είναι και η θερμική οξείδωση του CNB (thermal oxidation), 

στην οποία ήδη έγινε αναφορά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγή πορώδη CNNs με ομάδες οξυγόνου και 

ομάδες NH2  παρουσιάζει η δουλειά της ομάδας του N. Meng. [3] Εκείνοι, αρχικά 

κατασκεύασαν το CNB θερμαίνοντας τη μελαμίνη με κάλυμμα σε συνθήκες 

500°C/2h + 520°C/2h. Το προϊόν περάστηκε από γουδί ώστε να γίνει ομοιόμορφη 

λεπτή σκόνη (CNB) και έπειτα θερμάνθηκε χωρίς σκέπασμα σε φούρνο υπό ροή αέρα 

(200scc/min) σε συνθήκες 520°C/8h. Έτσι προέκυψαν πορώδη νανοφύλλα άνθρακα 

και αζώτου με ομάδες οξυγόνου στη δομή τους (Carbon Nitride Porous Sheets – O : 

CNPS-O). Εφόσον η διαδικασία θέρμανσης παρατεινόταν υπό ροή NH3 σε συνθήκες 

520°C/1h, προέκυπταν πορώδη νανοφύλλα άνθρακα και αζώτου με ομάδες NH2 στη 

δομή τους (Carbon Nitride Porous Sheets – NH2 : CNPS- NH2). 

Εικόνα 1.1.11 : Σχηματική 

απεικόνιση της μεθόδου 

steam reforming για τη 

δημιουργία CNNs. 
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Εικόνα 1.1.12 : Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας προετοιμασίας των CNPS- NH2 

Τα υλικά αυτά χαρακτηρίστηκαν με διάφορες 

τεχνικές. Από μια απλή φωτογραφία των υλικών 

διαπιστώνονται αλλαγές τόσο στο χρώμα, όσο και 

στον όγκο που καταλαμβάνει δεδομένη ποσότητα 

κάθε υλικού (Εικόνα 1.1.13). 

 

Η μορφολογία των υλικών 

παρατηρήθηκε με Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία Σάρωσης (Eικόνα 1.1.14 

a,b,c) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Διέλευσης (Eικόνα 1.1.14 d,e,f). Είναι 

εμφανές οτι το CNB παρουσιάζει 

μορφολογία «βράχων» που 

αποτελούνται από κολλημένα φύλλα 

υλικού, τα CNPS-O είναι λεπτότερα 

φύλλα, ενώ τα CNPS-NH2 είναι 

φύλλα ακόμη μικρότερου πάχους. Η 

κατανομή του μεγέθους των πόρων 

(Eικόνα 1.1.14 h) επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη πόρων στο  CNPS-NH2. Στα 

δεδομένα που προκύπτουν από την 

περίθλαση ακτίνων Χ για τα υλικά 

(Eικόνα 1.1.14 i), εμφανίζονται για το 

Εικόνα 1.1.13 : Φωτογραφίες των CNB , 

CNPS-O , CNPS-NH2 . 

Εικόνα 1.1.14 : Eικόνες a,b,c) SEM , d,e,f) TEM h)κατανομή 

μεγέθους πόρων i) XRD j)FTIR  

Με μαύρο απεικονίζεται το CNB, με μπλε τα CNPS-O και με 

πορτοκαλί τα CNPS-NH2. 
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CNB οι χαρακτηριστικές κορυφές στις 13.1° (100) και στις 27.5° (002) που έχουν 

ήδη αναφερθεί. Για το CNPS-O και το CNPS-NH2 μειώνεται ιδιαίτερα η ένταση των 

κορυφών, κάτι που δείχνει ότι αυτά αποτελούνται από λιγότερα φύλλα υλικού. 

Eπίσης υπάρχει μετατόπιση της κορυφής (002) στις 27.8° για τα CNPS-Ο και το 

CNPS-NH2 κάτι που δηλώνει την ύπαρξη ομάδων οξυγόνου σε αυτά, οι οποίες 

παραμένουν και μετά την κατεργασία υπό ροή NH3. Το γεγονός ότι παρατηρείται μια 

ευρεία κορυφή στο CNPS-NH2 δείχνει ότι το υλικό αυτό είναι άμορφο. Στην Eικόνα 

1.1.14j παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φασματοσκοπίας υπερύθρου 

μετασχηματισμού Fourier (FTIR). Η αυξημένη ένταση του δεσμού C-Ο στα 1062 και 

1134 cm-1 από το CNB στο CNPS-NH2 υποδεικνύει την παρουσία περισσότερων 

ομάδων που περιέχουν οξυγόνο στο CNPS-NH2. Οι κορυφές μεταξύ 1200 και 1700 

cm-1 οφείλονται κατά κύριο λόγο στους τρόπους τεντώματος και κάμψης του 

ετεροκυκλικού δακτυλίου επταζίνης, και η ευρεία κορυφή μεταξύ 3000-3350 cm-1 

αποδίδεται στους τρόπους τεντώματος της ομάδας αμίνης, στην ομάδα υδροξυλίου 

αλκοόλης και στο δεσμό sp/sp2 C-H.  

Eπίσης έγιναν υπολογισμοί της πυκνότητας των υλικών, μετρήσεις BET για την 

εύρεση της επιφάνειας τους και μετρήσεις στο φασματοφωτόμετρο υπερύθρου 

ορατού για τον υπολογισμό του ενεργειακού χάσματός τους (Πίνακας 1.1) 

Πίνακας 1.1 : Πυκνότητα , επιφάνεια και ενεργειακό χάσμα των CNB , CNPS-O , CNPS-NH2 . 

Υλικό 
Πυκνότητα 

(mg/cm3) 

Επιφάνεια 

(m2/g) 

Ενεργειακό χάσμα 

(eV) 

CNB 544 8.2 2.75 

CNPS-O 134 48.2 2.70 

CNPS-NH2 12 195.3 2.96 

 

Η αύξηση που παρατηρείται στο ενεργειακό χάσμα των CNPS-NH2 συγκριτικά με το 

CNB οφείλεται στο φαινόμενο κβαντικού περιορισμού.  Με βάση αυτή τη θεωρία, 

καθώς μειώνεται το μέγεθος μιας δομής και οδηγούμαστε σε νανοδομές, 

παρατηρείται η λέπτυνση των ενεργειακών ζωνών. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η 

ενεργειακή απόσταση της ζώνης σθένους από τη ζώνη αγωγιμότητας, δηλαδή 

αυξάνεται το ενεργειακό χάσμα.  
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1.2: Συνδυασμοί των νανοφύλλων άνθρακα και αζώτου με άλλα υλικά και οι 

εφαρμογές τους 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα υλικά άνθρακα και αζώτου έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

μελέτες, όχι μόνο για τα ίδια τα Carbon Nitride Nanosheets, αλλά και για την 

τροποποίηση της δομής τους και τον συνδυασμό τους με άλλα  υλικά, αποσκοπώντας 

στη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά για την 

εκάστοτε εφαρμογή. Οι συνδυασμοί που έχουν γίνει είναι πολλοί. Τα CNNs έχουν 

συνδυαστεί με μέταλλα, με οξείδια μετάλλων, με ανόργανες ενώσεις, με οργανικές 

ενώσεις με μέταλλα , με πολυμερή, με άλλες δομές άνθρακα κ.α. . Οι εφαρμογές 

αυτών των υλικών περιλαμβάνουν την φωτοκατάλυση για διάσπαση αέριων και 

υγρών ρύπων, τη μελέτη αντιβακτηριδιακών ιδιοτήτων, τη μελέτη τους ως 

αισθητήρων, τη χρήση τους ως φορέων φαρμάκων σε ιατρικές μελέτες κ.α. . [2] , [10] 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες δουλειές τροποποίησης των 

CNNs , οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Καταρχάς, όπως ήδη αναφέραμε στην ενότητα 1.1.3, η ομάδα του N. Meng [2] 

κατάφερε να δημιουργήσει CNPS με ομάδες NH2 , δηλαδή μια τροποποιημένη μορφή 

των CNNs. Η εφαρμογή αυτών των υλικών ήταν για 

την φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου, 

χρησιμοποιώντας Pt ως συν-καταλύτη (Εικόνα 

1.2.1). Τα αποτελέσματα για τα  CNPS-NH2 ήταν 

πολύ καλύτερα απ’ότι για το CNB και τα CNPS-O, 

και μάλιστα ήταν εντυπωσιακά συγκριτικά με άλλες 

δουλειές. 

 

Η ομάδα του J. Yan συνέθεσε λεπτά νανοϋβρίδια β-Ni(OH)2/CNNs σε 

εναλλασσόμενα φύλλα, μέσω της υδροθερμικής μεθόδου. [14] Συγκεκριμένα, αρχικά 

παρασκευάστηκε το CNB θερμαίνοντας ουρία σε ατμόσφαιρα αζώτου σε συνθήκες 

550°C/4h. Έπειτα το CNB αναμίχθηκε σε νερό με NiCl2 και τοποθετήθηκαν σε 

αυτόκλειστο δοχείο που θερμάνθηκε σε συνθήκες 120°C/12h. Το CNB 

αποκολλήθηκε σε φύλλα μέσα στα οποία εισήλθαν τα κατιόντα Ni2+ δημιουργώντας 

Εικόνα 1.2.1: Αποτελέσματα παραγωγής Η2 

για τα υλικά με 3 wt% Pt ως συν-καταλύτη. 
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νανοφύλλα β-Ni(OH)2 και προκαλώντας τη δημιουργία νανοϋβριδίων β-

Ni(OH)2/CNNs σε στρώματα που εναλλάσσονται (Εικόνα 1.2.2). 

 

Εικόνα 1.2.2 : Σχηματική απεικόνιση του σχηματισμού των νανουβριδίων β-Ni(OH)2/CNNs. 

 Η εφαρμογή αυτών των υλικών είχε να 

κάνει με την παραγωγή υδρογόνου και 

την παραγωγή οξυγόνου από την 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού και 

ανέδειξε το υλικό με 0.5 % Ni(OH)2 ως 

το αποτελεσματικότερο (Εικόνα 1.2.3). 

 

Ένας άλλος ενδιαφέρον συνδυασμός υλικών υλοποιήθηκε από την ομάδα του J. Fu. 

[15] Φωτοκαταλύτες 2D WO3/CNNs δημιουργήθηκαν μέσω της ηλεκτροστατικής 

συναρμολόγησης πολύ λεπτών φύλλων WO3 και CNNs. Αυτά κατασκευάστηκαν από 

την «αποφλοίωση» του συμπαγούς WO3 και από 2 βήματα θέρμανσης της ουρίας 

αντίστοιχα. Τα δύο υλικά ήταν 

αντίθετα φορτισμένα σε pH=4, με 

τα  2D WO3 να εμφανίζουν 

αρνητικό φορτίο και τα CNNs 

θετικό, όπως βρέθηκε από 

μετρήσεις δυναμικού Ζ. Έτσι, 

διαλύοντας τα υλικά σε γαλακτικό 

οξύ και αφήνοντας τα για δύο ώρες 

υπό ανάδευση προέκυψαν τα σύνθετα υλικά 2D WO3/CNNs, λόγω της έλξης των 

ετερόσημων φορτίων (Εικόνα 1.2.4). Η εφαρμογή των υλικών ήταν για την 

φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. Το αποτελεσματικότερο υλικό αποδείχτηκε 

να είναι το 15% WO3/CNNs, και εμφάνισε δραστικότητα 1,7 φορές μεγαλύτερη 

Εικόνα 1.2.3 : Ρυθμός παραγωγής a)υδρογόνου, 

b)οξυγόνου κατά τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του 

νερού από νανοϋβρίδια β-Ni(OH)2/CNNs. 

Εικόνα 1.2.4 : Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας 

παραγωγής 2D WO3/CNNs μέσω της διαδικασίας 

ηλεκτροστατικής συναρμολόγησης 
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συγκριτικά με τα μεμονωμένα CNNs, αλλά 

και σταθερότητα μετά από 4 κύκλους 

πειραμάτων (Εικόνα 1.2.5). 

 

Η ομάδα του J. Qin κατάφερε να συνθέσει νανοϋλικά ZnO/CNNs στοχεύοντας κι 

εκείνη σε μια φωτοκαταλυτική εφαρμογή, την φωτοκαταλυτική διάσπαση του μπλε 

του μεθυλενίου (ΜΒ). [16] Η σύνθεση του συνδυαστικού υλικού πραγματοποιήθηκε 

με ανάμιξη στερεάς κατάστασης συνοδευόμενης από πυρόλυση. Συγκεκριμένα, 

αναμίχθηκαν στερεά ουρία και Zinc acetate 

dihydrate και έπειτα θερμάνθηκαν σε 

κεραμικό σκεύος με κάλυμμα σε συνθήκες 

500°C/2h. Έτσι προέκυψαν τα σύνθετα 

πορώδη υλικά με μορφολογία φύλλων 

ZnO/CNNs. Αυτά ονομάστηκαν ως ΖΑx, 

όπου x= (μάζα Ζn acetate/μάζα ουρίας)*100. 

Με βάση το διάγραμμα σχετικής 

συγκέντρωσης ΜΒ συναρτήσει του χρόνου 

ακτινοβόλησης του διαλύματος με ορατή 

ακτινοβολία (Εικόνα 1.2.6), διαπιστώνεται 

ότι το υλικό ZA40 ήταν το αποτελεσματικότερο. 

 

Συνοψίζοντας, έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές τεχνικές συνδυασμού των 

CNNs με πληθώρα άλλων στοιχείων και υλικών. Τα παραπάνω παραδείγματα 

αποτελούν μονάχα ένα μικρό κομμάτι του παζλ. Μάλιστα η εφαρμογή αυτών σε 

πειράματα φωτοκατάλυσης κυριαρχεί και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

σύγχρονη ερευνητική κοινότητα. 

  

Εικόνα 1.2.5 : Ρυθμός παραγωγής υδρογόνου, από 

υλικά διαφορετικών ποσοστών WO3/CNNs. 

 

Εικόνα 1.2.6 : Φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

των υλικών ZnO/CNNs για τη διάσπαση του 

ΜΒ και σύγκριση τους με τα ZnO, CNNs και 

P25.  
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1.3 : Φωτοκατάλυση 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη ανάπτυξης «πράσινης» ενέργειας και τεχνολογιών 

έχει γίνει επιτακτική. Η υπερκατανάλωση ορυκτών πόρων, οι αυξημένες ενεργειακές 

ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, η αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά και γενικότερα η ρύπανση του πλανήτη και η 

περιβαλλοντική κρίση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι είναι μόνο μερικοί από τους 

λόγους. Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την πραγματοποίηση χημικών 

αντιδράσεων μέσω της διαδικασίας της φωτοκατάλυσης έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενδιαφέροντος, διότι αποτελεί μια καλή λύση για τα ζητήματα που αφορούν την 

ενέργεια και το περιβάλλον, οδηγώντας μας προς ένα βιώσιμο μέλλον.  

