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Περίληψη 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας μελετήθηκε η επαγόμενη από 

υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία φωτοκαταλυτική δραστικότητα μιας σειράς συντιθέμενων 

νανοδομικών υλικών με βάση το TiO2,το SrTiO3και το ZnO, εμπλουτισμένα με μέταλλα 

μετάπτωσης (Fe, Co, Mn, Cu, Cd, Cr). Τα συγκεκριμένα υποστρώματα προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα σε οικοδομικά υλικά και βαφές μεγάλων επιφανειών έχοντας ως 

κύριο στόχο την απορρύπανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, χωρίς περαιτέρω ενεργειακό 

κόστος. Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του Στατικού 

Φωτοχημικού Αντιδραστήρα, συζευγμένου με μετασχηματιζόμενη κατά Fourier 

Φασματοσκοπία Yπερύθρου (τεχνική PSR/FTIR), ενώ ως ρύπος χρησιμοποιήθηκε η 

ακεταλδεΰδη, CH3CHO, καθώς αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων ενώσεων, που απαντώνται 

ευρύτατα, τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και σε εσωτερικά περιβάλλοντα. Κατά τη μελέτη της 

ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω νανοϋλικών να επάγουν την 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της CH3CHO προσδιορίστηκε, αφενός η κινητική της 

αποικοδόμησής της, κατά την έκθεσή τουσυστήματος ρύπος-φωτοκαταλύτης σε υπεριώδη (UV) 

και ορατή (Vis)ακτινιβολία, καθώς και τα τελικά προϊόντα της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης. 

Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε η επίδραση της περιεκτικότητας του εκάστοτε μετάλλου στην 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα των προς μελέτη νανοδομικών υλικών και προσδιορίστηκε η 

βέλτιστη περιεκτικότητά τους. Όσον αφορά στην UV επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

των υλικών, το 0.02% Fe/TiO2και το 0.04% Μn/Co-TiO2εμφάνισαν την εντονότερη 

δραστηριότητα, ενώ ως κύρια τελικά προϊόντα οξείδωσης ανιχνεύθηκαν το CO2 και το H2O. Εν 

τούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ανιχνεύθηκαν σχετικά ποσότητες 

COκαι προσδιορίστηκε στην εκάστοτε περίπτωση η απόδοση μετατροπής του (productyield). 

Κατά την επαγόμενη φωτοκατάλυση από Vis ακτινοβολία, που αφορά στη δράση τους σε 

εσωτερικούς χώρους, μόνο τα νανοϋλικά 0.25% Co/ZnO,0.04% Μn/TiO2και 0.04% Mn/TiO2(με 

αυξημένα επίπεδα ΟΗ)εμφάνισαν φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως 

μοναδικά προϊόντα φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της ακεταλδεΰδης, για τα νανοϋλικά αυτά, 

αποτέλεσαν το CO2 και το Η2Ο, γεγονός που σηματοδοτεί την εν δυνάμει χρήση τους, καθώς το 

μέγιστο ποσοστό απόδοσης του τοξικού CO<3 %, βάσει του ορίου ανίχνευσης της τεχνικής που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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Abstract 

During the course of the present Master Thesis,ultraviolet (UV) and visible (Vis) induced 

photocatalytic activity of a series of synthesized nanostructured materials, based on TiO2, SrTiO3 

and ZnO, functionalized with transition metals (Fe, Co, Mn, Cu, Cd, Cr), was studied. Those 

potent photocatalysts are aimed to be used as energy saving building materials and paints 

additives, to combat indoor and outdoor environmental pollution. The experimental setup used in 

the present study was the Photochemical Static Reactor coupled with on-line Fourrier Transform 

InfraRed Spectroscopy (PSR/FTIR), for qualitative and quantitative reactants and volatile 

products analysis. Acetaldehyde, CH3CHO, was the main volatile organic compound, selected to 

be tested as pollutant, due to its high abundance in both indoor and outdoor environment. UV 

and Vis Photocatalitic efficiency of the selected nanostructured materials was investigated 

monitoring the induced CH3CHO degradation. In addition to that the kinetics of the processes as 

well as the end-products formation and the corresponding yields, were determined. Moreover, 

the metal kind and its mixing ratio impact on the photocatalytic efficiency, for the titled 

nanostructured materials was studied. 0.02% Fe/TiO2and 0.04% Μn/Co-TiO2showed the highest 

UV induced photocatalytic efficiency resulting in CO2 and H2O, as sole end-products. However, 

it is worth noting that the non-environmentally friendly CO was also identified as end-product, in 

some cases. End-products conversion yield was measured for all the different photocatalysts 

studied in the present work. 0.25% Co/ZnO, 0.04% Μn/TiO2and 0.04% Μn/TiO2 doped with 

high OH levels were the only nanostructured materialsthat induce the photocatalytic degradation 

of the studied pollutant, under visible light irradiation conditions. It is even more important to 

note that CO2 and H2O were detected as sole end-products, since the maximum yield of toxic CO 

is <3%, according to the detection limit of the technique used, demonstrating that these materials 

are prominent additives to be used for cleaning indoor environment, since they have less impact 

to the air toxicity. 

 

Keywords:Photocatalysis, Indoor and outdoor environmental clean-up, Acetaldehyde, 

Nanostructured materials, Infrared Spectroscopy 
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1. Εισαγωγή 

Ο άνθρωπος από την απαρχή της παρουσίας του στη γηπροσπάθησε να βελτιώσει τις συνθήκες 

ζωής του. Σε αυτήν του την προσπάθεια όμως, άρχισε να επεμβαίνει στο φυσικό του περιβάλλον 

και με την εξέλιξη των θετικών επιστημών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η παρέμβασή του 

γινόταν διαρκώς εντονότερη καταλήγοντας να το επιβαρύνει σημαντικά. Τα πρώτα χρόνια, η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο σημαντική, καθώς η ποσότητα των εκλυόμενων 

ρύπων ήταν σχετικά μικρή, καθώς η παραγωγή τους δεν ήταν μαζική. Η φύση, για τις μικρές 

αυτές διακυμάνσεις ανέπτυσσε ομοιοστατικούς μηχανισμούς και μπορούσε να διατηρήσει μια 

ισορροπία στη σύσταση της ατμόσφαιρας. Οι πρώτες σημαντικές μεταβολές στη χημική 

σύσταση του περιβάλλοντος ξεκίνησαν με την ανακάλυψη της φωτιάς και τα προϊόντα ατελούς 

καύσης. Στη συνέχεια, με τη βιομηχανική επανάσταση, το 19ο αιώνα, ξεκίνησε η ανάγκη για 

μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας, ώστε να είναι εφικτή η κίνηση ατμομηχανών και πλοίων. Ο 

ανωτέρω στόχος επετεύχθη με την εντατική χρήση, κυρίως κάρβουνου και σε μικρότερο βαθμό 

πετρελαίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σταδιακά σημαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήματα από τον καπνό και την στάχτη.  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης ανθρωποκεντρικής εποχής είναι οι γρήγοροι ρυθμοί 

ζωής στους οποίους καλείται ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει. Το βιοτικό επίπεδο ενός λαού 

καθορίζεται από το μέγεθος του ρυθμού κατανάλωσης ενέργειας, η οποία με τη σειρά της 

αποτελεί την κινητήριο δύναμη για όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Mέσω της 

ενέργειας είναι δυνατό να παραχθεί θερμότητα, να δημιουργηθεί τεχνητό φως, να κινηθούν τα 

αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, να λειτουργήσουν τα εργοστάσια και πολλά άλλα. Μεταβολές στην 

προσφορά της ενέργειας ή της τιμής της μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία 

και στην ποιότητα ζωής κάθε χώρας. 

Παράλληλα, η ενεργειακή κατανάλωση, εκτός από τα σημαντικά οφέλη της στην ανθρωπότητα, 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η παραγωγή ενέργειας σε όλα 

της τα στάδια επηρεάζει την οικολογική ισορροπία της Γης. Η αλόγιστη και μη ορθολογιστική 

κατανάλωση των ορυκτών πόρων και η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων χημικών ρυπαντών 

στην ατμόσφαιρα επέφεραν πολύ σύντομα σημαντικές επιπτώσεις στον πλανήτη μας. Η όξινη 

βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αραίωση της στιβάδας του όζοντος είναι μόνο μερικές 

από τις καταστροφικές συνέπειες για την ζωή και την υγεία των έμβιων όντων.  
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Οι διαφοροποιήσεις στη σύσταση της ατμόσφαιρας δεν είναι σημαντικές παρά μόνο στις 

συγκεντρώσεις ορισμένων αερίων, με μικρή σχετικά αφθονία. Χρειάστηκαν περίπου 4.5 

δισεκατομμύρια χρόνια για να μετατραπεί η τοξική για τον άνθρωπο τότε ατμόσφαιρα της Γης 

σε ευνοϊκή, αλλά απαιτείται πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθούν σοβαρά 

περιβαλλοντικά προβλήματα και αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης 

να δυσχεράνει τη διαβίωση των πληθυσμών που φιλοξενούνται.  

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EuropeanEnvironmentalOrganization, 

EEO), ησυνεχής έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε τοξικές ενώσεις της ατμόσφαιρας 

συνδέεται άμεσα με διαταραχές, που αφορούν στην υγεία του, εξαιτίας της ικανότητας των 

χημικών οντοτήτων να εισέρχονται στις ανθρώπινες κοιλότητες και στους πνεύμονες. 

Παράλληλα εκτιμάται ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων 

αέριων ρυπαντών και στηναύξηση πληθώρας ασθενειών και πρόωρων θανάτων, από καρδιακές 

παθήσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, καθώς και σε περιπτώσεις αλλοίωσης του 

γενετικού κώδικα και εμφάνισης καρκινογενέσεων και τερατογενέσεων, φαινόμενο που 

αποδίδεται στην υψηλή τοξικότητα πολλών από αυτές τις χημικές ενώσεις.  

Η επίδραση της σύστασης του περιβάλλοντος στην υγεία των έμβιων οργανισμών είναι γνωστή 

από τους αρχαίους χρόνους. Η υποβάθμιση όμως της ποιότητας της ατμόσφαιρας εσωτερικών 

χώρων αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.Ο όρος ατμόσφαιρα εσωτερικών 

χώρων συνήθως αναφέρεται σε μη βιομηχανικούς χώρους, δηλαδή, σε κτίρια που στεγάζουν 

γραφεία, δημόσια ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία), χώρους διασκέδασης (θέατρα, 

εστιατόρια) και ιδιωτικές κατοικίες. Πληθώρα μελετών καταδεικνύουν την παρουσία μιας 

ευρείας γκάμας ρυπαντών σε εσωτερικά περιβάλλοντα. Οι μεγαλύτερες σε αφθονία κατηγορίες 

αέριων ρύπων είναι οι πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOCs: VolatileOrganicCompounds), 

φορμαλδεΰδη (HCHO), ακεταλδεΰδη (CH3CHO), βενζόλιο (Β), τολουόλιο (Τ) και ξυλόλιο (Χ), 

τα οξείδια του αζώτου (NOx: NitrogenOxides) και τα οξείδια του άνθρακα (διοξείδιο CO2 και 

μονοξείδιο CO του άνθρακα). Η αύξηση στη συγκέντρωση των συγκεκριμένων χημικών 

ενώσεων σχετίζεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως είναι το κάπνισμα, η χρήση 

αρωματικών χώρων, το μαγείρεμα, είδη οικιακής χρήσης, βερνίκια, δομικά και κατασκευαστικά 

υλικά, οι διάφορες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. To πρόβλημα ενισχύεται επιπλέον 
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από νέες πρακτικές κατασκευής κτιρίων, εξοικονόμησης ενέργειας με ενισχυμένη μόνωση και 

μικρότερο εξαερισμό. Πράγματι το ποσοστό έκθεσης σε ρυπογόνες ενώσεις σε εσωτερικούς 

χώρους έχει μετρηθεί έως και 2-5 φορές μεγαλύτερο από ότι σε εξωτερικούς χώρους.  