Εξ ορισμού, η φωτοκατάλυση είναι η επιτάχυνση μιας αντίδρασης υπό την παρουσία 

ενός καταλύτη, ο οποίος ενεργοποιείται από το φως. Η διαδικασία ξεκινά με την 

ακτινοβόληση του υλικού με ακτινοβολία, η ενέργεια της οποίας ταιριάζει με το 

ενεργειακό χάσμα του φωτοκαταλύτη, δηλαδή του ημιαγωγού. Έτσι, ηλεκτρόνια (e-) 

διεγείρονται από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού, 

δημιουργώντας ταυτόχρονα οπές (h+) στη ζώνη σθένους. Οι παραγόμενες θετικά 

φορτισμένες οπές και τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια, είτε θα επανασυνδεθούν 

πολύ γρήγορα στο υλικό, είτε θα διαχυθούν στην επιφάνεια του ημιαγωγού ως πολύ 

δραστικά στοιχεία. Όμως η επιφάνεια του ημιαγωγού έρχεται σε επαφή με το υγρό ή 

τον αέρα και τότε αυτά τα δραστικά στοιχεία μπορούν να παγιδευτούν από μόρια 

οξυγόνου και νερού, δημιουργώντας πολύ δραστικές ρίζες οξυγόνου (𝑂2
−●) ή 

υδροξυλίου (OH-●) αντίστοιχα, οι οποίες στη συνέχεια ξεκινούν οξειδαναγωγικές 

αντιδράσεις, αποδομώντας τους ρύπους προς ανόργανα άλατα. [17] , [18] 

 

Εικόνα 1.3 : Σχηματική απεικόνιση της διεργασίας της φωτοκατάλυσης 
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Ανάλογα με τη φύση του φωτοκαταλύτη (Α) και του φωτοκαταλυόμενου συστήματος 

(Β), διακρίνονται δυο κατηγορίες φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων: 

 Οι ομογενείς, όπου τα Α και Β βρίσκονται στην ίδια φάση. 

 Οι ετερογενείς, όπου τα Α και Β βρίσκονται σε διαφορετική φάση. 
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1.4 : Μπλε του μεθυλενίου (ΜΒ) 

Το μπλε του μεθυλενίου είναι μια ετεροκυκλική αρωματική ένωση με μοριακό τύπο 

C16H18ClN3S. Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1876 από τον Γερμανό χημικό 

Heinrich Caro. Η ένυδρη μορφή έχει 3 μόρια νερού ανά μονάδα μπλε του μεθυλενίου. 

Παράγεται από την οξείδωση της dimethyl-4-phenylenediamine υπό την παρουσία 

sodium thiosulfate.  

 

Πρόκειται για μια κατιονική σκόνη σκούρου μπλε 

- πράσινου χρώματος, η οποία είναι διαλυτή στο 

νερό παράγοντας μπλε διαλύματα. Η  χρωστική 

ΜΒ συχνά χρησιμοποιείται ως βαφή σε 

υφάσματα, όμως βρίσκει εφαρμογή και στον 

τομέα της ιατρικής για θεραπευτικούς σκοπούς, 

καθώς είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται σε μικρή 

δοσολογία (<2mg/kg). Όμως σε παραπάνω 

συγκεντρώσεις είναι τοξική. Είναι μια ιδιαίτερα 

επικίνδυνη ουσία, διότι σχετίζεται με την 

πρόκληση προβλημάτων υγείας, όπως ερεθισμό 

στο δέρμα, εγκαύματα στα μάτια, σπασμούς, 

ταχυκαρδία, δύσπνοια, νέκρωση ιστών, ψυχικές 

διαταραχές κ.α. .  [19] , [20] 

Γενικότερα, τα εκχυλίσματα βαφής από την παρασκευή χρωστικών ουσιών και από 

τις βαφές που καταναλώνουν οι βιομηχανίες είναι από τις πιο προβληματικές αιτίες 

ρύπανσης των υδάτων. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι 

περισσότερες χρωστικές είναι ανθεκτικές στη βιο-αποικοδόμηση, ενώ παράλληλα 

είναι τοξικές. Γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η εύρεση μεθόδων για την αποδόμηση 

τους, και συγκεκριμένα για την αποδόμηση του μπλε του μεθυλενίου. [19] , [20] 

 

  

Εικόνα 1.4 : Σκόνη ΜΒ και διάλυμα ΜΒ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl-4-phenylenediamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_thiosulfate
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1.5 : Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (ΡΑΒΑ) 

Το παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (ΡΑΒΑ), γνωστό και ως 4-αμινοβενζοϊκό οξύ, είναι μια 

οργανική ένωση με μοριακό τύπο C7H7NO2. Πρόκειται για μία ένωση που 

αποτελείται από τον εξαγωνικό δακτύλιο του βενζολίου, συνδεδεμένου με μία 

αμινομάδα και μία καρβοξυλομάδα (Εικόνα 1.5). 

 

Εικόνα 1.5 : PABA 

Όσον αφορά την όψη του, το PABA είναι σκόνη άσπρου χρώματος. Είναι διαλυτό 

στο νερό και έχει αμφολυτικό χαρακτήρα. H ένωση αυτή συναντάται συχνά στον 

φυσικό κόσμο. Τα φυτά, τα βακτήρια και οι μύκητες παράγουν το ΡΑΒΑ ως 

ενδιάμεσο προϊόν κατά την παραγωγή μιας βιταμίνης Β. Είναι μέρος του φυλλικού 

οξέoς και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Στο παρελθόν, το ΡΑΒΑ χρησιμοποιούταν ευρέως στα αντηλιακά ως φίλτρο 

απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς απορροφά σε εύρος μήκος 

κύματος 290 – 320nm, επομένως παρέχει προστασία από την υπερβολική έκθεση 

στον ήλιο. Όμως, όπως αποδείχτηκε μεταγενέστερα, μπορεί να προκαλέσει 

αλλοιώσεις στο DNA στα ανθρώπινα κύτταρα, με αποτέλεσμα να θεωρείται 

ρυπογόνος ουσία. H συσσώρευση του στον υδροφόρο ορίζοντα αποτελεί αποτέλεσμα 

της χρόνιας χρήσης των υλικών που περιέχουν PABA και θα πρέπει να βρεθούν 

άμεσα μέθοδοι για την αποδόμηση του. 
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Κεφάλαιο 2: Υλικά – Πειραματικές διαδικασίες  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι συνθετικές πορείες και οι πειραματικές 

διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

2.1 : Χημικές ενώσεις – Αντιδραστήρια 

Στον Πίνακα 2.1 παρατίθενται οι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διεξαγωγή των συνθέσεων των υλικών, καθώς και για τη φωτοκαταλυτική τους 

μελέτη. 

Πίνακας 2.1 : Χημικές ενώσεις - Αντιδραστήρια 

Όνομα Εταιρία Μοριακός τύπος 
Μοριακό 

βάρος (g/mol) 

Reagent grade 

% 

melamine Sigma-Aldrich C3H6N6 126.12 99 

Ni acetate 

tetrahydrate 

Aldrich 

chemistry 
C2H6NiO4⸱4H2O 248.84 98 

Zn acetate 
dihydrate 

Sigma-Aldrich C4H6O4Zn⸱2H2O 219.51 99 

methanol Sigma-Aldrich CH4O 32.04 99.8 

methylene blue Fluka analytical C16H18CIN3S⸱3H2O 319.85 95 

4-
Aminobenzoic 

acid 

(PABA) 

Sigma-Aldrich H2NC6H4CO2H 137.14 99 

 

2.2 : Σύνθεση Υλικών  

2.2.1 : Σύνθεση πολυμερών υλικών άνθρακα και αζώτου : CNB 

           (CNB: (Polymeric) Carbon Nitride Bulk) 

Η διαδικασία σύνθεσης του CNB έγινε με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας. Το 

πρωταρχικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μελαμίνη. Ποσότητα μελαμίνης 

(λευκή σκόνη) τοποθετήθηκε σε κεραμικό σκεύος 

με κάλυμμα και θερμάνθηκε σε φούρνο στους 

500°C για 2 ώρες και αμέσως στους 520°C για 

άλλες 2 ώρες. Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας 

του φούρνου ρυθμίστηκε στους 2°C/λεπτό. Το 
Εικόνα 2.2.1 : Μελαμίνη και CNB 
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προϊόν της θερμικής κατεργασίας ήταν συμπαγή κομμάτια κίτρινης σκόνης, η οποία 

περάστηκε από το γουδί ώστε να γίνει λεπτή σκόνη και ονομάζεται πολυμερές 

άνθρακα και αζώτου (CNB). 

 

2.2.2 : Σύνθεση πορώδη φύλλων άνθρακα και αζώτου με ομάδες οξυγόνου 

CNPS-O 

(CNPS-O: Carbon Nitride Porous Sheets with Oxygen groups) 

Η διαδικασία σύνθεσης των CNPS-O έγινε επίσης με τη μέθοδο της θερμικής 

κατεργασίας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αυτή τη φορά ήταν το CNB. Ποσότητα 

του CNB τοποθετήθηκε σε κεραμικό σκεύος και θερμάνθηκε σε φούρνο στους 480°C 

για 2 ώρες χωρίς κάλλυμα, ώστε να εισαχθούν ομάδες οξυγόνου στη δομή. Ο ρυθμός 

αύξησης της θερμοκρασίας του φούρνου ρυθμίστηκε στους 2°C/λεπτό. Το προϊόν 

ήταν ανοιχτόχρωμη μπεζ σκόνη και ονομάστηκε CNPS-O, καθώς ήταν πιο πορώδες 

από το CNB, επρόκειτο για υλικό σε φύλλα μικρότερου πάχους και στη δομή του 

πλέον είχαν εισαχθεί ομάδες οξυγόνου. 

 

Εικόνα 2.2.2 : Μελαμίνη , CNB , CNPS-O 

 

2.2.3 : Σύνθεση υβριδικών υλικών Cu2O / CNPS-O 

Η διαδικασία σύνθεσης των υβριδικών υλικών με οξείδιο του χαλκού Cu2O και 

πορώδη φύλλα άνθρακα και αζώτου CNPS-O έγινε ουσιαστικά με μια μέθοδο 

ανάμιξης των δύο αυτών υλικών. Οι θετικά φορτισμένοι νανοκύβοι Cu2O συντέθηκαν 

βάσει μεθόδου που είχε μελετηθεί εκτενώς σε παλαιότερη πτυχιακή εργασία που 

πραγματοποιήθηκε στην Ομάδα Διάφανων και Αγώγιμων Υλικών και Διατάξεων 

[23], ενώ το CNPS-O συντέθηκε σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.2.2. 

Για τη σύνθεση του υβριδικού υλικού, δεδομένη ποσότητα Cu2O τοποθετήθηκε σε 

μεθανόλη και διατηρήθηκε στους υπέρηχους για 35΄. Έπειτα αφέθηκε 5΄ υπό 
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ανάδευση. Υπό ανάδευση για 15΄ τοποθετήθηκε και διάλυμα 20ml μεθανόλης και 

0.5g CNPS-O. Έπειτα το διάλυμα Cu2O προστέθηκε στο διάλυμα CNPS-O σε 

σταγόνες. Το τελικό διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση ώσπου να εξατμιστεί η 

μεθανόλη και να πάρουμε το στερεό προϊόν. Αυτό, τέλος, περάστηκε από γουδί ώστε 

να γίνει ομοιόμορφη, λεπτή σκόνη. Ανάλογα με την ποσότητα Cu2O που 

χρησιμοποιήθηκε οδηγηθήκαμε σε τελικό προϊόν διαφορετικής συγκέντρωσης και 

διαφορετικού χρώματος. 

 

Εικόνα 2.2.3 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών Cu2O / CNPS-O μάζας 20mg. 

 

2.2.4 : Σύνθεση υβριδικών υλικών ZnWO4 / CNPS-O 

Η διαδικασία σύνθεσης των υβριδικών υλικών με νανοσωματίδια Zinc tungstate 

(ZnWO4) και πορώδη φύλλα άνθρακα και αζώτου (CNPS-O) έγινε με μια μέθοδο 

ανάμιξης των δύο αυτών υλικών. Το ZnWO4 συντέθηκε με βάση τη μέθοδο της 

συγκαταβύθισης ακολουθώντας πορεία που είχε μελετηθεί εκτενώς σε παλαιότερη 

πτυχιακή εργασία που πραγματοποιήθηκε στην Ομάδα Διάφανων και Αγώγιμων 

Υλικών και Διατάξεων [22], ενώ το CNPS-O συντέθηκε σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην ενότητα 2.2.2. Για τη σύνθεση του υβριδικού υλικού, δεδομένη 

ποσότητα ZnWO4 τοποθετήθηκε σε μεθανόλη και διατηρήθηκε στους υπέρηχους για 

25΄. Έπειτα αφέθηκε 5΄ υπό ανάδευση. Σε υπέρηχους και υπό ανάδευση για 25΄ και 5΄ 

αντίστοιχα τοποθετήθηκε και διάλυμα μεθανόλης με CNPS-O. Έπειτα το διάλυμα 

μικρότερου όγκου προστέθηκε στο διάλυμα μεγαλύτερου όγκου σε σταγόνες. Το 

τελικό διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση ώσπου να εξατμιστεί η μεθανόλη και να 

πάρουμε το στερεό προϊόν. Αυτό, περάστηκε από γουδί ώστε να γίνει ομοιόμορφη, 

λεπτή σκόνη. Τέλος, η σκόνη αυτή υπέστη θερμική κατεργασία, αφού τοποθετήθηκε 

στους 300°C για 1 ώρα, με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του φούρνου 

2°C/λεπτό. Ανάλογα με την ποσότητα ZnWO4 που χρησιμοποιήθηκε οδηγηθήκαμε σε 

τελικό προϊόν διαφορετικής συγκέντρωσης και διαφορετικού χρώματος. 
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Εικόνα 2.2.4 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών ZnWO4 / CNPS-O μάζας 20mg. 

 

2.2.5 : Σύνθεση υβριδικών υλικών Ni / CNPS-O και Zn / CNPS-O 

Η διαδικασία σύνθεσης των υβριδικών υλικών με νικέλιο Ni και πορώδη φύλλα 

άνθρακα και αζώτου CNPS-O έγινε με την υδροθερμική μέθοδο. Συγκεκριμένα, 

ποσότητα Ni acetate tetrahydrate και ποσότητα CNPS-O διαλύθηκαν σε 30 ml 

απιονισμένου νερού και τοποθετήθηκαν σε αυτόκλειστο σύστημα το οποίο 

θερμάνθηκε στους 120°C για 12 ώρες, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής 

θερμοκρασίας συνεπώς και πίεσης στο σύστημα, λόγω του περιορισμένου όγκου του. 

Διευκολύνεται έτσι η πραγματοποίηση αντιδράσεων στο σύστημα αυτό και αλλάζουν 

οι ιδιότητες του υγρού διαλύματος. Το διάλυμα που προέκυψε μετά τη θέρμανση 

φυγοκεντρήθηκε στις 4000 στροφές/λεπτό για 15΄. Ακολούθησαν 1 πλύση με 

απιονισμένο νερό και 2 πλύσεις με αιθανόλη. Έπειτα, η σκόνη τοποθετήθηκε για 

ξήρανση στους 80°C για 12 ώρες, με σκοπό την αφαίρεση του ποσοστού της 

υγρασίας από το στερεό. Τέλος, το προϊόν περάστηκε από το γουδί ώστε να γίνει 

ομοιόμορφη, λεπτή σκόνη. Ακριβώς η ίδια 

διαδικασία ακολουθήθηκε για τη 

δημιουργία των υλικών με ψευδάργυρο 

(Ζn) , χρησιμοποιώντας Zn acetate 

dihydrate εις αντικατάσταση του Ni 

acetate tetrahydrate. 

Εικόνα 2.2.5 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών Ni (or Zn) / 

CNPS-O μάζας 20mg. 
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2.3 : Πειραματική διάταξη φωτοκατάλυσης 

Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων φωτοκατάλυσης μελετήθηκε η διάσπαση δύο 

διαφορετικών ρύπων. Συγκεκριμένα, αυτοί ήταν η χρωστική μπλε του μεθυλενίου και 

ο οργανικός ρύπος ΡΑΒΑ.  

 2.3.1 : Μελέτη φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ρύπου μπλε του μεθυλενίου 

H φωτοκαταλυτική δραστικότητα όλων των υλικών μελετήθηκε σε διάλυμα ΜΒ 

συγκέντρωσης 10ppm. Αυτό παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας απιονισμένο νερό 

στο οποίο διαλύθηκε σκόνη MB. Για κάθε πείραμα φωτοκατάλυσης, 100mL 

διαλύματος MB 10ppm τοποθετήθηκαν σε ένα θερμοστατικό δοχείο χωρητικότητας 

150 mL. Το διάλυμα ΜΒ αφέθηκε υπό ανάδευση για ~2min. Έπειτα προστέθηκαν 

στο διάλυμα 0.100g καταλύτη και διατηρήθηκε υπό ανάδευση για 20min απουσία 

ακτινοβολίας ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία. Μετά από τα 20min ξεκίνησε η 

εκπομπή ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας στο κουτί της φωτοκατάλυσης. Για αυτό 

το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν 10 λάμπες Philips Master TL-D 15W ή 18W αντίστοιχα. 

Αφότου ξεκίνησε η εκπομπή ακτινοβολίας, παίρναμε μετρήσεις για το φάσμα 

απορρόφησης του υγρού ανά 20min για δύο ώρες. Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων 

χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο υπερύθρου – ορατού (Perkin-Elmer 

Lambda 950 UV-VIS-NIR Spectrometer) που απεικονίζεται στην εικόνα 2.3.1 .  

 

Εικόνα 2.3.1 : Perkin-Elmer Lambda 950 UV-VIS-NIR Spectrometer 

Για τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ΜΒ, οι μετρήσεις απορρόφησης 

λήφθηκαν με καθορισμένη συχνότητα, σε μήκη κύματος 750nm-200nm, αφού πρώτα 

το διάλυμα περάστηκε από ειδικό φίλτρο (διάμετρος: 25mm, πάχος: 0.67μέγεθος 
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πόρων: 2.7μm)  για τον διαχωρισμό των σωματιδίων του καταλύτη από το διάλυμα. 

Έτσι καταγράφονται οι μετρήσεις της μέγιστης απορρόφησης του ρύπου συναρτήσει 

του χρόνου. 

2.3.2 : Μελέτη φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ρύπου PABA 

H φωτοκαταλυτική δραστικότητα ορισμένων υλικών μελετήθηκε σε διάλυμα ΡΑΒΑ 

10ppm. Αυτό παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας απιονισμένο νερό στο οποίο 

διαλύθηκε στερεό υλικό ΡΑΒΑ. Για κάθε πείραμα φωτοκατάλυσης, 200mL 

διαλύματος ΡΑBΑ 10ppm τοποθετήθηκαν σε ένα θερμοστατικό δοχείο 

χωρητικότητας 400 mL. Το διάλυμα αφέθηκε υπό ανάδευση για ~20min. Έπειτα 

προστέθηκαν στο διάλυμα 0.100g καταλύτη και αφέθηκε υπό ανάδευση για 5min 

απουσία ακτινοβολίας ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία. Μετά από τα 5min 

ξεκίνησε η εκπομπή ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας στο κουτί της 

φωτοκατάλυσης. Αφότου ξεκίνησε η εκπομπή ακτινοβολίας, παίρναμε μετρήσεις για 

το φάσμα απορρόφησης του υγρού ανά 20min (ή 40min όταν χρησιμοποιήθηκε 

συνδυαστικά και ο TOC) για 160min, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως για το 

ΜΒ. Εκτός από το φασματοφωτόμετρο υπερύθρου – 

ορατού, χρησιμοποιήθηκε και αναλυτής ολικού 

οργανικού άνθρακα (Shimadzu TOC-LCSN/CSH) , ο 

οποίος απεικονίζεται στην εικόνα 2.3.2 . Το 

συγκεκριμένο όργανο μας δίνει μετρήσεις για τον 

ολικό άνθρακα (TC) και για τον ανόργανο άνθρακα 

(IC, πχ ανόργανα ανθρακικά άλατα όπως CO2, HCO3¯, 

HCO3
2¯). Έτσι ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) 

δίνεται από τη σχέση TOC = TC – IC . Ο μηδενισμός 

της τιμής του TOC συνεπάγεται την πλήρη αποδόμηση 

του ΡΑΒΑ. 

  

Εικόνα 2.3.2 : TOC-LCSN/CSH (Total 

Organic Carbon analyzer) 
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Κεφάλαιο 3 : Σύνθεση και χαρακτηρισμός CNB 

3.1 : Επίδραση της θερμοκρασίας στη θερμική κατεργασία της μελαμίνης 

Σε αυτήν την ενότητα μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στη θερμική 

κατεργασία της μελαμίνης για την παραγωγή πολυμερών υλικών άνθρακα και αζώτου 

(CNB). Για αυτό το σκοπό έγιναν δοκιμές ψησίματος της μελαμίνης σε διάφορες 

θερμοκρασίες, διατηρώντας σταθερό το χρόνο παραμονής σε κάθε θερμοκρασία, 

καθώς και τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας (2°C/min). Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται αναλυτικά οι πειραματικές συνθήκες που εξετάστηκαν σε αυτό το στάδιο:  

Πίνακας 3.1 : Διαφορετικές συνθήκες κατεργασίας μελαμίνης και ποσοστό της απώλειας μάζας κατά τη 

θερμική κατεργασία 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος μελαμίνης Απώλεια μάζας (%m0) 

mgri5 400°C / 2h 41.1% 

mgri10 480°C / 2h 51.4% 

mgri11 500°C / 2h 56.4% 

mgri6 520°C / 2h 44.3% 

mgri3 
500°C / 2h + 520°C / 2h 

(συνεχόμενη θέρμανση 2 σταδίων, 

δεν μεσολάβησε ψύξη) 

50% 

mgri12 540°C / 2h 56.7% 

mgri13 560°C / 2h 60.1% 

mgri14 580°C / 2h 66.2% 

 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η μελαμίνη πάντα 

θερμαινόταν με σκέπασμα, διότι όταν δοκιμάστηκε η θέρμανση της σε συνθήκες 2 

συνεχόμενων σταδίων 500°C / 2h + 520°C / 2h χωρίς σκέπασμα, δεν απέμεινε 

καθόλου ποσότητα υλικού. 
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3.2 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός μελαμίνης και υλικών που προέκυψαν απο   

τη θερμική κατεργασία της 

 

Στην εικόνα 3.1 μπορούμε να δούμε τη μελαμίνη προτού θερμανθεί 

στις εκάστοτε συνθήκες. Πρόκειται για λευκή σκόνη. 

Στην εικόνα 3.2 αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της θερμικής 

κατεργασίας της μελαμίνης στις διάφορες συνθήκες.  

 

Εικόνα 3.2 : Αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα της θερμικής κατεργασίας της μελαμίνης στις διάφορες 

συνθήκες μόλις τα βαρκάκια αφαιρέθηκαν από τον φούρνο, ενώ δεξιά φαίνεται 0,1g της κάθε σκόνης 

αφότου περαστεί από γουδί. 

Κοιτώντας την εικόνα 3.2 κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Όταν η μελαμίνη 

θερμανθεί στους 400°C/2h παίρνουμε σκόνη και το χρώμα της παραμένει λευκό. 

Φτάνοντας τους 480°C βλέπουμε ότι το προϊόν είναι συμπαγή κομμάτια σκόνης με 

ανοιχτό κίτρινο χρώμα και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, το χρώμα γίνεται 

περισσότερο κίτρινο, ενώ στους 580°C εμφανίζει και λίγους πορτοκαλί τόνους. 

Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης 

(SEM) στις οποίες μπορούμε να δούμε τη μορφολογία της μελαμίνης. 

Εικόνα 3.1 : 0,1g μελαμίνης 
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Εικόνα 3.3 : Εικόνες SEM για τη μελαμίνη 

Όπως φαίνεται, πρόκειται για σχεδόν παραλληλόγραμμους «βράχους» μεγέθους 

~100μm, με μικρότερες ακανόνιστες δομές πάνω σε αυτούς. 

Στην εικόνα 3.4 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης 

(SEM) στις οποίες μπορούμε να δούμε τη μορφολογία των υλικών που προκύπτουν 

μετά τη θερμική κατεργασία της μελαμίνης. 
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Εικόνα 3.4 : Εικόνες SEM για τα υλικά που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία της μελαμίνης. 
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Όπως γίνεται προφανές, η μορφολογία των «βράχων», που παρατηρήθηκε και για τη 

μελαμίνη, διατηρείται, το μέγεθος αυτών όμως είναι πλέον την τάξεως των λίγων μm. 

Πάνω σε αυτούς υπάρχουν μικρότερες ακανόνιστες δομές, ενώ είναι προφανής η 

έλλειψη απόλυτης ομοιομορφίας σε κάθε δείγμα. 

 

3.3 : Δομικός χαρακτηρισμός μελαμίνης και υλικών που προέκυψαν απο τη 

θερμική κατεργασία της 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, αυτά μελετήθηκαν με περίθλαση ακτίνων 

Χ. Στην εικόνα 3.5 φαίνονται τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών.  

 

Εικόνα 3.5 : Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ μελαμίνης και υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία της 

Παρατηρούμε ότι τα υλικά που ψήθηκαν σε εύρος θερμοκρασιών 480°C - 580°C 

εμφανίζουν τις δύο χαρακτηριστικές κορυφές του Carbon Nitride Bulk. H κορυφή 

στις 13,1° αντιστοιχεί στο κρυσταλλικό επίπεδο (100) και σχετίζεται με την 

επανάληψη της δομής της tri-s-trizine στο επίπεδο. Η κορυφή στις 27,5° αντιστοιχεί 

στο κρυσταλλικό επίπεδο (002) και σχετίζεται με τη στίβαξη των στρωμάτων του 

CNB. H ένταση της κορυφής (002) φαίνεται να αυξάνεται λίγο από το υλικό που 

θερμάνθηκε στου 480°C/2h μέχρι το υλικό που θερμάνθηκε στου 500°C/2h + 

520°C/2h και έπειτα παρουσιάζει μια μικρή μείωση ως το υλικό που θερμάνθηκε 

στου 580°C/2h. Εφόσον αυτή η κορυφή σχετίζεται με τη στίβαξη των στρωμάτων 

CNB, συμπεραίνουμε ότι το υλικό mgri3 έχει περισσότερα ενωμένα φύλλα. 
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3.4 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων μελαμίνης και υλικών που προέκυψαν απο τη 

θερμική κατεργασία της 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 3.6).  
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Εικόνα 3.6 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για τη μελαμίνη και τα προϊόντα της θερμικής 

κατεργασίας της σε διάφορες θερμοκρασίες για 2 ώρες 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk. Εφόσον τα υλικά που μελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία έχουν έμμεσο 

ενεργειακό χάσμα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κατασκευάστηκε το διάγραμμα 

(F(R)*hv)0.5 – hv .  

𝐹(𝑅): 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝐾𝑢𝑏𝑒𝑙𝑘𝑎 − 𝑀𝑢𝑛𝑘:       𝐹(𝑅) =
𝐾

𝑆
 

𝐾 ∶ 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇𝜊𝜇𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό𝜍 𝜎𝜐𝜈𝜏휀𝜆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜌𝜌ό𝜑𝜂𝜎𝜂𝜍 ∶       𝛫 = (1 − 𝑅)2 

𝑆 ∶ 𝜎𝜐𝜈𝜏휀𝜆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝜎𝜅έ𝛿𝛼𝜎𝜂𝜍 ∶       𝑆 = 2𝑅 

𝑅 ∶ 𝛼𝜈𝛼𝜅𝜆𝛼𝜎𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜐𝜆𝜄𝜅𝜊ύ (𝜂 𝜇έ𝜏𝜌𝜂𝜎𝜂 𝜏𝜊𝜐 𝜊𝜌𝛾ά𝜈𝜊𝜐) 

ℎ𝑣 ∶ 휀𝜈έ𝜌𝛾휀𝜄𝛼 𝛼𝜅𝜏𝜄𝜈𝜊𝛽𝜊𝜆ί𝛼𝜍  
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Το ενεργειακό χάσμα του κάθε υλικού υπολογίστηκε από το διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 

– hv ως η τιμή της ενέργειας στο σημείο όπου η ευθεία που προσεγγίζει τη γραμμική 

περιοχή τέμνει τον οριζόντιο άξονα . 

 

Εικόνα 3.7 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για τη μελαμίνη και τα προϊόντα της θερμικής κατεργασίας της σε 

διάφορες θερμοκρασίες για 2 ώρες 

Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.2 : Ενεργειακό χάσμα υλικών που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία της μελαμίνης 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος μελαμίνης  Ενεργειακό χάσμα (eV) 

melamine - 4.86 

mgri5 400°C / 2h 2.91 

mgri10 480°C / 2h 2.72 

mgri11 500°C / 2h 2.72 

mgri6 520°C / 2h 2.74 

mgri3 500°C / 2h + 520°C / 2h 2.68 

mgri12 540°C / 2h 2.65 

mgri13 560°C / 2h 2.63 

mgri14 580°C / 2h 2.72 

 

Παρατηρείται ότι ενώ το ενεργειακό χάσμα της μελαμίνης είναι ~4.9 eV, το 

ενεργειακό χάσμα των υλικών που προκύπτουν από τη θερμική κατεργασία της  είναι 

~2.6-2.9 eV. Οι τιμές αυτές συμφωνούν με τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία 

το CNB έχει ενεργειακό χάσμα ~2.7 eV. 
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3.5 : Θερμική βαρυμετρική ανάλυση μελαμίνης και υλικών που προέκυψαν απο   

τη θερμική κατεργασία της 

Εκτός από τα παραπάνω, τα υλικά μελετήθηκαν και με θερμική βαρυμετρική 

ανάλυση (Thermal Gravimetric Analysis: TGA), ώστε να μελετηθεί η απόκριση τους 

στην σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν υπό συνθετικό 

αέρα, σε εύρος θερμοκρασιών 25°C - 700°C, με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας 

10°C/min.  Στην εικόνα 3.8 βλέπουμε τα αποτελέσματα, δηλαδή πως επηρεάζεται η 

αρχική ποσότητα ενός υλικού από τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του 

συστήματος στο οποίο βρίσκεται: 
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Εικόνα 3.8 : TGA υπό συνθετικό αέρα για τη μελαμίνη και τα υλικά που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία της. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η μεγαλύτερη απώλεια μάζας πραγματοποιείται 

σε Τ<360°C κατά τη θέρμανση της μελαμίνης και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο 94% 

της αρχικής μάζας. Αφότου όμως η μελαμίνη υποστεί θερμική κατεργασία, αποκτά 

μια πιο σταθερή δομή και η θερμοκρασία όπου πραγματοποιείται η μέγιστη απώλεια 

μάζας αυξάνεται στους 550-650°C. Μεταξύ των διαφόρων υλικών, που προκύπτουν 

ανάλογα με τις συνθήκες θερμικής κατεργασίας της μελαμίνης, υπάρχουν μικρές 

διαφορές σε αυτή τη θερμοκρασία και το πιο «ανθεκτικό» υλικό φαίνεται να είναι το 
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mgri3, δηλαδή εκείνο που προέκυψε θερμαίνοντας τη μελαμίνη με σκέπασμα σε δύο 

συνεχόμενα στάδια, σε συνθήκες 500°C / 2h + 520°C / 2h . Αυτό είναι και το υλικό 

που επιλέχθηκε και θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα. 
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Κεφάλαιο 4 : Σύνθεση και χαρακτηρισμός CNPS-O 

Για την παραγωγή φύλλων άνθρακα και αζώτου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

θερμικής κατεργασίας του CNB που περιγράφεται στη βιβλιογραφία. 