Η υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους αποτελεί πρόβλημα υψίστης 

σημασίας, καθώς ο άνθρωπος,διανύει κατά μέσο όρο, το 80% του χρόνου του,εντός κτιρίων, με 

αποτέλεσμα, η έκθεση του σε ανεπιθύμητες ενώσεις που απαντώνται σε αυτά τα περιβάλλοντα, 

να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία του1. Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (World’s Health Organization WHO), το 2012, καταγράφηκαν 7.000.000 

θάνατοι που σχετίζονται με την έκθεσή μας σε ρυπογόνες ουσίες εσωτερικών χώρων. Διάφορες 

μορφές καρκίνου, η δύσπνοια, οι πονοκέφαλοι, η μόνιμη κόπωση, η έλλειψη συγκέντρωσης 

είναι ορισμένες μόνο από τις επιπτώσεις της μεταβολής της σύστασης του αέρα σε εσωτερικά 

περιβάλλοντα όπως καταδεικνύουν σύγχρονες επιστημονικές μελέτες. Ένα φαινόμενο το οποίο 

έχει παρατηρηθεί και αναφέρεται ως σύνδρομο μολυσμένων εσωτερικών χώρων (ή σύνδρομο 

μολυσμένου κτιρίου) είναι ότι άνθρωποι που βρίσκονται σε ρυπογόνο εσωτερικό περιβάλλον 

εμφανίζουν συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλο, δυσκολία στην αναπνοή, ρινική καταρροή, 

πνευματική θόλωση, ξηροφθαλμία, τα οποία εξαφανίζονται μετά την έξοδο από το κτίριο. Μία 

επιπλέον σημαντική διαπίστωση βάσει του WHO,αφορά στη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική 

επιβάρυνση της κοινωνίας λόγω αντιμετώπισης των ιατρικών προβλημάτων των ατόμων που 

νοσούν από το σύνδρομο του μολυσμένου κτιρίου σε σχέση με το αντίστοιχο όφελος που θα 

προέκυπτε από την κατανάλωσης ενέργειας.  

Συνεπώς, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών απορρύπανσης του αέρα εσωτερικών αλλά και 

εξωτερικών χώρων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, που θα οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη. Η χρήση 

οικοδομικών υλικών και φίλτρων που ευνοούν την προσρόφηση επικουρεί την απορρύπανση, 

μέσω κατακράτησης των ρυπογόνων ενώσεων και απομάκρυνσης των τοξικών ενώσεων από το 

περιβάλλον αναφοράς.2Η χρήση συστημάτων ενεργού άνθρακα αποτελεί μία επιπρόσθετη 

μερική λύση στην προσπάθεια απορρύπανσης του αέρα.2-3 Ωστόσο, οι τεχνολογίες αυτές δεν 

αντιμετωπίζουν πραγματικά το πρόβλημα, καθώς δεν αποικοδομούν τους ρύπους της 

ατμόσφαιρας και εν τέλει τους μεταφέρουν σε βάθος χρόνου ξανά σε άλλα περιβάλλοντα ή απλά 

τους εκροφούν. Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες τεχνολογίες που 

έχουν αναπτυχθεί με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας δεν είναι εφικτό να 
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χρησιμοποιηθούν, είτε γιατί απαιτούν μεγάλο ενεργειακό και οικονομικό κόστος, όπως είναι η 

θερμική οξείδωση 2, 4, είτε γιατί απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία του δείγματος μετά από την 

απομάκρυνσή του από το χώρο ενδιαφέροντος. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος δυσχεραίνει την 

εφαρμογή ορισμένων τεχνολογιών είναι η δυνατότητα που έχουν να δράσουν σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις αέριων ρύπων που δύνανται ωστόσο να είναι τοξικές. 

Μία τεχνική που φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη και είναι απαλλαγμένη από πολλά από τα 

ανωτέρω προβλήματα είναι η τεχνική της φωτοκατάλυσης μέσω της οποίας οι αέριοι ρύποι 

οξειδώνονται και, ιδανικά, μετατρέπονται σε μη τοξικές χημικές ενώσεις. Μηχανιστικά, οι 

αέριοι ρύποι της ατμόσφαιρας λαμβάνουν μέρος σε μια σειρά φωτοεπαγόμενων 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων,που εκκινούνται από την ηλεκτρονική διέγερση ημιαγώγιμων 

υλικών και κατόπιν αποδιέγερσής τους είναι ξανά διαθέσιμα να επακινήσουν τη διεργασία. 

Τέλος, σημαντική είναι η προσφορά των εν λόγω υλικών στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς 

ενεργοποιούνται είτε από το φυσικό φως σε εξωτερικούς χώρους είτε από υπάρχον ή τεχνητό 

φως σε εσωτερικά περιβάλλοντα. 
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2. Σκοπός Διατριβής 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της επαγόμενης, από υπεριώδη (UV) και 

ορατή (Vis) ακτινοβολία, φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, σειράς συντιθέμενων νανοδομικών 

υλικών, με βάση το TiO2, SrTiO3 και το ZnO. Τα εν λόγω υλικά προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν, ως πρόσθετα, σε οικοδομικά υλικά και βαφές μεγάλων επιφανειών, ώστε να 

αποτελέσουν μία ενεργειακά συμφέρουσα λύση για την απορρύπανση εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων. Στα συγκεκριμένα πλαίσια, αποτιμήθηκε η επίδραση του είδους και του 

ποσοστού εμπλουτισμού τους, με μέταλλα μετάπτωσης, όπως (Fe, Co, Mn, Cu, Cr, Cd), τόσο ως 

προς την αποτελεσματικότητα χρήσης των συγκεκριμένων υλικών ως φωτοκαταλύτες, όσο και 

ως προς το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ενεργοποίησής τους. Ως κύρια οργανική πτητική ένωση 

(VolatileOrganicCompound, VOC) αναφοράς επιλέχθηκε η ακεταλδεΰδη (CH3CHO), που 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους ρύπους, με σχετικά μεγάλη αφθονία σε εσωτερικά και 

εξωτερικά περιβάλλοντα και διερευνήθηκε η επαγόμενη φωτοκατλυτική της αποικοδόμηση. Τα 

βενζόλιο, τολουόλιο, και ξυλόλιο (Benzene, Toluene, Xylene, BTX), χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

ως ενδεικτικοί ρύποι αναφοράς, αλλά σε περιορισμένο αριθμό υλικών και πειραμάτων. Η 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν του φωτοχημικού στατικού 

αντιδραστήρα (PSR), εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η ετερογενής αλληλεπίδραση του VOC 

με τον εκάστοτε φωτοκαταλύτη, ενώ για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση 

αντιδρώντων και τελικών πτητικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιήθηκε, ως 

τεχνική ανίχνευσης, μετασχηματιζόμενη κατά Fourier, υπέρυθρη φασματοσκοπία απορρόφησης 

(on-lineFTIR). Τέλος, προσδιορίστηκε η επίδραση της πίεσης και ο ρόλος του O2 στο μηχανισμό 

της φωτοκατάλυσης, καθώς επίσης, η κινητική των διεργασιών, τα τελικά προϊόντα και η 

απόδοσή παραγωγής τους (productyield). Ο χαρακτηρισμός και η ποσοτικοποίηση των τελικών 

προϊόντων οξείδωσης των ρύπων είναι μείζονος σημασίας, καθώς συνδράμει στην αποτίμηση 

της συνολικής επίδρασης της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ρύπου στο περιβάλλον, που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με την περιοχή του φάσματος ακτινοβολίας στην οποία 

ενεργοποιείται, ως φωτοκαταλύτης, το εκάστοτε νανοδομικό υλικό.  
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3. Θεωρητικό Μέρος 

3.1Aτμοσφαιρική Ρύπανση 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στους εξωτερικούς, αλλά και στους εσωτερικούς χώρους είναι 

άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η περιβαλλοντική ρύπανση 

σχετίζεται, επίσης άμεσα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, καθώς, η πρόοδός 

τους, παρά τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στην ανθρωπότητα έχει δυσμενείς επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην υγεία των ανθρώπων. Ατμοσφαιρική ρύπανση 

ονομάζεται η παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου ή 

ακτινοβολίας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που να προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην 

ανθρώπινη υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα 5. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να οφείλεται είτε σε ανθρωπογενείς δράσεις, είτε σε φυσικές πηγές, με το μερίδιο 

ευθύνης που αναλογεί στον καθένα να είναι διαφορετικό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

3.1.1 Πηγές αέριων ρύπων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκλυόμενων αέριων ρύπων οφείλεται σε φυσικές πηγές και 

οδηγούν συνήθως σε χαμηλές ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις. Η χαμηλή συγκέντρωσή τους 

επιτρέπει την καλύτερη ανάμιξή τους με τον καθαρό αέρα, και ως εκ τούτου δε δημιουργούν 

ουσιαστικές αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας. Οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι αυτές 

που οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσική 

ισορροπία και να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό οφείλεται στη συσσώρευση 

των ρύπων σε μικρά γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα τη μη αφομοίωσή τους στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 

3.1.2Φυσικές Πηγές 

Ως φυσικές πηγές ρύπανσης χαρακτηρίζονται όλες οι πηγές οι οποίες βρίσκονται στη φύση και 

εκπέμπουν ρύπους, χωρίς καμία συμμετοχή από τον άνθρωπο. Τη μεγαλύτερη φυσική πηγή 

εκπομπής υδρογονοανθρακών αποτελεί η χλωρίδα της γης. Ακολουθούν οι ωκεανοί και 

γενικότερα οι θαλάσσιες εκτάσεις, που εκπέμπουν κυρίως χλωριούχο νάτριο και θειικά άλατα. 

Άλλες σημαντικές πηγές είναι οι πυρκαγιές των δασών, που μεταξύ άλλων αυξάνουν την 
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ατμοσφαιρική αφθονία των αιωρούμενων σωματιδίων, των αερίων COκαι CO2, επιτείνουν την 

αποσάθρωση του εδάφους και τη βιολογική αποσύνθεση φυτών και ζώων, που καταλήγουν σε 

αυξημένες εκπομπές υδρογονανθράκων, αμμωνίας και υδρόθειου και, τέλος, οι ηφαιστειακές 

εκπομπές, που όπως οι πυρκαγιές προσαυξάνουν τα αιωρούμενα σωματίδια, αλλά συγχρόνως 

εκπέμπουν διοξείδιο του θείου, υδρόθειο και μεθάνιο.  

3.1.3Ανθρωπογενείς Πηγές 

Ως ανθρωπογενείς εννοούνται οι εκπομπές που συνδράμουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και 

αφορούν στις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. Τις κυριότερες πηγές της συγκεκριμένης 

κατηγορίας ρύπωντις αποτελούν οι βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα 

παραγωγής ενέργειας, τα μέσα μεταφοράς και η θέρμανση εσωτερικών χώρων.  

 

3.2 Φωτοκατάλυση 

3.2.1Βασικές Αρχές Φωτοκατάλυσης 

Ως φωτοκατάλυση μπορεί να οριστεί η επιτάχυνση μιας φωτοεπαγόμενης χημικής διεργασίας, 

παρουσία μιας χημικής ουσίας-καταλύτης, που προσφέρει ένα εναλλακτικό μονοπάτι στο 

σύστημα και μειώνει το ενεργειακό φράγμα, ‘παρακάμπτοντας’ το αργό στάδιο της αντίδρασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο καταλύτης παραμένει αναλλοίωτος και μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί εκ νέου. Οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις διακρίνονται ανάλογα με τη 

φύση του καταλύτη και του καταλυόμενου συστήματος σε δύο βασικές κατηγορίες. Όταν ο 

φωτοκαταλύτης βρίσκεται στην ίδια φάση με το φωτοκαταλυόμενο σύστημα, τότε η 

φωτοκαταλύση χαρακτηρίζεται ως ομογενής. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν 

βρίσκονται σε διαφορετική φάση, τότε πρόκειται για ετερογενή φωτοκατάλυση. Η τελευταία 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δημοφιλής, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκει ευρεία 

εφαρμογή σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας και την ποιότητα 

της ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη, με τον όρο φωτοκαταλυτική 

οξείδωση (ή φωτοκατάλυση) εννοούνται μια σειρά οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων,που 

λαμβάνουν χώρα πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού ημιαγωγού, όταν εκτεθεί σε κατάλληλου 

μήκους κύματος ακτινοβολία, ανάλογα με το ενεργειακό χάσμα του υλικού αναφοράς, 

επιφέροντας τη δημιουργία ισχυρών οξειδωτικών και αναγωγικών μέσων6. 
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3.2.2 Hμιαγωγοί 

Ημιαγωγός είναι κάθε υλικό που εμφανίζει αξιόλογη ηλεκτρονική αγωγιμότητα στη συνήθη 

θερμοκρασία, ενώ στους 0Κ συμπεριφέρεται ως μονωτής. Ιδιαίτερα κρίσιμη για το μηχανισμού 

δράσης των ημιαγωγών είναι η κατανόηση της εσωτερικής τους δομής, η οποία βασίζεται στη 

θεωρία ενεργειακών ζωνών. 