4.1 : Επίδραση της θερμοκρασίας στη θερμική κατεργασία του Carbon Nitride 

Bulk 

Σε αυτήν την ενότητα μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk για την δημιουργία πορώδη φύλλων άνθρακα 

και αζώτου με ομάδες οξυγόνου (CNPS-O). Συγκεκριμένα το δείγμα CNB που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των CNPS-O ήταν το mgri3, δηλαδή το υλικό 

που παράχθηκε θερμαίνοντας τη μελαμίνη σε συνθήκες δύο συνεχόμενων σταδίων 

500°C / 2h + 520°C / 2h. Για αυτό το σκοπό έγιναν δοκιμές ψησίματος του CNB σε 

διάφορες θερμοκρασίες, διατηρώντας σταθερό το χρόνο παραμονής σε κάθε 

θερμοκρασία, καθώς και τον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας (2°C/min). Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι πειραματικές συνθήκες που εξετάστηκαν 

σε αυτό το στάδιο:  

Πίνακας 4.1.1 : Διαφορετικές συνθήκες κατεργασίας του CNB για 2h και απώλεια μάζας. 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος CNB (mgri3) Απώλεια μάζας (%m0) 

mgri20 400°C / 2h 6.2% 

mgri21 420°C / 2h 15.4% 

mgri22 440°C / 2h 36.8% 

mgri23 460°C / 2h 51.0% 

mgri15 480°C / 2h 81.3% 

mgri16 500°C / 2h 92.9% 

mgri17 520°C / 2h 100% 

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με τη θέρμανση της μελαμίνης, η 

θέρμανση του CNB πραγματοποιήθηκε χωρίς σκέπασμα. Αυτό ήταν εφικτό διότι 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του TGA το CNB είναι σταθερό σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες απ’ότι η μελαμίνη, αλλά και ώστε το CNB να μην είναι απομονωμένο 

από τον αέρα, με σκοπό να εισαχθούν ομάδες οξυγόνου στη δομή. Παρατηρήθηκε οτι 

με την αύξηση της θερμοκρασίας κατεργασίας, μειώνεται η μάζα του υλικού που 
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απομένει, ενώ για θέρμανση σε Τ > 500°C για 2 ώρες δεν απέμενε καθόλου ποσότητα 

υλικού. 

 

4.1.1 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός υλικών που προέκυψαν από  τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk 

Στην εικόνα 4.1.1 μπορούμε να δούμε το CNB και τα υλικά που προέκυψαν από τη 

θερμική κατεργασία του. 

 

Εικόνα 4.1.1 : Αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα της θερμικής κατεργασίας 1g του Carbon Nitride Bulk 

(mgri3) στις διάφορες συνθήκες μόλις τα βαρκάκια αφαιρέθηκαν από τον φούρνο, ενώ δεξιά φαίνονται 

20mg της κάθε σκόνης. 

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται το CNB μεταβάλλεται 

σταδιακά το χρώμα της σκόνης που παίρνουμε από μπεζ (mgri20) σε λευκό (mgri16). 

Η αύξηση του πορώδους παρατηρείται ποιοτικά συγκρίνοντας τα υλικά mgri20 και 

mgri16, και διαπιστώνεται οτι το υλικό γίνεται πιο πορώδες σε όσο μεγαλύτερες 

θερμοκρασίες θερμαίνεται. Επίσης ίδια μάζα υλικών που προκύπτουν από τη θερμική 

κατεργασία του CNB σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταλαμβάνουν πολύ 

μεγαλύτερο όγκο. 

Στην εικόνα 4.1.2 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Σάρωσης (SEM) στις οποίες μπορούμε να δούμε τη μορφολογία των υλικών. 
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Εικόνα 4.1.2 : Εικόνες SEM για τα υλικά που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία του CNB σε διάφορες 

θερμοκρασίες για χρονική διάρκεια 2 ωρών. 

Στις εικόνες που προκύπτουν από το SEM παρατηρείται ξανά η μορφολογία των 

«βράχων»  με μικρότερες ακανόνιστες δομές πάνω σε αυτούς. Στα υλικά που 

θερμαίνονται σε Τ<460°C δεν παρατηρούνται μεμονωμένα φύλλα, ενώ η ύπαρξη 

τους διαπιστώνεται για το mgri15. Στο mgri16 παρατηρούνται ορισμένες ακανόνιστες 

δομές πάνω στους «βράχους» υλικού, μικρότερες σε μέγεθος απ’ ότι στα άλλα υλικά, 
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ενώ διαπιστώνεται και η ύπαρξη μερικών φύλλων υλικού. Κανένα από τα υλικά δεν 

παρουσιάζει πλήρη ομοιομορφία ως προς τη μορφολογία του.  

 

4.1.2 : Δομικός χαρακτηρισμός υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, αυτά μελετήθηκαν με περίθλαση ακτίνων 

Χ. Στην εικόνα 4.1.3 φαίνονται τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών.  
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mgri20: CNB at 400C/2h

In
te

n
s
it
y
 (

A
U

)

2theta (dg)

mgri3 : CNB

XRD

 

Εικόνα 4.1.3 : Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ του CNB και των προϊόντων της θερμικής κατεργασίας 

του σε διάφορες θερμοκρασίες για 2 ώρες 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία στην οποία ψήθηκε το CNB, 

μειώνεται η ένταση των κύριων χαρακτηριστικών κορυφών του. Αυτό αποδίδεται 

στην καταστροφή της επαναλαμβανόμενης δομής των πολυμερών υλικών άνθρακα 

και αζώτου στο επίπεδο, διότι τα υλικά έχουν γίνει πορώδη, καθώς και στον 

διαχωρισμό των ενωμένων στρωμάτων του CNB με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε 

λεπτότερα φύλλα υλικού. Η μείωση της έντασης των χαρακτηριστικών κορυφών 

φαίνεται εντονότερη για τα υλικά mgri15 και mgri16. Επίσης η μεγαλύτερη 

μετατόπιση της κορυφής περίθλασης (002) των 27,5° στις 27,8° παρατηρείται για τα 

υλικά mgri15 και mgri16. Η μετατόπιση αυτή δηλώνει την εισαγωγή ομάδων 

οξυγόνου στο υλικό. Αναμένεται λοιπόν αυτά τα δύο υλικά να είναι περισσότερο 

Συνθήκες 

θέρμανσης 

 CNB (mgri3) 

Γωνία 2theta 

για την 

κορυφή (002) 

400°C / 2h 27.5 

420°C / 2h 27.5 

440°C / 2h 27.5 

460°C / 2h 27.6 

480°C / 2h 27.8 

500°C / 2h 27.8 

CNB 27.5 
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πορώδη, λεπτότερου πάχους, και με ομάδες οξυγόνου, δηλαδή τα επονομαζόμενα 

Carbon Nitride Porous Sheets with Oxygen groups (CNPS-O). 

Επίσης, το υλικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα, ώστε να 

συνδυαστεί με άλλα υλικά μελετήθηκε με στοιχειακή ανάλυση EDS , ώστε να 

καθοριστούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται και τα ποσοστά αυτών. Το υλικό 

αυτό είναι το mgri15 (CNB σε 480°C / 2h). Τα αποτελέσματα του EDS παρατίθενται 

στον πίνακα 4.1.2 μαζί με τα στοιχεία του CNB για σύγκριση. 

Πίνακας 4.1.2 : Αποτελέσματα EDS  

Κωδικός C  N  O 

CNB : mgri3  38 % 62 % - 

mgri15 39 % 56% 5% 

 

To EDS επιβεβαιώνει την εισαγωγή ομάδων οξυγόνου στη δομή του Carbon Nitride. 

Επίσης, τα CNPS-O (mgri15) μελετήθηκαν με Φασματοσκοπία Υπερύθρου 

Μετασχηματισμού Fourier (FTIR). Το ίδιο και η μελαμίνη και το CNB και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 4.1.4. 
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Εικόνα 4.1.4 : Φάσματα FTIR για τη μελαμίνη, το CNB και τα CNPS-O. 

Τα πειραματικά δεδομένα συμφωνούν με όσα αναφέρονται στην ενότητα 1.1.3. . Οι 

κορυφές μεταξύ 1200 και 1700 cm-1 οφείλονται κατά κύριο λόγο στους τρόπους 
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τεντώματος και κάμψης του ετεροκυκλικού δακτυλίου επταζίνης, και η ευρεία 

κορυφή μεταξύ 3000-3350 cm-1 αποδίδεται στους τρόπους τεντώματος της ομάδας 

αμίνης, στην ομάδα υδροξυλίου αλκοόλης και στο δεσμό sp/sp2 C-H.  

 

4.1.3 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 4.1.5).  
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 mgri15: CNB at 480C/2h

 mgri16: CNB at 500C/2h

 

Εικόνα 4.1.5 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για το CNB και τα προϊόντα της θερμικής 

κατεργασίας του σε διάφορες θερμοκρασίες για 2 ώρες 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4. 
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Εικόνα 4.1.6 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για το CNB και τα προϊόντα της θερμικής κατεργασίας του σε 

διάφορες θερμοκρασίες για 2 ώρες 

Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.1.3 : Ενεργειακό χάσμα υλικών που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία του CNB για 2h. 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος CNB (mgri3) Ενεργειακό χάσμα (eV) 

CNB : mgri3 
μελαμίνη που ψήθηκε σε συνθήκες 

500°C / 2h + 520°C / 2h   
2.68 

mgri20 400°C / 2h 2.72 

mgri21 420°C / 2h 2.74 

mgri22 440°C / 2h 2.72 

mgri23 460°C / 2h 2.70 

mgri15 480°C / 2h 2.93 

mgri16 500°C / 2h 2.98 

 

Παρατηρείται μια μικρή αύξηση στο ενεργειακό χάσμα όλων των υλικών συγκριτικά 

με το CNB, είναι όμως αρκετά μεγαλύτερη για τα υλικά mgri15 και mgri16, δηλαδή 

τα υλικά που είναι περισσότερο πορώδη, με φύλλα λεπτότερου πάχους, και με ομάδες 

οξυγόνου. Αυτή η αύξηση στο ενεργειακό χάσμα αποδίδεται σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία στο φαινόμενο κβαντικού περιορισμού.  
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4.2 : Επίδραση του χρόνου θέρμανσης στη θερμική κατεργασία του Carbon 

Nitride Bulk 

Σε αυτήν την ενότητα μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου θέρμανσης στη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk για την δημιουργία πορώδη φύλλων άνθρακα 

και αζώτου με ομάδες οξυγόνου (CNPS-O). Όπως ίσχυε και για την προηγούμενη 

ενότητα, το δείγμα CNB που χρησιμοποιήθηκε ήταν το mgri3, δηλαδή το υλικό που 

παράχθηκε θερμαίνοντας τη μελαμίνη σε συνθήκες 500°C / 2h + 520°C / 2h. Για αυτό 

το σκοπό έγιναν δοκιμές ψησίματος του CNB σε σταθερή θερμοκρασία (500°C), με 

σταθερό ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας (2°C/min), για διαφορετική χρονική 

διάρκεια. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι πειραματικές συνθήκες που 

εξετάστηκαν σε αυτό το στάδιο:  

Πίνακας 4.2.1 : Διαφορετικές συνθήκες κατεργασίας του CNB και τελική μάζα που απέμεινε μετά το 

ψήσιμο στους 500°C 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος CNB (mgri3) Απώλεια μάζας (%m0) 

mgri18 500°C / 10min 53.0% 

mgri19 500°C / 1h 71.2% 

mgri16 500°C / 2h 92.9% 

 

Επισημαίνεται ότι η θέρμανση του CNB πραγματοποιήθηκε χωρίς σκέπασμα, ώστε 

το CNB να μην είναι απομονωμένο από τον αέρα, με σκοπό να εισαχθούν ομάδες 

οξυγόνου στη δομή. Παρατηρείται ότι για μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής του CNB 

στους 500°C, αυξάνεται η απώλεια μάζας στα υλικά που προκύπτουν.  

 

4.2.1 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk για διαφορετικούς χρόνους 

θέρμανσης 

Στην εικόνα 4.2.1 μπορούμε να δούμε το CNB και τα υλικά που προέκυψαν από τη 

θερμική κατεργασία του. 



 
56 

 

Εικόνα 4.2.1 : Αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα της θερμικής κατεργασίας 1g του Carbon Nitride Bulk 

(mgri3) στις διάφορες συνθήκες μόλις τα βαρκάκια αφαιρέθηκαν από τον φούρνο, ενώ δεξιά φαίνονται 

20mg της κάθε σκόνης. 

Στην εικόνα 4.2.2 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Σάρωσης (SEM) στις οποίες μπορούμε να δούμε τη μορφολογία των υλικών. 

 

Εικόνα 4.2.2 : Εικόνες SEM για τα υλικά που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία του CNB στους 500°C 

για διαφορετική χρονική διάρκεια. 

Στις εικόνες που προκύπτουν από το SEM παρατηρείται ξανά η μορφολογία των 

«βράχων» που αποτελούνται από ενωμένα φύλλα,  με μικρότερες ακανόνιστες δομές 

πάνω σε αυτούς. Παρατηρούνται επίσης κάποια μεμονωμένα φύλλα υλικού. Κανένα 

από τα υλικά δεν παρουσιάζει πλήρη ομοιομορφία ως προς τη μορφολογία του.  
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4.2.2 : Δομικός χαρακτηρισμός υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk για διαφορετικούς χρόνους 

θέρμανσης 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, αυτά μελετήθηκαν με περίθλαση ακτίνων 

Χ. Στην εικόνα 4.2.3 φαίνεται το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών.  
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Εικόνα 4.2.3 : Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ του CNB και των προϊόντων της θερμικής κατεργασίας 

του στους 500°C για διαφορετική χρονική διάρκεια. 