3.2.3 Θεωρία Ενεργειακών Ζωνών 

Είναι γνωστό, ότι δύο απομακρυσμένα άτομα,καθώς πλησιάζουν, αρχίζουν να αλληλεπιδρούν 

και η εσωτερική ενεργειακή τους δομή τροποποιείται όταν ευνοούν το μετασχηματισμό τους σε 

μόριο. Η καμπύλη της δυναμικής ενέργειας των δύο ατόμων, στην περίπτωση αυτήτροποποιείται 

και καθίσταται δυνατή η ανάμιξη των ηλεκτρονιακών πυκνοτήτων των ατόμων 7. Ομοιοτρόπως 

συμπεριφέρεται ένα σύστημα που αποτελείται από περισσότερα από δύο άτομα, όπως συμβαίνει 

στα στερεά σώματα. Οι δεσμοί στα στερεά είναι ανάλογοι των δεσμών των μορίων. Σύμφωνα με 

τη θεωρία των μοριακών τροχιακών, ανάλογα με τα ατομικά τροχιακά που θα ενωθούν, θα 

προκύψουν αντίστοιχα μοριακά τροχιακά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που 

αλληλεπιδράσουν δύο s τροχιακά δημιουργείται ένα σ δεσμικό και ένα σ αντιδεσμικό μοριακό 

τροχιακό. Γενικότερα, ο συνδυασμός δύο ατομικών τροχιακών s ή pοδηγεί στη δημιουργία ενός 

δεσμικού και ενός αντιδεσμικού μοριακού τροχιακού. Η διάκριση των δύο γίνεται με βάση το 

ενεργειακό τους περιεχόμενο. Στα στερεά, το πλήθος των ατόμων είναι της τάξεως του Ν≈1023. 

Αυτό σημαίνει ότι μετά την αλληλεπικάλυψη Ν ατομικών ενεργειακών σταθμών 

δημιουργούνται,αντίστοιχα, Ν μοριακές ενεργειακές στάθμες. Το πλήθος των ενεργειακών 

σταθμών δημιουργεί ένα συνεχές φάσμα, που καλείται ενεργειακή ζώνη.  
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Εικόνα 2: Απεικόνιση των ενεργειακών στάθμεων σε άτομα, μόρια και στερεά 

 

Κάθε ενεργειακή ζώνη έχει ένα ενεργειακό εύρος εντός του οποίου,το ηλεκτρονικό ενεργειακό 

περιεχόμενο των πληθυσμών είναι ισοενεργειακό.Αν μια ζώνη είναι πλήρως κατειλημμένη, τότε 

τα ηλεκτρόνιά της δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα του υλικού, διότι ακόμα και 

αν διεγερθούν –από κάποια εξωτερική πηγή– δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενεργειακές καταστάσεις 

κοντά στις συμπληρωμένες, ώστε να μεταπηδήσουν. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα ηλεκτρόνια 

σθένους είναι υπεύθυνα για την αγωγιμότητα του υλικού. Η υψηλότερα κατειλημμένη 

ενεργειακή ζώνη ονομάζεται ζώνη σθένους (ValenceBand, EVB) και η χαμηλότερα κενή 

ενεργειακή ζώνη ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας (ConductionBand, ECB). Οι διακριτές 

επιτρεπτές ζώνες διαχωρίζονται μεταξύ τους από μία μη επιτρεπτή ζώνη. Η ενέργεια της μη 

επιτρεπτής ζώνης αντιστοιχεί στη διαφορά ενέργειας μεταξύ των επιτρεπτών ενεργειακών 

ζωνών, και ονομάζεται ενεργειακό χάσμα (EnergyBandGapEg). Το Εg αποτελεί χαρακτηριστική 

παράμετρο για το κάθευλικό. Ανάλογα με τη σχετική θέση των EVB και ECB, δηλαδή το 

ενεργειακό χάσμα, τα στερεά σώματα διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: 

1. Τους αγωγούς (μέταλλα), όπου η απόσταση μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης 

αγωγιμότητας είναι πρακτικά μηδενική και αλληλεπικαλύπτονται. Ως εκ τούτου, τα 

ηλεκτρόνιαμπορούν να κινηθούν ελεύθερα μεταξύ των δύο ζωνών. 

2. Τους ημιαγωγούς, όπου το ενεργειακό χάσμα των δύο ζωνών είναι μικρότερο των 4eV 

(Eg<4eV). Σε αυτή την περίπτωση, τα ηλεκτρόνια σθένους με σχετικά χαμηλή αλλά 
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συγκεκριμένου ποσού ενέργειας μπορούν να διεγερθούν (είτε θερμικά, είτε φωτονικά) 

και υπερκεράζοντας το ενεργειακό χάσμα μεταφέρονται στην ζώνη αγωγιμότητας. Κατά 

τη διαδικασία αυτή αφήνουν κενές θέσεις στη ζώνη σθένους, που ονομάζονται οπές (h+) 

και μπορούν να θεωρηθούν θετικά φορτισμένες περιοχές με χρόνο ζωής, που καθορίζεται 

από τον αντίστοιχο της διεγερμένης κατάστασης.Συνεπώς, κατά τη διέγερση, υπάρχει μία 

δυναμική ισορροπία οπών–ηλεκτρονίων, καθώς δημιουργούνται και καταστρέφονται 

οπές, συνεχώς.  

3. Στους μονωτές, το ενεργειακό χάσμα είναι μεγαλύτερο από 4eV (Eg> 4eV) με 

αποτέλεσμα να είναι «απαγορευμένη» η διέγερση των ηλεκτρονίων από την ζώνη 

σθένους στην ζώνη αγωγιμότητας του υλικού. 

Ένας από τους κύριους λόγους που ενδείκνυται η χρήση ημιαγωγών στην περίπτωση της 

φωτοκατάλυσης είναι ότι τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην ζώνη σθένους μπορούν να 

διεγερθούν και να μεταπηδήσουν στη ζώνη αγωγιμότητας, όταν απορροφήσουν φως  

κατάλληλου μήκους κύματος.  

 

3.2.4 Ενέργεια Fermi 

Η κατανομή των ηλεκτρονίων στις ενεργειακές στάθμες ενός κρυσταλλικού πλέγματος γίνεται 

σύμφωνα με την Αρχή του Pauli, «Αρχή της Ελάχιστης Ενέργειας». Αυτό σημαίνει ότι αν 

υπάρχουν Ν ηλεκτρόνια που πρέπει να κατανεμηθούν σε ένα στερεό, οι ενεργειακές στάθμες με 

τη χαμηλότερη ενέργεια θα καταληφθούν πρώτες και σταδιακά θα καταλαμβάνονται οι 

υψηλότερης ενέργειας στάθμες, έως ότου κατανεμηθούν όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρόνια. Οι 

ενεργειακές αυτές στάθμες ανήκουν στις επιτρεπτές ζώνες του υλικού. Η τελευταία ενεργειακή 

στάθμη, είναι η μέγιστη ενεργειακά κατειλημμένη και ονομάζεται στάθμη Fermi προς τιμήν του 

Ιταλού φυσικού EnricoFermi. Η στάθμη αυτή, που αντιστοιχεί στην ενέργεια Fermi, διαχωρίζει 

τις κατειλημμένες από τις μη κατειλημμένες ενεργειακές στάθμες στους 0 Κ. Η δομή αυτή των 

ηλεκτρονίων του στερεού ονομάζεται θεμελιώδης ενεργειακή κατάσταση (groundenergystate).  

 

3.2.5 Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί 

Ενδογενείς ονομάζονται οι καθαροί ημιαγωγοί, δηλαδή οι ημιαγωγοί χωρίς προσμίξεις. 

Συνεπώς, στους 0 Κ δε φέρουν φορείς φορτίου. Με αύξηση της θερμοκρασίας, ηλεκτρόνια από 

τη ζώνη σθένους αποκτούν αρκετή ενέργεια ώστε να μεταπηδήσουν στην ζώνη αγωγιμότητας, 
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αφήνοντας ταυτόχρονα ένα κενό, την θετικά φορτισμένη οπή, στην ζώνη σθένους. Σε έναν 

ενδογενή ημιαγωγό, ο πληθυσμός των ηλεκτρονίων και των οπών είναι ίσος και η αγωγιμότητα, 

σε ορισμένη θερμοκρασίαχαρακτηριστική του υλικού. Εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός ότι 

υπάρχει δυνατότητα να μεταβληθεί η αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού, εμπλουτίζοντάς τον με 

ετεροάτομα. Αυτό συμβαίνει διότι δημιουργούνται περισσότερες ενεργειακές ζώνες εντός της 

απαγορευμένης περιοχής, παρέχεται η δυνατότητα στα ηλεκτρόνια να μεταπηδήσουν από τη 

ζώνη σθένους, σε μία ενεργειακά πλησιέστερη ζώνη. Η συγκεκριμένη ιδιότητα των ημιαγωγών 

έχει βρει ευρύ πεδίο εφαρμογών σε ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές, μία εκ των οποίων είναι η 

φωτοκαταλυτική απορρύπανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, που αποτελεί το 

αντικείμενο της παρούσας διατριβής. 

 

3.2.6 Ημιαγωγοί τύπου-n και τύπου-p 

Οι εξωγενείς ημιαγωγοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο εμπλουτισμού τους, σε 

ημιαγωγούς τύπου-n και τύπου-p. Ανάλογα με το είδος της ουσίας πρόσμιξης, δηλαδή εάν είναι 

δότης ή δέκτης, υπάρχουν δύο τρόποι εμπλουτισμού των ημιαγωγών. Σε έναν ενδογενή 

ημιαγωγό, η συγκέντρωση των φορέων θετικού φορτίου (οπές) είναι ίση με τη συγκέντρωση των 

φορέων αρνητικού φορτίου (ηλεκτρόνια). Ένας εξωγενής ημιαγωγός, συνήθως, έχει μεγαλύτερο 

ενεργειακό χάσμα από έναν ενδογενή, εκτός από συγκεκριμένες ζώνες που έχουν δημιουργηθεί 

με την εισαγωγή προσμίξεων. Η πιο συνηθισμένη πρόσμιξη σε έναν τετρασθενή ημιαγωγό είναι 

άτομα πεντασθενών ή τρισθενών στοιχείων, με αποτέλεσμα να καταργείται η ισότητα 

ηλεκτρονίων και οπών στη ζώνη αγωγιμότητας και στη ζώνη σθένους αντίστοιχα.  
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Εικόνα 2: Απεικόνιση της προσθήκης ενός πεντασθενούς ατόμου As (δότης) στο πλέγμα του 

τετρασθενούς Ge στα αριστερά και απεικόνιση της προσθήκης ενός τρισθενούς ατόμου Ga 

(αποδέκτης) στο πλέγμα του τετρασθενούς Ge στα δεξιά.  

  

 Στην περίπτωση που εισαχθεί πεντασθενές άτομο (As) στο κρυσταλλικό πλέγμα ενός 

τετρασθενούς (Ge) ημιαγωγού υπάρχει ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο e-, το οποίο συγκρατείται πολύ 

χαλαρά στο πλέγμα και με ελάχιστη προσφορά ενέργειας μπορεί να κινείται ελεύθερα εντός 

αυτού και να αποτελέσει το ηλεκτρόνιο αγωγιμότητας. Αυτού του είδους οι ημιαγωγοί είναι 

τύπου-n (negative), γιατί το φορτίο πλειονότητας είναι το αρνητικό. Στην περίπτωση που 

εισαχθεί τρισθενές άτομο (Ga) στο κρυσταλλικό πλέγμα ενός τετρασθενούς ημιαγωγού, τα τρία 

ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας θα ενωθούν με τα ηλεκτρόνια της στιβάδας σθένους 

του τετρασθενούς στοιχείου και θα παραμείνει ένας δεσμός με ένα μόνο ηλεκτρόνιο αφήνοντας 

μια κενή θέση (οπή) στην ζώνη σθένους. Με προσφορά ελάχιστης ενέργειας μπορεί ένα 

ηλεκτρόνιο των γειτονικών δεσμών να μεταπηδήσει στη θέση αυτή για να καλύψει το θετικό 

φορτίο της οπής δημιουργώντας μία άλλη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αγωγιμότητα του 

ημιαγωγού και αυτού του τύπου οι ημιαγωγοί ονομάζονται τύπου-ppositive επειδή υπερισχύουν 

οι θετικοί φορείς φορτίου. 