Παρατηρούμε μικρές διαφοροποιήσεις του mgri18 από το CNB, ενώ για τα mgri19 

και mgri16, που προέκυψαν από τη θέρμανση του CNB για μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια, μειώνεται περισσότερο η ένταση των κύριων χαρακτηριστικών κορυφών 

του. Αυτό αποδίδεται στην καταστροφή της επαναλαμβανόμενης δομής των 

πολυμερών υλικών άνθρακα και αζώτου στο επίπεδο, διότι τα υλικά έχουν γίνει 

πορώδη, καθώς και στον διαχωρισμό των ενωμένων στρωμάτων του CNB με 

αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε λεπτότερα φύλλα υλικού. Επίσης υπάρχει 

μετατόπιση της κορυφής περίθλασης (002) των 27,5° για όλα τα υλικά, κάτι που 

δηλώνει την εισαγωγή ομάδων οξυγόνου σε αυτά. Για τα mgri18 και mgri19 η 

κορυφή (002) μετατοπίζεται στις 27,7°, ενώ για το mgri16 στις 27,8°.  
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4.2.3 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων υλικών που προέκυψαν από τη θερμική 

κατεργασία του Carbon Nitride Bulk για διαφορετικούς χρόνους 

θέρμανσης 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 4.2.4).  
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Εικόνα 4.2.4 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για το CNB και τα προϊόντα της θερμικής 

κατεργασίας του στους 500°C για διαφορετική χρονική διάρκεια 

 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4.  
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Εικόνα 4.2.5 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για το CNB και τα προϊόντα της θερμικής κατεργασίας του σε 

θερμοκρασία 500°C για διαφορετική χρονική διάρκεια. 
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Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.2.2 : Ενεργειακό χάσμα υλικών που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία του CNB στους 

500°C 

Κωδικός Συνθήκες ψησίματος CNB (mgri3) Ενεργειακό χάσμα (eV) 

CNB : mgri3 
μελαμίνη που ψήθηκε σε συνθήκες 

500°C / 2h + 520°C / 2h   
2.68 

mgri18 500°C / 10min 2.76 

mgri19 500°C / 1h 2.94 

mgri16 500°C / 2h 2.98 

 

Για τα υλικά που προέκυψαν από τη θερμική κατεργασία του CNB σε συνθήκες 

500°C / 1h και 500°C / 2h, παρατηρείται αύξηση του ενεργειακού χάσματος 

συγκριτικά με το CNB, λόγω του φαινομένου κβαντικού περιορισμού. 
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Κεφάλαιο 5 : Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών 

Cu2O/CNPS-O 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε ο συνδυασμός των πορώδη φύλλων Carbon Nitride 

με ομάδες οξυγόνου, με νανοκύβους οξειδίου του χαλκού Cu2O. Ο λόγος για τον 

οποίο μελετήθηκε ο συγκεκριμένος συνδυασμός έχει να κάνει με τις ιδιότητες των 

δύο υλικών. Συγκεκριμένα, οι νανοκύβοι Cu2O εμφανίζουν θετικό φορτίο, ενώ τα 

φύλλα CNPS-O αρνητικό. Επομένως, πιθανώς οι νανοκύβοι να μπορούσαν να 

τοποθετηθούν όχι μόνο πάνω αλλά και ανάμεσα στα φύλλα διαχωρίζοντας τα. Αυτή η 

δομή θα μπορούσε να ευνοήσει την φωτοκαταλυτική δραστηριότητα των υλικών. 

5.1 : Επίδραση μοριακών αναλογιών Cu2O : CNPS-O 

Σε αυτήν την ενότητα, τα πορώδη φύλλα άνθρακα και αζώτου CNPS-O (mgri15) που 

συνθέθηκαν θερμαίνοντας το CNB (mgri3) σε συνθήκες 480°C / 2h , συνδυάστηκαν 

με νανοκύβους οξειδίου του χαλκού Cu2O. H μέθοδος με την οποία δημιουργήθηκαν 

τα υβριδικά υλικά περιγράφεται στην ενότητα 2.2.3. Χρησιμοποιώντας λοιπόν 

διαφορετικές αναλογίες από το κάθε υλικό προέκυψαν τα υλικά που αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.1 : Μοριακές αναλογίες Cu2O:CNPS-O για την παρασκευή υλικών Cu2O/CNPS-O 

Κωδικός Περιγραφή Μάζα Cu2O : Μάζα CNPS-O 

mgri34 0.1% Cu2O / CNPS-O  1:1000 

mgri30 0.5% Cu2O / CNPS-O  1:500 

mgri31 1% Cu2O / CNPS-O  1:100 

mgri32 5% Cu2O / CNPS-O  1:20 

mgri33 10% Cu2O / CNPS-O  1:10 

 

5.2 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός των υλικών Cu2O/CNPS-O 

Στην εικόνα 5.1 μπορούμε να δούμε τα υλικά Cu2O/CNPS-O. 
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Εικόνα 5.1 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών Cu2O / CNPS-O μάζας 20mg. 

Διαπιστώνεται ότι με την αύξηση του ποσοστού Cu2O που χρησιμοποιείται, το 

υβριδικό υλικό αποκτά όλο και πιο καφέ χρώμα. Αυτό οφείλεται στο ότι το Cu2O έχει 

σκούρο καφέ χρώμα. Επίσης, παρατηρείται από τις παραπάνω εικόνες οτι μέσω της 

διαδικασίας παρασκευής των υβριδικών υλικών, το CNPS-O χάνει εν μέρη την 

πορώδη φύση του, αφού μειώνεται ο όγκος του υλικού. 

Στην εικόνα 5.2 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης 

(SEM) των υλικών Cu2O/CNPS-O. 
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Εικόνα 5.2 : Εικόνες SEM των υλικών Cu2O/CNPS-O 

Στις εικόνες που προκύπτουν από το SEM παρατηρείται ξανά η μορφολογία των 

«βράχων»  με μικρότερες ακανόνιστες δομές πάνω σε αυτούς. Σε ορισμένες, είναι 

προφανής η ύπαρξη φύλλων υλικού, όχι όμως απολύτως απομονωμένων, αλλά 

ενωμένων με τα γειτονικά φύλλα, παρατηρείται λοιπόν η μορφολογία των CNPS-O. 

H μορφολογία του οξειδίου του χαλκού Cu2O δεν μπορεί να παρατηρηθεί με το 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, διότι πρόκειται για νανοκύβους διαστάσεων 

30nm x 30nm x 30nm. 

Τα υλικά Cu2O/CNPS-O μελετήθηκαν επίσης με στοιχειακή ανάλυση EDS, ώστε να 

καθοριστούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και τα ποσοστά αυτών. Τα 
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αποτελέσματα του EDS παρατίθενται στον πίνακα 5.2 μαζί με τα στοιχεία του CNPS-

O για σύγκριση. 

Πίνακας 5.2 : Αποτελέσματα EDS  

Κωδικός Περιγραφή C  N  O Cu 

mgri15 CNPS-O 39 % 56 % 5 % - 

mgri34 
0.1% Cu2O 

/ CNPS-O  
46 % 54 % - - 

mgri30 
0.5% Cu2O 
/ CNPS-O  

38 % 62 % - - 

mgri31 
1% Cu2O / 

CNPS-O  
41 % 58,3 % - 0,7 % 

mgri32 
5% Cu2O / 
CNPS-O  

37,7 % 59,8 % - 2,5 % 

mgri33 
10% Cu2O 

/ CNPS-O  
34 % 54,6 % 3,5 % 7,9 % 

 

5.3 : Δομικός χαρακτηρισμός των υλικών Cu2O/CNPS-O 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των 

υλικών, αυτά μελετήθηκαν με 

περίθλαση ακτίνων Χ. Στην 

εικόνα 5.3 φαίνονται τα 

διαγράμματα περίθλασης ακτίνων 

Χ των υλικών. Παρατηρούμε ότι 

όλα τα υλικά εμφανίζουν τις δύο 

χαρακτηριστικές κορυφές του 

Carbon Nitride που έχει το 

mgri15. Δεν διακρίνεται όμως 

κάποια κορυφή που να αντιστοιχεί 

στο Cu2O και να ταιριάζει με τις 

κορυφές που προκύπτουν από 

αυτό όταν μελετάται 

απομονωμένο.  

Εικόνα 5.3 : Διάγραμμα περίθλασης 

ακτίνων Χ των υλικών Cu2O/CNPS-O 
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Eπισημαίνεται ότι η μικρή κορυφή στις 38,2° προέκυψε από τη βάση που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τις μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ. 

Επίσης, τα υλικά Cu2O/CNPS-O μελετήθηκαν με Φασματοσκοπία Υπερύθρου 

Μετασχηματισμού Fourier (FTIR). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 5.4. 
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Εικόνα 5.4 : Φάσματα FTIR για τα υλικά Cu2O/CNPS-O. 

Εν γένει τα υλικά Cu2O/CNPS-O εμφανίζουν όμοιο φάσμα με τα CNPS-O με λίγες 

διαφοροποιήσεις να εντοπίζονται στην περιοχή  της ευρείας κορυφής μεταξύ 3000-

3350 cm-1 , η οποία σχετίζεται με τους τρόπους τεντώματος της ομάδας αμίνης στην 

ομάδα υδροξυλίου αλκοόλης και στο δεσμό sp/sp2 C-H.  

 

5.4 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων των υλικών Cu2O/CNPS-O 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 5.5).  



 
65 

500 1000 1500 2000 2500

0

20

40

60

80

100

 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
e

 (
%

)

Wavelength (nm)

 mgri15: CNPS-O

 mgri34: 0,1% Cu2O/CNPS-O

 mgri30: 0,5% Cu2O/CNPS-O

 mgri31: 1% Cu2O/CNPS-O

 mgri32: 5% Cu2O/CNPS-O

 mgri33: 10% Cu2O/CNPS-O

 mgri28: Cu2O

 

Εικόνα 5.5 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για τα υλικά Cu2O/CNPS-O. 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4. 
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Εικόνα 5.6 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για τα υλικά Cu2O/CNPS-O. 

 

Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5.3 : Ενεργειακό χάσμα των υλικών Cu2O / CNPS-O 

Κωδικός Περιγραφή  Ενεργειακό χάσμα (eV) 

mgri15 CNPS-O  2.93 

mgri34 0.1% Cu2O / CNPS-O  2.55 

mgri30 0.5% Cu2O / CNPS-O  2.64 

mgri31 1% Cu2O / CNPS-O  2.69 

mgri32 5% Cu2O / CNPS-O  2.63 

mgri33 10% Cu2O / CNPS-O  2.50 

mgri28 Cu2O 2.02 

 

Παρατηρείται οτι τα υβριδικά υλικά Cu2O/CNPS-O έχουν ενεργειακό χάσμα 

ενδιάμεσο των δύο απομονωμένων υλικών Cu2O και CNPS-O, χωρίς όμως να 

εντοπίζεται κάποιο μοτίβο στην επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων σε 

αυτό. 
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Κεφάλαιο 6 : Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών 

ZnWO4/CNPS-O 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε ο συνδυασμός των πορώδη φύλλων Carbon Nitride 

με ομάδες οξυγόνου, με νανοσωματίδια zinc tungstate ZnWO4 . Ο λόγος για τον 

οποίο μελετήθηκε ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι ότι τα νανοσωματίδια ZnWO4 

εμφανίζουν μεγάλη φωτοκαταλυτική δραστικότητα υπό υπεριώδη ακτινοβολία. 

Εξετάστηκε λοιπόν ο συνδυασμός των υλικών για να διαπιστωθεί εάν η υβριδική 

δομή θα μπορούσε να ευνοήσει την φωτοκαταλυτική δραστηριότητα των υλικών 

CNPS-O γενικά και των υλικών ZnWO4 ειδικά υπό ορατή ακτινοβολία.  

6.1 : Επίδραση μοριακών αναλογιών ZnWO4 : CNPS-O 

Σε αυτήν την ενότητα, τα πορώδη φύλλα άνθρακα και αζώτου CNPS-O (mgri15) που 

συνθέθηκαν θερμαίνοντας το CNB (mgri3) σε συνθήκες 480°C / 2h , συνδυάστηκαν 

με νανοσωματίδια ZnWO4 . H μέθοδος με την οποία δημιουργήθηκαν τα υβριδικά 

υλικά περιγράφεται στην ενότητα 2.2.4. Χρησιμοποιώντας λοιπόν διαφορετικές 

αναλογίες από το κάθε υλικό προέκυψαν τα υλικά που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 6.1 : Μοριακές αναλογίες ZnWO4:CNPS-O για την παρασκευή υλικών ZnWO4/CNPS-O 

Κωδικός Περιγραφή Μάζα ZnWO4 : Μάζα CNPS-O 

mgri35 0.1% ZnWO4 / CNPS-O  1:999 
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mgri36 1% ZnWO4 / CNPS-O  1:99 

mgri37 10% ZnWO4 / CNPS-O  1:9 

mgri38 20% ZnWO4 / CNPS-O 1:4 

mgri47 30% ZnWO4 / CNPS-O 3:7 

mgri48 40% ZnWO4 / CNPS-O 2:3 

mgri39 80% ZnWO4 / CNPS-O 4:1 
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mgri40 90% ZnWO4 / CNPS-O 9:1 

mgri41 99% ZnWO4 / CNPS-O 99:1 

mgri42 99.9% ZnWO4 / CNPS-O 999:1 
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6.2 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός των υλικών ZnWO4 / CNPS-O 

Στην εικόνα 6.1 μπορούμε να δούμε τα υλικά ZnWO4 / CNPS-O. 

 

Εικόνα 6.1 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών ZnWO4 / CNPS-O μάζας 20mg. 

Διαπιστώνεται ότι με την αύξηση του ποσοστού ZnWO4 που χρησιμοποιείται, το 

υβριδικό υλικό αποκτά όλο και πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα.Αυτό οφείλεται στο ότι το 

ZnWO4 έχει λευκό χρώμα. Επίσης, παρατηρείται από τις παραπάνω εικόνες οτι μέσω 

της διαδικασίας παρασκευής των υβριδικών υλικών, το CNPS-O χάνει σε ένα βαθμό 

την πορώδη φύση του. 