 

3.2.7 Η Ιστορία του Διοξείδιου του Τιτανίου ως Φωτοκαταλύτης 

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του TiO2έγιναν γνωστές το 1967, όταν τις ανακάλυψε ο 

AkiraFujishima και δημοσιεύθηκαν το 1972. Ο AkiraFujishima χρησιμοποιώντας έναν 

κρύσταλλο τύπου-n, διοξείδιο του τιτανίου ΤiO2 στη μορφή του ρουτιλίου, μελέτησε τη 
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φωτοηλεκτρόλυση του νερού. Η κυψελίδα των Fujishima και Honda αποτελείται από ένα 

ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου (Pt) που συνιστά την κάθοδο και ένα ηλεκτρόδιο διοξειδίου του 

τιτανίου (TiO2, ρουτίλιο) που αποτελεί την άνοδο. Κατά την ακτινοβόληση της επιφάνειας του 

ηλεκτροδίου TiO2 με φως μήκους κύματος 415nm (3eV, λφωτός<Εg(TiO2)), το ρεύμα ρέει από το 

ηλεκτρόδιο Ptστο ηλεκτρόδιο TiO2, προκαλώντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζευγών 

ηλεκτρονίων – οπών. Μέσω του εξωτερικού κυκλώματος, τα ηλεκτρόνια ρέουν από το 

ηλεκτρόδιο της ανόδου προς το ηλεκτρόδιο της καθόδου. Στην περιοχή της καθόδου, τα 

ηλεκτρόνια αντιδρούν με τα ιόντα υδρογόνου, των οποίων η διέλευση γίνεται μέσω 

ηλεκτρολύτη, προς παραγωγή μοριακού οξυγόνου και υδρογόνου. Η κατεύθυνση αυτή του 

ρεύματος υποδηλώνει ότι η αντίδραση οξείδωσης πραγματοποιείται στο ηλεκτρόδιο ΤiO2. Oι 

αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα είναι οι εξής: 

Διέγερση TiO2: TiO2 + hve- + h+ 

Αντίδραση στην άνοδο: 4h+ + 2H2O → O2 + 4H+ 

Αντίδραση στην κάθοδο: 2e- + 2H+ → H2 

Συνολική αντίδραση: 2H2O + 4hν → O2 + 2H2 

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποτέλεσε την αφετηρία για μια σειρά νέων εφαρμογών στον τομέα 

της τεχνολογίας. Το 1977, η έρευνα μετατοπίστηκε προς την απορρύπανση της ατμόσφαιρας, 

αξιοποιώντας την φωτοεπαγόμενη δυναμική οξείδωσης του TiO2, για την αποικοδόμηση των 

αέριων ρύπων. Οι Frank και Bard περιέγραψαν, πρώτοι, τη διάσπαση ιόντος κυανιδίου 

παρουσία TiO2 (aq). Στην δεκαετία του 1980, χρησιμοποιήθηκε TiO2 με τη μορφή σκόνης, για 

την απομάκρυνση βλαβερών ενώσεων σε λύματα, καθώς επίσης και σε μολυσμένο αέρα. Στην 

επιφάνεια του TiO2, κατά την απορρόφηση κατάλληλης ακτινοβολίας, δημιουργούνται ζεύγη 

ηλεκτρονίων-οπών, τα οποία αποτελούν ισχυρές οξειδοαναγωγικές θέσεις για τις περισσότερες 

ενώσεις. Υπεύθυνες για τη διάσπαση πολλών ενώσεων είναι διάφορες μορφές του οξυγόνου (Ο2
-

, ΟΗ, ΗΟ2, Ο).Στις αρχές της δεκαετίας, οι Kawai και Sakata προσέθεσαν οργανικές ενώσεις 

σε υδατικό αιώρημα επιπλατινωμένου TiO2 και παρατήρησαν μείωση του νερού, παραγωγή Η2 

στις θέσεις της Pt και οξείδωση των οργανικών ενώσεων από τις φωτοπαραγόμενες οπές στο 

TiO2. Συμπέραναν όμως, ότι, η φωτοκαταλυτική παραγωγή του H2, με TiO2 δε θα ήταν εφικτή, 

καθώς το TiO2 απορροφά μόνο την UV ακτινοβολία του ηλιακού φάσματος (≈ 3%). Το 



- 17 - 
 

συμπέρασμα των ερευνών τους το 1990 ήταν ότι, η φωτοκατάλυση με TiO2, δε θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την επεξεργασία των λυμάτων και την αποκατάσταση της ποιότητας του 

μολυσμένου αέρα, καθώς το TiO2 απορροφά μόνο μικρό μέρος της UV ακτινοβολίας του 

ηλιακού φωτός. Η ιδέα που προτάθηκε στη συνέχεια ήταν να εφαρμοσθεί η φωτοκατάλυση TiO2 

σε ουσίες που βρίσκονται πάνω σε δισδιάστατες επιφάνειες, αντί για τρισδιάστατες όπως το νερό 

ή ο αέρας. Σε αυτήν την περίπτωση, σημαντική ποσότητα ουσιών αποικοδομείται και η σχετικά 

χαμηλήςενέργειας UV ακτινοβολία σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον είναι επαρκής πηγή φωτός, 

ώστε να διατηρηθεί η επιφάνεια του TiO2 καθαρή. Το πρώτο εμπορικό προϊόν που περιείχε TiO2 

ήταν ένα «αυτοκαθαριζόμενο» γυάλινο κάλυμμα που χρησιμοποιήθηκε σε φώτα σηράγγων. Η 

επιφάνεια των φώτων προστατεύεται (και διατηρείται καθαρή) από τις ενώσεις που εκπέμπονται 

από τις εξατμίσεις αυτοκινήτων, όταν το γυάλινο κάλυμμα επικαλύπτεται με φωτοκαταλύτη 

TiO2.  

Σήμερα πια, η χρήση του TiO2έχει ευρεία εφαρμογή ως πρόσθετο σε βαφές μεγάλων 

επιφανειών9 και σε οικοδομικά υλικά για την απομάκρυνση βλαβερών ενώσεων (ρύποι της 

ατμόσφαιρας). Έχει χρησιμοποιηθεί λόγω όπως ήδη αναφέρθηκε σε επιφάνειες λόγω της 

ιδιότητάς του να αυτοκαθαρίζεται, καθώς επίσης και επειδή παρουσιάζει αντιμικροβιακές 

ιδιότητες (εφαρμογή σε σπίτια και νοσοκομεία).  