Στην εικόνα 6.2 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης 

(SEM) των υλικών ZnWO4/CNPS-O. 
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Εικόνα 6.2 : Εικόνες SEM των υλικών ZnWO4 / CNPS-O 

Στις εικόνες που προκύπτουν από το SEM για τα υλικά χαμηλών συγκεντρώσεων 

ZnWO4 παρατηρείται ξανά η μορφολογία των «βράχων» ενωμένων φύλλων με 

μικρότερες ακανόνιστες δομές πάνω σε αυτούς. Σε ορισμένες, είναι προφανής η 

ύπαρξη φύλλων υλικού, όχι όμως απολύτως απομονωμένων, αλλά ενωμένων με τα 

γειτονικά φύλλα, παρατηρείται λοιπόν η μορφολογία των CNPS-O. Τα 

νανοσωματίδια ZnWO4 δεν είναι δυνατόν να διακριθούν ξεκάθαρα μορφολογικά, 

λόγω του μικρού μεγέθους τους, φαίνονται όμως ως μικρότεροι κόκκοι. Για τα υλικά 

υψηλών συγκεντρώσεων ZnWO4 δεν παρατηρείται η μορφολογία των «βράχων», 

αλλά κυριαρχούν οι μικρότεροι κόκκοι, κάτι που είναι αναμενόμενο, δεδομένης της 

επικράτησης του ZnWO4.   

Τα υλικά ZnWO4/CNPS-O μελετήθηκαν επίσης με στοιχειακή ανάλυση EDS, ώστε 

να καθοριστούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και τα ποσοστά αυτών. Τα 

αποτελέσματα του EDS παρατίθενται στον πίνακα 6.2 μαζί με τα στοιχεία του CNPS-

O για σύγκριση. 

Πίνακας 6.2 : Αποτελέσματα EDS  

Κωδικός Περιγραφή C  N  O Zn W 

mgri15 CNPS-O 39 % 56 % 5 % - - 

mgri35 0.1% 

ZnWO4 / 

CNPS-O 

37 % 63 % - - - 

mgri36 1% ZnWO4 
/ CNPS-O 

37.5 % 59 % 3.5 % - - 

mgri37 10% 

ZnWO4 / 

CNPS-O 

33.7 % 55.1 % 4.4 % 2.5 % 4.3 % 

mgri38 20% 

ZnWO4 / 

CNPS-O 

32 % 43.6 % 5.2 % 6.5 % 12.7 % 

mgri47 30% 
ZnWO4 / 

CNPS-O 

34.4 % 34.9 % 6.5 % 10.7 % 14.5 % 

mgri48 40% 
ZnWO4 / 

CNPS-O 

31.1 % 27.3 % 11.2 % 13 % 17.4 % 

mgri39 80% 

ZnWO4 / 
CNPS-O 

15.5 % - 17.1 % 25.3 % 42.1 % 

mgri40 90% 

ZnWO4 / 
CNPS-O 

9.4 % - 17.7 % 23.9 % 45 % 
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mgri41 99% 
ZnWO4 / 

CNPS-O 

6.5 % - 19.7 % 27.8 % 46 % 

mgri42 99.9% 

ZnWO4 / 
CNPS-O 

4.9 % - 18.9 % 28.5 % 47.7 % 

 

6.3 : Δομικός χαρακτηρισμός των υλικών ZnWO4/CNPS-O 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, αυτά μελετήθηκαν με περίθλαση ακτίνων 

Χ. Στην εικόνα 6.3 φαίνονται τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών.  
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Εικόνα 6.3 : Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών ZnWO4/CNPS-O 

 

Παρατηρούμε ότι για τις χαμηλές συγκεντρώσεις ZnWO4 τα υλικά εμφανίζουν τις 

δύο χαρακτηριστικές κορυφές του Carbon Nitride που έχει το mgri15, ενώ αυτές 

εξασθενούν στις υψηλές συγκεντρώσεις. Αντίθετα οι κορυφές που αντιστοιχούν στο 

ZnWO4  εμφανίζονται ήδη από το υλικό 10% ZnWO4/CNPS-O και η ένταση τους 

ολοένα και αυξάνεται προς τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Eπισημαίνεται ότι η 

μικρή κορυφή στις 38,2° προέκυψε από τη βάση που χρησιμοποιήθηκε κατά τις 

μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ, όμως στις ίδιες μοίρες εντοπίζεται και μία από τις 

χαρακτηριστικές κορυφές του ZnWO4. 
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Επίσης, τα υλικά ZnWO4/CNPS-O μελετήθηκαν με Φασματοσκοπία Υπερύθρου 

Μετασχηματισμού Fourier (FTIR). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 6.4. 

 

Εικόνα 6.4 : Φάσματα FTIR για τα υλικά ZnWO4/CNPS-O. 

Εν γένει τα υλικά χαμηλών συγκεντρώσεων ZnWO4/CNPS-O εμφανίζουν όμοιο 

φάσμα με τα CNPS-O. Πηγαίνοντας στα υλικά υψηλών συγκεντρώσεων ZnWO4 

μειώνονται οι κορυφές απορρόφησης που σχετίζονται με το CNPS-O και έχουμε 

εμφάνιση νέων κορυφών στην περιοχή κάτω των 1000cm-1. Σε εύρος 881-473cm-1 

εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης του βολφραμίτη. Η ένωση 

W2O8 είναι η βασική δομική μονάδα του βολφραμίτη. Οι κορυφές απορρόφησης στα 

822cm-1 και στα 881cm-1θεωρείται ότι οφείλονται στην δόνηση των WO2 στο W2O8. 

Εκείνες στα 716cm-1και 622cm-1 αποδίδονται στις συμμετρικές δονήσεις των ατόμων 

οξυγόνου στις ενώσεις Zn – O – W , ενώ εκείνες στα 543cm-1και 469cm-1 

αποδίδονται στις συμμετρικές και ασύμμετρες παραμορφώσεις των W–O and Zn–O 

στα οκτάεδρα WO6 and ZnO6 . Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τη δομή  ZnWO4. [21] 

 

6.4 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων των υλικών ZnWO4/CNPS-O 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 6.5).  



 
73 

 

Εικόνα 6.5 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για τα υλικά ZnWO4/CNPS-O : αριστερά 

παρουσιάζονται το CNPS-O και οι χαμηλές συγκεντρώσεις , ενώ δεξιά οι υψηλές συγκεντρώσεις και το 

ZnWO4 . 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4. 

 

Εικόνα 6.6 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για τα υλικά ZnWO4/CNPS-O O : αριστερά παρουσιάζονται το 

CNPS-O και οι χαμηλές συγκεντρώσεις , ενώ δεξιά οι υψηλές συγκεντρώσεις και το ZnWO4 . 

Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6.3 : Ενεργειακό χάσμα των υλικών ZnWO4 / CNPS-O 

Κωδικός Περιγραφή Ενεργειακό χάσμα (eV) 

mgri15 CNPS-O  2.93 

mgri35 0.1% ZnWO4 / CNPS-O  2.79 
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mgri36 1% ZnWO4 / CNPS-O  2.60 

mgri37 10% ZnWO4 / CNPS-O  2.88 

mgri38 20% ZnWO4 / CNPS-O 2.85 
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mgri47 30% ZnWO4 / CNPS-O 2.82 

mgri48 40% ZnWO4 / CNPS-O 2.94 

mgri39 80% ZnWO4 / CNPS-O 3.28 4.61 

υ
ψ

η
λ
ές

 

σ
υ
γκ

εν
τρ

ώ
σ

ει
ς 

Z
n
W

O
4
 /

 C
N

P
S
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mgri40 90% ZnWO4 / CNPS-O 3.33 4.52 

mgri41 99% ZnWO4 / CNPS-O 3.39 4.48 

mgri42 99.9% ZnWO4 / CNPS-O 3.38 4.46 

- ZnWO4 3.19 4.14 

 

Παρατηρείται οτι τα υβριδικά υλικά υψηλών συγκεντρώσεων ZnWO4/CNPS-O 

εμφανίζουν δύο τιμές για το ενεργειακό χάσμα τους, όμοια με το ZnWO4 και σε 

αντίθεση με τις χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι τιμές του ενεργειακού χάσματος είναι 

χαμηλότερες στα υλικά χαμηλών συγκεντρώσεων και υψηλότερες σε εκείνα υψηλών 

συγκεντρώσεων. Δεν εντοπίζεται όμως κάποιο ακριβές μοτίβο στον τρόπο μεταβολής 

του ενεργειακού χάσματος. 
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Κεφάλαιο 7 : Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών     

CNPS-O με νικέλιο ή ψευδάργυρο 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε ο συνδυασμός των πορώδη φύλλων Carbon Nitride 

με ομάδες οξυγόνου, με Ni ή Zn . Ο λόγος για τον οποίο μελετήθηκε ο συγκεκριμένος 

συνδυασμός είναι ότι βιβλιογραφικά αυτοί οι συνδυασμοί παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον, αλλά και για να εξεταστεί κατα πόσο ο συνδυασμός των υλικών θα 

μπορούσε να ευνοήσει την φωτοκαταλυτική δραστηριότητα των υλικών CNPS-O.  

7.1 : Επίδραση μοριακών αναλογιών Νi (or Zn) : CNPS-O 

Σε αυτήν την ενότητα, τα πορώδη φύλλα άνθρακα και αζώτου CNPS-O (mgri15) που 

συνθέθηκαν θερμαίνοντας το CNB (mgri3) σε συνθήκες 480°C / 2h , συνδυάστηκαν 

με νικέλιο (Ni) ή ψευδάργυρο (Zn). H μέθοδος με την οποία δημιουργήθηκαν τα 

υβριδικά υλικά περιγράφεται στην ενότητα 2.2.5. Σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους συνδυασμούς που αναφέρονται στα κεφάλαια 5,6, με αυτή τη μέθοδο 

γίνεται in situ ανάπτυξη των σύνθετων υλικών με Ni και Zn. Χρησιμοποιώντας 

λοιπόν διαφορετικές αναλογίες από το κάθε υλικό προέκυψαν τα υλικά που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7.1 : Μοριακές αναλογίες Ni (or Zn):CNPS-O για την παρασκευή υβριδικών υλικών  

Κωδικός 
Περιγραφή  

(Μαζα Ni acetate : Μάζα CNPS-O) 

mgri45  1.5 : 1  Ni / CNPS-O  

mgri43  1 : 1  Ni / CNPS-O  

mgri46  1 : 1.5 Ni / CNPS-O  

Κωδικός 
Περιγραφή  

(Μαζα Zn acetate : Μάζα CNPS-O) 

mgri44  1 : 1  Zn / CNPS-O  

 

7.2 : Μορφολογικός χαρακτηρισμός των υλικών  

Στην εικόνα 7.1 μπορούμε να δούμε τα υβριδικά υλικά. 
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Εικόνα 7.1 : Υλικά διαφορετικών αναλογιών Ni (or Zn) / CNPS-O μάζας 20mg. 

Παρατηρείται από τις παραπάνω εικόνες οτι μέσω της διαδικασίας παρασκευής των 

υβριδικών υλικών, το CNPS-O χάνει σε ένα βαθμό την πορώδη φύση του. 

Στην εικόνα 7.2 παρουσιάζονται φωτογραφίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης 

(SEM) των υβριδικών υλικών. 

 

Εικόνα 7.2 : Εικόνες SEM των υβριδικών υλικών 
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Στις εικόνες που προκύπτουν από το SEM παρατηρείται ξανά η μορφολογία των 

«βράχων»  με μικρότερες ακανόνιστες δομές πάνω σε αυτούς. Σε ορισμένες, είναι 

προφανής η ύπαρξη φύλλων υλικού.  

Τα υβριδικά υλικά μελετήθηκαν επίσης με στοιχειακή ανάλυση EDS, ώστε να 

καθοριστούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και τα ποσοστά αυτών. Τα 

αποτελέσματα του EDS παρατίθενται στον πίνακα 7.2 μαζί με τα στοιχεία του CNPS-

O για σύγκριση. 

Πίνακας 7.2 : Αποτελέσματα EDS για τα υβριδικά υλικά 

Κωδικός 

Περιγραφή  

(Μάζα Ni 

acetate : 

Μάζα 

CNPS-O) 

C  N  O Ni 

mgri45  
1.5 : 1  Ni / 

CNPS-O  
40.3 % 52.3 % 6.2 % 1.2 % 

mgri43  
1 : 1  Ni / 
CNPS-O  

39.6 % 55.2 % 3.5 % 1.7 % 

mgri46  
1 : 1.5 Ni / 

CNPS-O  
40.9 % 52.8 % 5.5 % 0.8 % 

Κωδικός 

Περιγραφή  

(Μάζα Zn 

acetate : 

Μάζα 

CNPS-O) 

C  N  O Zn 

mgri44  
1 : 1  Zn / 

CNPS-O  
37,1 % 53,9 % 5.6 % 3.4 % 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του EDS φαίνεται οτι το Ni και αντίστοιχα το Zn είναι 

υπαρκτά στα υλικά που προέκυψαν, σε μικρά ποσοστά. 

 

7.3 : Δομικός χαρακτηρισμός των υλικών 

Για τον δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, αυτά μελετήθηκαν με περίθλαση ακτίνων 

Χ. Στην εικόνα 7.3 φαίνονται τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ των υλικών.  
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Εικόνα 7.3 : Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ των υβριδικών υλικών 

Παρατηρείται ότι όλα τα υλικά εμφανίζουν τις δύο χαρακτηριστικές κορυφές του 

Carbon Nitride που έχει το mgri15. Όμως η κορυφή (002) η οποία εντοπίζεται στις 

27.5° για το CNB και μετατοπίζεται στις 27.8° για τα CNPS-O, έχει μετατοπιστεί στις 

27.6° για τα υβριδικά υλικά αυτής της σειράς. Συνεπώς η κορυφή βρίσκεται πιο 

κοντά σε εκείνη του CNB. Αυτη η μετατόπιση θα μπορούσε να ερμηνευτεί λόγω της 

αναίρεσης των ομάδων οξυγόνου που υπάρχουν στα CNPS-O μέσω της 

υδροθερμικής κατεργασίας. Όμως αυτή η εξήγηση δεν επιβεβαιώνεται από τα 

ποσοστά Ο που εντοπίζονται από τη στοιχειακή ανάλυση EDS, επομένως η πιο 

πιθανή εξήγηση είναι ότι τα Ni και Zn έχουν εισαχθεί στη δομή, τροποποιώντας τη. 

Οι κορυφές στις 38,1° και 44.4° προέκυψε από τη βάση που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τις μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ. Στα υλικά δεν παρατηρούνται κορυφές που να 

επιβεβαιώνουν την εισαγωγή Ni ή αντίστοιχα Zn στη δομή τους. 

 

7.4 : Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων των υλικών 

Για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών χρησιμοποιήθηκε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού. Έτσι  προσδιορίστηκε το διάγραμμα 

απορρόφησης κάθε υλικού (Εικόνα 7.4).  
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Εικόνα 7.4 : Διάγραμμα απορρόφησης – μήκους κύματος για τα υβριδικά υλικά 

Το εκάστοτε ενεργειακό χάσμα εκτιμήθηκε με βάση τη συνάρτηση των Kubelka – 

Munk, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4. 
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 mgri15: CNPS-O

 mgri45: 1.5 : 1  Ni / CNPS-O 

 mgri43: 1 : 1  Ni / CNPS-O 

 mgri46: 1 : 1,5  Ni / CNPS-O 

 mgri44: 1 : 1  Zn / CNPS-O 

 

 

Εικόνα 7.5 : Διάγραμμα (F(R)*hv)0.5 – hv για τα υβριδικά υλικά 

 

Έτσι, η τιμή του ενεργειακού χάσματος για κάθε υλικό υπολογίστηκε στις τιμές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7.3 : Ενεργειακό χάσμα των υβριδικών υλικών 

Κωδικός 

Περιγραφή  

(Μάζα Ni acetate : Μάζα CNPS-

O) 

 Ενεργειακό χάσμα (eV) 

mgri15 CNPS-O  2.93 

mgri45  1.5 : 1  Ni / CNPS-O  2.98 

mgri43  1 : 1  Ni / CNPS-O  2.96 

mgri46  1 : 1.5 Ni / CNPS-O  2.89 

Κωδικός 

Περιγραφή  

(Μάζα Zn acetate : Μάζα CNPS-

O) 

Ενεργειακό χάσμα (eV) 

mgri44  1 : 1  Zn / CNPS-O  2.96 

 

Παρατηρείται οτι τα υβριδικά υλικά έχουν ενεργειακό χάσμα πολύ κοντινό σε εκείνο 

των CNPS-O. 
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Κεφάλαιο 8 : Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των 

υλικών 

8.1 : Φωτοκαταλυτική διάσπαση της χρωστικής μπλε του μεθυλενίου (ΜΒ) 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής 

διάσπασης της κατιονικής χρωστικής μπλε του μεθυλενίου (ΜΒ) υπό τη δράση 

ορισμένων φωτοκαταλυτών που παρασκευάστηκαν στα πλαίσια της δεδομένης 

εργασίας. Οι φωτοκαταλύτες που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθοι: 

 η μελαμίνη 

 το CNB (mgri3) 

 τα CNPS-O (mgri15) 

 τα υλικά Cu2O/CNPS-O 

 τα υλικά ZnWO4/CNPS-O 

 τα υλικά Ni/CNPS-O και Zn/CNPS-O. 

Οι συνθήκες πραγματοποίησης των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων αναφέρονται στην 

ενότητα 2.3.1. Σε 100mL διαλύματος ΜΒ 10ppm προστέθηκαν 0.100g καταλύτη. Το 

διάλυμα αφέθηκε 30min υπό ανάδευση απουσία φωτός και έπειτα μελετήθηκε η 

αποδόμηση του ΜΒ παρουσία φωτός, παίρνοντας μετρήσεις του φάσματος 

απορρόφησης σε εύρος μήκος κύματος 750-200nm με τη χρήση του 

φασματοφωτόμετρου υπερύθρου-ορατού. Τα πειράματα διεξάχθηκαν παρουσία 

ορατής ακτινόβολίας και έπειτα παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας. 

Κάποια μόρια όταν ακτινοβοληθούν, απορροφούν μέρος της ακτινοβολίας και 

μάλιστα κάποια συγκεκριμένα μήκη κύματος. Όσο περισσότερα μόρια υπάρχουν 

στην δέσμη του φωτός, τόσο περισσότερο φως απορροφάται. Άρα συγκρίνοντας την 

ένταση του φωτός, με και χωρίς τα προς μέτρηση μόρια μπορεί να εκτιμηθεί η 

ποσότητα τους. Οι μετρήσεις γίνονται στο μήκος κύματος που παρουσιάζει την μέγιστη 

απορρόφηση η εξεταζόμενη ουσία, ώστε να περιοριστούν οι επιδράσεις από άλλες 

ουσίες που υπάρχουν στο ίδιο διάλυμα. Σύμφωνα με τον νόμο Beer-Lambert, η 

ποσότητα του φωτός που απορροφάται από ένα διάλυμα, όταν μια δέσμη φωτός 

προσπίπτει σε αυτό, είναι ανάλογη με την συγκέντρωση του. 

 



 
82 

 

Αρχικά παρατίθεται το φάσμα απορρόφησης του διαλύματος ΜΒ συγκέντρωσης 

10ppm χωρίς την προσθήκη καταλύτη στο σύστημα. 
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Εικόνα 8.1.1 : Φάσμα απορρόφησης διαλύματος ΜΒ συγκέντρωσης 10ppm 

 

 Αποτελέσματα για μελαμίνη, CNB και CNPS-O: 

Στην Εικόνα  8.1.2 παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε υλικό τα φάσματα 

απορρόφησης ανά 20min. H συνολική διάρκεια των μετρήσεων ήταν 2 ώρες και η 

μελέτη έγινε είτε υπό ορατή, είτε υπό υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Εικόνα 8.1.2 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για κάθε υλικό (μελαμίνη, CNB και CNPS-O) κατά την 

ακτινοβόληση είτε με ορατή είτε με υπεριώδη ακτινοβολία για τη διάσπαση του ΜΒ. 
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Στην Εικόνα  8.1.3 αριστερά παρουσιάζονται οι μετρήσεις μέγιστης απορρόφησης για 

τους χρόνους που μελετήθηκαν. H μέτρηση σε χρόνο -30min αντιστοιχεί στη μέγιστη 

απορρόφηση που εμφανίζει το διάλυμα ΜΒ 10ppm χωρίς την προσθήκη καταλύτη. 

Στα -30min προστίθεται ο καταλύτης στο διάλυμα και αυτό αφήνεται υπό ανάδευση 

απουσία ακτινοβολίας για χρονική διάρκεια 30min για να επέλθει ισορροπία. Στα 

0min λαμβάνεται η πρώτη μέτρηση και αρχίζει η ακτινοβόληση του διαλύματος, είτε 

με ορατή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία. Το δεξί μέρος της Εικόνας  8.1.3 απεικονίζει 

τη μεταβολή της σχετικής συγκέντρωσης κατά την ακτινοβόληση των διαλυμάτων. 

Ως τιμή αναφοράς λήφθηκε η αντίστοιχη τιμή στα 0min για κάθε υλικό. 

 

Εικόνα 8.1.3 : Διαγράμματα απορρόφησης και διαγράμματα C/Co για τα υλικά μελαμίνη, CNB και CNPS-O 

για ακτινοβόληση είτε με ορατή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία.  

Παρατηρείται μείωση της κορυφής μέγιστης απορρόφησης για όλα τα υλικά του 

παραπάνω διαγράμματος προτού ξεκινήσει η ακτινοβόληση του διαλύματος ΜΒ + 

καταλύτη, δηλαδή κατά τη διάρκεια ανάδευσης διαλύματος ΜΒ και καταλύτη 

απουσία ακτινοβολίας. Αυτή η μείωση αποδίδεται στην προσρόφηση του ΜΒ στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Για τη μελαμίνη το φαινόμενο προσρόφησης είναι 

αμυδρό, γίνεται εμφανές για το CNB και είναι εντονότερο για τα CNPS-O. To 

ποσοστό προσρόφησης του MB στον εκάστοτε φωτοκαταλύτη αναγράφεται στον 

πίνακα 8.1.1. Στον πίνακα αναγράφεται επίσης το ποσοστό του ΜΒ που διασπάται 

κατά τα φωτοκαταλυτικά πειράματα και το ΡΗ στην αρχή και το τέλος του κάθε 

πειράματος.  
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Πίνακας 8.1.1 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  ΜΒ από melamine, 

CNB , CNPS-O. 

Φωτοκαταλύτης 

Ποσοστό 

προσρόφησης ΜΒ 

στον 

φωτοκαταλύτη 

Ποσοστό ΜΒ που 

διασπάται σε 2 

ώρες 

pH 

Visible UV Αρχικό 
Τελικό  

Vis UV 

Mελαμίνη 14 % - 15 % 7,1 7,1 7,2 

CNB 23 % 17 % 28 % 7 7 7,2 

CNPS-O 65 % 65 % 55 % 6,5 5,5 7 

 

Κοιτάζοντας συγκεντρωτικά τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, δεν παρατηρούνται 

εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη διάσπαση του ΜΒ από κάποιο από τα τρία υλικά. 

Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι το καλύτερο από αυτά φαίνεται να είναι το CNPS-O, 

τόσο υπό ορατή, όσο και υπό υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

 Φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών Cu2O/CNPS-O: 

Ακολουθώντας ίδιες πειραματικές συνθήκες, τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τη 

σειρά υλικών Cu2O/CNPS-O παρουσιάζονται στις εικόνες 8.1.4 και 8.1.5 . 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Εικόνα 8.1.4 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για κάθε υλικό Cu2O/CNPS-O κατά την ακτινοβόληση είτε με ορατή είτε με υπεριώδη ακτινοβολία για τη διάσπαση του ΜΒ. 



 

Εικόνα 8.1.5 : Διαγράμματα απορρόφησης και διαγράμματα C/Co για τα υλικά Cu2O/CNPS-O για 

ακτινοβόληση είτε με ορατή, είτε με υπέριώδη ακτινοβολία. 

Παρατηρείται μείωση της κορυφής μέγιστης απορρόφησης για όλα τα υλικά του 

παραπάνω διαγράμματος προτού ξεκινήσει η ακτινοβόληση του διαλύματος ΜΒ + 

καταλύτη. Παρατηρείται λοιπόν και για τα υλικά Cu2O/CNPS-O προσρόφηση του 

ΜΒ, στην επιφάνεια τους. To ποσοστό προσρόφησης του MB στον εκάστοτε 

φωτοκαταλύτη αναγράφεται στον πίνακα 8.1.2. Επίσης στον πίνακα 8.1.2 

αναγράφεται και το ποσοστό διάσπασης του ΜΒ υπό ορατή και υπό υπεριώδη 

ακτινοβολία. 
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Πίνακας 8.1.2 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  ΜΒ από τα υλικά 

Cu2O/CNPS-O.  

Φωτοκαταλύτης 

Ποσοστό προσρόφησης 

ΜΒ στον 

φωτοκαταλύτη 

Ποσοστό ΜΒ που 

διασπάται σε 2 

ώρες 

pH 

Visible UV 
Αρχικό 

 

Τελικό 

Vis UV 

0.1% Cu2O/CNPS-O 98 % - - 7.6 7.1 6.8 

0.5% Cu2O/CNPS-O 97 % - - 7.9 7 7 

1% Cu2O/CNPS-O 91 % 38 % 59 % 7.3 7 6.9 

5% Cu2O/CNPS-O 83 % 67 % 79 % 7.3 7 6.8 

10% Cu2O/CNPS-O 77 % 82 % 83 % 7.1 6.8 6.7 

 

Παρακολουθώντας τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα 8.1.2 διαπιστώνεται 

ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των Cu2O στα σύνθετα υλικά Cu2O/CNPS-O, 

μειώνεται και το ποσοστό προσρόφησης του  ΜΒ στον φωτοκαταλύτη.  

Κοιτάζοντας συγκεντρωτικά τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, διαπιστώνεται ότι 

το υλικό που φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη διάσπαση του ΜΒ 

τόσο υπό ορατή, όσο και υπό υπέρυθρη ακτινοβολία είναι το 10% Cu2O/CNPS-O. 

Ικανοποιητικά είναι και τα αποτελέσματα των υλικών 1% Cu2O/CNPS-O και 5% 

Cu2O/CNPS-O , ενώ τα μικρότερα ποσοστά δε φαίνεται να δουλεύουν. 

 

 Φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών ZnWO4 /CNPS-O: 

Ακολουθώντας ίδιες πειραματικές συνθήκες, τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τη 

σειρά υλικών ZnWO4 /CNPS-O παρουσιάζονται στις εικόνες 8.1.6 , 8.1.7 και 8.1.8 . 



 

Εικόνα 8.1.6 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για κάθε υλικό ZnWO4 /CNPS-O κατά την ακτινοβόληση είτε με ορατή είτε με υπεριώδη ακτινοβολία για τη διάσπαση του ΜΒ



. 

 

Εικόνα 8.1.7 : Διαγράμματα απορρόφησης και διαγράμματα C/Co για τα υλικά χαμηλών συγκεντρώσεων 

ZnWO4 /CNPS-O για ακτινοβόληση είτε με ορατή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία. 
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Εικόνα 8.1.8 : Διαγράμματα απορρόφησης και διαγράμματα C/Co για τα υλικά υψηλών συγκεντρώσεων 

ZnWO4 /CNPS-O για ακτινοβόληση είτε με ορατή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία. 

Παρατηρείται μείωση της κορυφής μέγιστης απορρόφησης για όλα τα υλικά ZnWO4 

/CNPS-O προτού ξεκινήσει η ακτινοβόληση του διαλύματος ΜΒ + καταλύτη. 

Παρατηρείται λοιπόν και πάλι προσρόφηση του ΜΒ, στην επιφάνεια των υλικών 

ZnWO4 /CNPS-O. To ποσοστό προσρόφησης του MB στον εκάστοτε φωτοκαταλύτη 

αναγράφεται στον πίνακα 8.1.3. Επίσης στον πίνακα 8.1.3 αναγράφεται και το 

ποσοστό διάσπασης του ΜΒ υπό ορατή και υπό υπεριώδη ακτινοβολία. 

Πίνακας 8.1.3 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  ΜΒ από τα υλικά  

ZnWO4 /CNPS-O. 

Φωτοκαταλύτης 

Ποσοστό προσρόφησης 

ΜΒ στον 

φωτοκαταλύτη 

Ποσοστό ΜΒ που 

διασπάται σε 2 

ώρες 

PH 

Visible UV Αρχικό 
Τελικό 

Vis UV 

0.1% ZnWO4 
/CNPS-O 

92 % 64 % 79 % 7.2 6.9 6.6 

1% ZnWO4 /CNPS-

O 
93 % 61 % 75 % 7.1 6.7 6.6 

10% ZnWO4 /CNPS-
O 

91 % 64 % 82 % 6.9 6.7 6.5 
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20% ZnWO4 /CNPS-
O 

91 % 55 % 85 % 6.9 6.5 6.6 

30% ZnWO4 /CNPS-

O 
76 % 30 % 79 % 6.9 6.7 6.8 

40% ZnWO4 /CNPS-
O 

76 % 52 % 82 % 7.1 7.1 6.8 

80% ZnWO4 /CNPS-

O 
70 % - 91 % 7.8 7.5 7.4 

90% ZnWO4 /CNPS-
O 

39 % 42 % 95 % 7.6 7.1 7 

99% ZnWO4 /CNPS-

O 
23 % 24 % 98 % 7.2 6.7 6.9 

99.9% ZnWO4 
/CNPS-O 

19 % 22 % 98 % 7.1 6.7 6.8 

 

Παρακολουθώντας τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα 8.1.3 διαπιστώνεται 

ότι όσο μειώνεται το ποσοστό των CNPS-O στα σύνθετα υλικά ZnWO4 /CNPS-O, 

μειώνεται και το ποσοστό προσρόφησης του  ΜΒ στον φωτοκαταλύτη.  

Κοιτάζοντας συγκεντρωτικά τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, διαπιστώνεται ότι 

όλα τα υλικά εμφανίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη διάσπαση του ΜΒ  υπό 

υπεριώδη ακτινοβολία, με τα υλικά υψηλών συγκεντρώσεων να διασπούν σχεδόν όλη 

τη χρωστική. Υπό ορατή ακτινοβολία, τα υλικά χαμηλών συγκεντρώσεων –εκτός από 

το 30% ZnWO4 /CNPS-O- δρουν ικανοποιητικά, όμως το ποσοστό του ρύπου που 

διασπάται μειώνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό του ZnWO4 στα υλικά και 

μειώνεται αντίστοιχα το CNPS-O. 

 

 Φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών Ni (or Zn)/CNPS-O: 

Ακολουθώντας ίδιες πειραματικές συνθήκες, η σειρά υλικών Ni (or Zn)/CNPS-O 

μελετήθηκε για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του ΜΒ μόνο υπό ορατή ακτινοβολία.  

Tα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στις εικόνες 8.1.9 και 8.1.10 . 
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Εικόνα 8.1.9 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για κάθε υλικό Ni (or Zn)/CNPS-O κατά την 

ακτινοβόληση με ορατή ακτινοβολία για τη διάσπαση του ΜΒ. 

 

Εικόνα 8.1.10 : Διαγράμματα απορρόφησης και διαγράμματα C/Co για τα υλικά Ni (or Zn)/CNPS-O για 

ακτινοβόληση με ορατή ακτινοβολία. 

Παρατηρείται μείωση της κορυφής μέγιστης απορρόφησης για όλα τα υλικά του 

παραπάνω διαγράμματος προτού ξεκινήσει η ακτινοβόληση του διαλύματος ΜΒ + 

καταλύτη. Παρατηρείται λοιπόν και για τα υλικά αυτής της σειράς προσρόφηση του 

ΜΒ, στην επιφάνεια τους. To ποσοστό προσρόφησης του MB στον εκάστοτε 

φωτοκαταλύτη αναγράφεται στον πίνακα 8.1.4. Επίσης στον πίνακα 8.1.4 

αναγράφεται και το ποσοστό διάσπασης του ΜΒ υπό ορατή ακτινοβολία. 
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Πίνακας 8.1.4 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  ΜΒ από τα 

υβριδικά υλικά Ni (or Zn)/CNPS-O. 

Φωτοκαταλύτης 

Ποσοστό προσρόφησης 

ΜΒ στον 

φωτοκαταλύτη 

Ποσοστό ΜΒ που 

διασπάται σε 2 

ώρες 

υπό ορατή 

ακτινοβολία 

PH 

Αρχικό Τελικό 

1.5 : 1  Ni / CNPS-O  80 % 61 % 7.2 6.8 

1 : 1  Ni / CNPS-O  81 % 25 % 7.2 7.4 

1 : 1.5 Ni / CNPS-O  85 % 41 % 6.6 6.4 

1 : 1  Zn / CNPS-O  63 % 63 % 6.9 7 

 

Παρακολουθώντας τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα 8.1.2 διαπιστώνεται 

ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των CNPS-O στα σύνθετα υλικά Ni/CNPS-O, 

αυξάνεται ελάχιστα και το ποσοστό προσρόφησης του  ΜΒ στον φωτοκαταλύτη.  

Κοιτάζοντας συγκεντρωτικά τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, διαπιστώνεται ότι 

το υλικό που φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη διάσπαση του ΜΒ 

υπό ορατή ακτινοβολία είναι το 1:1 Zn/CNPS-O. Ικανοποιητικά είναι και τα 

αποτελέσματα του υλικού 1.5:1 Ni/CNPS-O. Αυτά τα δύο υλικά παρουσιάζουν 

σχεδόν ίδια αποτελέσματα με τα μεμονωμένα CNPS-O για τη φωτοκαταλυτική 

διάσπαση του ΜΒ υπό ορατή ακτινοβολία. 
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8.2 : Φωτοκαταλυτική διάσπαση του ΡΑΒΑ 

Βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν συγκεντρωτικά για όλα τα υλικά που 

μελετήθηκαν για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του ΜΒ, συμπεραίνουμε ότι τα υλικά 

της σειράς ZnWO4 /CNPS-O έδειξαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό, ορισμένα 

από αυτά επιλέχθηκαν να δοκιμαστούν για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση ενός πιο 

απαιτητικού ρύπου, του ΡΑΒΑ. Τα υλικά που μελετήθηκαν για τη φωτοκαταλυτική 

διάσπαση του ΡΑΒΑ υπό υπεριώδη ακτινοβολία ήταν τα  10% , 20% , 30% και 40% 

ZnWO4 /CNPS-O. Επίσης μελετήθηκε και το μεμονωμένο υλικό CNPS-O. Δεν 

επιλέχθηκαν τα υλικά υψηλών συγκεντρώσεων σε ZnWO4 , διότι από προηγούμενη 

εργασία που πραγματοποιήθηκε στην ομάδα Διάφανων Αγώγιμων Διατάξεων 

γνωρίζουμε ότι το ZnWO4 δουλεύει εξαιρετικά υπό υπεριώδη ακτινοβολία, οπότε 

θελήσαμε να μελετηθούν χαμηλές συγκεντρώσεις.   

Παρατίθεται το φάσμα απορρόφησης του διαλύματος ΡΑΒΑ 10ppm χωρίς την 

προσθήκη καταλύτη στο σύστημα. 
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Εικόνα 8.2.1 : Φάσμα απορρόφησης διαλύματος PABA 10ppm 

 

8.2.1 : Μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ΡΑΒΑ  

Οι συνθήκες πραγματοποίησης των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων αναφέρονται στην 

ενότητα 2.3.2. Σε 200mL διαλύματος ΡΑΒΑ 10ppm προστέθηκαν 0.100g καταλύτη. 

Το διάλυμα αφέθηκε 5min υπό ανάδευση απουσία φωτός και έπειτα μελετήθηκε η 

αποδόμηση του PABA παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας, παίρνοντας μετρήσεις 



 
95 

του φάσματος απορρόφησης σε εύρος μήκος κύματος 350-200nm με τη χρήση του 

φασματοφωτόμετρου υπερύθρου-ορατού. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και o ΤΟC ώστε 

να παρακολουθείται η ποσότητα ολικού οργανικού άνθρακα στο διάλυμα με την 

πάροδο του χρόνου. Ο μηδενισμός της τιμής του TOC συνεπάγεται την πλήρη 

αποδόμηση του ΡΑΒΑ. 

Στην Εικόνα  8.2.2 παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε υλικό τα φάσματα 

απορρόφησης. H συνολική διάρκεια των μετρήσεων ήταν 160min. 

 

Εικόνα 8.2.2 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για τα υλικά που μελετήθηκαν για την αποδόμηση του 

ΡΑΒΑ υπό υπεριώδη ακτινοβολία. 

Στην Εικόνα  8.2.3 αριστερά παρουσιάζονται οι μετρήσεις C/Co με βάσει τα 

δεδομένα μέγιστης απορρόφησης που προέκυψαν από το φασματοφωτόμετρο 

υπερύθρου-ορατου. Το δεξί μέρος της Εικόνας  8.2.3 απεικονίζει τις μετρήσεις 

ΤΟC/ΤΟCo με βάσει τα δεδομένα ολικού οργανικού άνθρακα που προέκυψαν από 

τον αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα.  

 

Εικόνα 8.2.3 : Διαγράμματα C/Co και διαγράμματα TOC/TOCo για τα υλικά που μελετήθηκαν για την 

αποδόμηση του ΡΑΒΑ υπό υπεριώδη ακτινοβολία.  

Παρατηρώντας τη μεταβολή της σχετικής συγκέντρωσης, φαίνεται τα υλικά να είναι 

αποτελεσματικά σε πολύ μικρό βαθμό, με το 40% ZnWO4 /CNPS-O να είναι το 

καλύτερο, αποδομώντας το 20% του ρύπου σε 160min. Βάσει όμως το 

αποτελεσμάτων από τον ΤΟC αναλυτή, κανένα υλικό δεν φαίνεται να λειτουργεί, 
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ούτε σε μικρό βαθμό, αφού για κανένα δεν παρατηρείται μείωση του ολικού 

οργανικού άνθρακα. 

Πίνακας 8.2.1 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  PAΒA από τα 

υλικά που μελετήθηκαν. 

Φωτοκαταλύτης αρχικό pΗ τελικό pΗ 

Ποσοστό ΡΑΒΑ που 

διασπάται σε 160min 

υπό UV ακτινοβολία 

CNPS-O 4.3 4.7 9 % 

10% ZnWO4 /CNPS-O 5 5.9 1 % 

20% ZnWO4 /CNPS-O 6.3 6.6 2 % 

30% ZnWO4 /CNPS-O 6.4 6.1 12 % 

40% ZnWO4 /CNPS-O 6 6.1 20 % 

 

Επισημαίνεται ότι δεν παρατηρείται το φαινόμενο προσρόφησης του ΡΑΒΑ στους 

φωτοκαταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

8.2.2 : Μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ΡΑΒΑ σε διάλυμα PH=10 

Οι συνθήκες πραγματοποίησης των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων παρέμειναν ίδιες 

με μια μονάχα διαφοροποίηση. Αφότου προστέθηκε ο καταλύτης στο διάλυμα ΡΑΒΑ 

10ppm, μετρήθηκε το PH του διαλύματος και έπειτα ρυθμίστηκε στην τιμή 10, 

χρησιμοποιώντας μερικές σταγόνες διαλύματος NaOH 1M. Μέτρηση του ΡΗ 

πραγματοποιήθηκε και μετά το πέρας των τριών ωρών, δηλαδή στο τέλος του 

φωτοκαταλυτικού πειράματος. Για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του ρύπου 

στο διάλυμα χρησιμοποιήθηκε μόνο το φασματοφωτόμετρου υπερύθρου-ορατού. 

Στην Εικόνα  8.2.4 παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε υλικό τα φάσματα 

απορρόφησης. H συνολική διάρκεια των μετρήσεων ήταν 3 ώρες. 

 

Εικόνα 8.2.4 : Φάσματα απορρόφησης ανά 20min για τα υλικά που μελετήθηκαν για την αποδόμηση του 

ΡΑΒΑ με ΡΗο=10 υπό υπεριώδη ακτινοβολία για χρονική διάρκεια 3 ωρών. 
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Στην Εικόνα  8.2.5 παρουσιάζονται οι μετρήσεις C/Co με βάσει τα δεδομένα μέγιστης 

απορρόφησης που προέκυψαν από το φασματοφωτόμετρο υπερύθρου-ορατού.  
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Εικόνα 8.2.5 : Διάγραμμα C/Co  για τα υλικά που μελετήθηκαν για την αποδόμηση του ΡΑΒΑ με ΡΗο=10 

υπό υπεριώδη ακτινοβολία για χρονική διάρκεια 3 ωρών. 

 

Πίνακας 8.2.2 : Συνθήκες και αποτελέσματα φωτοκαταλυτικών πειραμάτων διάσπασης  PAΒA από τα 

υλικά που μελετήθηκαν με ρύθμιση ΡΗ  

Φωτοκαταλύτης 
αρχικό 

ΡΗ 

ρύθμιση 

ΡΗ 

τελικό 

ΡΗ 

Ποσοστό ΡΑΒΑ που 

διασπάται σε 3 ώρες 

υπό UV ακτινοβολία 

CNPS-O 4.3 10 7.1 43 % 

10% ZnWO4 /CNPS-O 5 10 7.2 26 % 

20% ZnWO4 /CNPS-O 6.3 10 7.6 36 % 

30% ZnWO4 /CNPS-O 6.4 10 7.2 35 % 

40% ZnWO4 /CNPS-O 6 10 7.5 34 % 

 

Παρατηρώντας τη μεταβολή της σχετικής συγκέντρωσης, και συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα με εκείνα εκάστοτε υλικού χωρίς τη μεταβολή του ΡΗ του αρχικού 

διαλύματος, φαίνεται όλα τα υλικά να είναι αποτελεσματικά για ΡΗο=10. Για κανένα 

από τα υλικά δεν παρατηρείται εντυπωσιακή αποδόμηση του ΡΑΒΑ, όμως τα CNPS-

O είναι τα αποτελεσματικότερα. Επίσης για όλα τα υλικά παρατηρείται ότι παρά την 

αρχική ρύθμιση του ΡΗ στην τιμή 10, αυτό μειώνεται κατά τη διάρκεια της 

ακτινοβόλησης και τελικά φτάνει ~7 για όλα τα υλικά. Η μείωση του ΡΗ ίσως 
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επηρεάζει τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών, διότι παρατηρούμε  ότι 

αρχικά δρουν με ταχύτερο ρυθμό για την αποδόμηση του ΡΑΒΑ, ενώ έπειτα 

παραμένουν σχεδόν στάσιμα. 

Επισημαίνεται ότι δεν παρατηρείται το φαινόμενο προσρόφησης του ΡΑΒΑ στους 

φωτοκαταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν. 
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8.3 : Συμπεράσματα 

Βάσει των αποτελεσμάτων της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ΜΒ και του ΡΑΒΑ 

προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Παρατηρήθηκε προσρόφηση του ΜΒ στους φωτοκαταλύτες που περιείχαν 

CNPS-O, με το ποσοστό της προσρόφησης να είναι μεγαλύτερο, όσο 

αυξάνεται το ποσοστό των  CNPS-O στον εκάστοτε φωτοκαταλύτη. 

Επισημαίνεται ότι το ΜΒ είναι μια κατιονική χρωστική. Αντίστοιχο 

φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε για το ΡΑΒΑ το οποίο είναι ουδέτερα 

φορτισμένη ένωση. Έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα CNPS-O είναι 

αρνητικά φορτισμένα. 

 Τα αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής διάσπασης του ΜΒ αποδείχθηκαν 

ικανοποιητικά για την πλειονότητα των υλικών, ενώ κανένα δεν παρουσίασε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για την φωτοκαταλυτική διάσπαση του ΡΑΒΑ. 

 Ρυθμίζοντας το αρχικό PH διαλύματος ΡΑΒΑ + φωτοκαταλύτη στην τιμή 10, 

προέκυψαν καλύτερα αποτελέσματα για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του 

ΡΑΒΑ από όλα τα υλικά που εξετάστηκαν, με το CNPS-O να είναι το πιο 

αποτελεσματικό υλικό στις δεδομένες συνθήκες. 
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Μελλοντικές προοπτικές 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προτείνονται σχετικά θέματα 

που θα ήταν δόκιμο να εξεταστούν στο μέλλον:  

 Εξακρίβωση της μορφολογίας των υλικών χαρακτηρίζοντας τα με 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΤΕΜ). 

 Εξέταση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των υλικών που συντέθηκαν 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας σε διαφορετικούς ρύπους, όπως οι 

φαινόλες, το πορτοκαλί του μεθυλενίου και το Rhodamine Blue. 

 Μελέτη των υλικών που συντέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.  

 Θερμική κατεργασία του CNB υπό ροή αμμωνίας για την παραγωγή πορώδη 

φύλλων Carbon Nitride με ομάδες ΝΗ2, διότι εμφανίζουν καλύτερες 

φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. 

 Συνδυασμός των υλικών Carbon Nitride με άλλα υλικά, όπως NiTiO3 , 

MgTiO3 , CoTiO3 , ZnTiO3. Μεμονωμένα αυτά τα υλικά ήδη μελετώνται στο 

εργαστήριο, και η μελέτη του συνδυασμού τους με το Carbon Nitride θα ήταν 

καινοτόμα βιβλιογραφικά. 
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