Το μεγαλύτερο εγχείρημα αποτελεί η μείωση της ενεργειακής απαίτησης για τη 

φωτοενεργοποιήση του ημιαγωγού. Η ιδέα λοιπόν για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν να 

ελεχθεί κατά πόσο είναι δυνατόν ο εμπλουτισμός της μήτρας του TiO2τόσο με αμέταλλα όσο και 

με μέταλλανα επιφέρει τη φωτοενεργοποιήση του ημιαγωγού από μεγαλύτερα μήκη κύματος.9b 

Ελέχθηκε αρχικά ο εμπλουτισμός του TiO2με Ν και παρατηρήθηκε ότι πράγματι είναι 

αποτελεσματικός λόγω των 2p τροχιακών του τα οποία αναμιγνύονται με τα 2p τροχιακά του Ο 

διευρύνοντας έτσι την ενεργειακή ζώνη του υλικού. Αντίστοιχα, ελέγχθηκε η επίδραση του 

εμπλουτισμού με Cκαι παρατηρήθηκε ότι το μειώθηκε το Eg στα 2.32eVγια τον ανατάση και 

στα 3eV για το ρουτίλιο αυξάνοντας έτσι της φωτοκαταλυτικές ιδίοτητες του υλικού έναντι της 

4-χλωροφενόλης και μάλιστα 4-5 φορές συγκριτικά με το εμπλουτισμένο με Ν υλικό. Στη 

συνέχεια, ελέγχθηκε η επίδραση προσμίξεωνF, P, S τα οποία δεν είχα θετικές συνέπειες.Μέχρι 

τώρα οι προσμίξεις αυτές αντικαθιστούσαν κυρίως το Ο στη μήτρα του TiO2.Πιο συγκεκριμένα 

ο εμπλουτισμός με Sλόγω μεγάλης ιοντικής ακτίνας δεν ήταν αποτελεσματικός. Εκτός από τα 
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αμέταλλα ελέγχθηκε η επίδραση του εμπλουτισμού του ημιαγωγού με μέταλλα μετάπτωσης Cr, 

V, Fe, Pb, Cu. Τα αποτελεσμάτα των μελετών έδειξαν ότι οι προσμίξεις αυτές μπορεί να έχουν 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες. Aν και ο εμπλουτισμός του TiO2επιφέρει μείωση του 

ενεργειακού χάσματος του υλικού, παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και κέντρο επανασύνδεσης 

του ζεύγους ηλεκτρονίου (e-)/οπής (p+)μειώνοντας έτσι τις φωτοκαταλυτικ΄ς ιδιότητες του 

υλικού. Κατά τη μελέτη της επίδρασης λοιπόν των Τi3+, V3+, Cr3+, Mn3+, Fe3+, Mo5+, Ru3+, Os3+, 

Re5+, V4+, Rh3+ σε ποσοστά (0.1-0.5)% εκτός από τις θετικές συνέπειες στη φωτοκαταλυτική 

δράση του ημιαγωγού παρατηρήθηκε ότι η αποδοτικότητά του δεν εξαρτάται από έναν 

παράγοντα μόνο αλλά συνδυαστικά από τη συγκέντρωση της πρόσμιξης, την ενεργειακή 

κατάσταση και την ηλεκτρονιακή δομή της ουσίας εμπλουτισμού, την κατανομή της πρόσμιξης 

στο υλικό, τη συγκέντρωση των φορέων φορτίου και την ένταση του φωτός που προσπίπτει στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Ο μηχανισμός της φωτοκατάλυσης φαίνεται δηλαδή πως είναι 

περίπλοκος και μέχρι και σήμερα υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και πλήθως επιστημόνων 

ασχολήται με τον τομέα αυτό. Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε η φωτοακαταλυτική 

δραστικότητα νεοσυντιθέμενων υλικών μέσω της κινητικής μελέτης της αποικόδομησης της 

ακεταλδεΰδης 

3.2.8 Μηχανισμός Φωτοκατάλυσης 

 

H φωτοκαταλυτική διαδικασία ενεργοποιείται με την απορρόφηση φωτονίων κατάλληλου 

μήκους κύματος, που αντιστοιχεί σε ενέργεια μεγαλύτερη του ενεργειακού χάσματος (Eg: 

Energygap) του ημιαγωγού, και επιφέρει τη διέγερση ηλεκτρονίων από την ζώνη σθένους του 

ημιαγωγού (VB: ValenceBand) στην ζώνη αγωγιμότητας (CB: ConductionBand). To 

αποτέλεσμα της διέγερσης των ηλεκτρονίων είναι η δημιουργία θετικά φορτισμένων οπών (p+) 

στην ζώνη σθένους του ημιαγωγού. Τα φωτοεπαγόμενα ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών (p+_e-) 

μπορούν είτε να επανασυνδεθούν με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας (θερμότητα), είτε να 

έρθουν σε επαφή με τα προσροφημένα μόρια που μπορεί να είναι δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων. Η 

οξειδοαναγωγή των μορίων γίνεται στην επιφάνεια του ημιαγωγού, ενώ η επανασύνδεση των 

ζευγών ηλεκτρονίου-οπής μπορεί να γίνει είτε στην κύρια μάζα του ημιαγωγού, είτε στην 

επιφάνειά του. Ένα ακόμα φαινόμενο το οποίο είναι δυνατόν να συμβεί είναι η επανεκχώρηση 

του φωτοεπαγώμενου ηλεκτρονίου από την προσροφημένη ένωση στον ημιαγωγό.  
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Εικόνα 1: Απλουστευμένη σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού της φωτοκατάλυσης. 

Ο μηχανισμός με τον οποίο τα φωτοεπαγώμενα ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής μπορούν να 

αποικοδομήσουν τους ρύπους της ατμόσφαιρας έχει δύο πιθανά μονοπάτια. Στη μία περίπτωση, 

μπορούν να έρθουν σε επαφή απευθείας με τους προσροφημένους ρύπους της ατμόσφαιρας 

πάνω στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο δυνατό όταν το ποσοστό 

της προσρόφησης των αέριων ρύπων στην επιφάνεια του ημιαγωγού είναι μεγάλο10. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η οποία είναι και η πιο πιθανή, τα προσροφημένα μόρια του αέρα,σημαντικά είναι 

κυρίως τα μόρια του οξυγόνου και του νερού, είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με τα 

ηλεκτρόνια και τις οπές, τα πρωτογενή δηλαδή οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα, αντίστοιχα, 

προς σχηματισμό των ιδιαίτερα δραστικών ανιονικών ριζών οξυγόνου και ριζών υδροξυλίου 

(•Ο2
-, ΗΟ• και ΗΟ2). Οι δραστικές οντότητες που σχηματίζονται, έρχονται σε επαφή με τους 

ρύπους που έχουν ασθενώς προσροφηθεί στην επιφάνεια του φωτοκαταλυτικού υποστρώματος 

εκκινώντας διεργασίες οξειδοαναγωγής. Οι ρίζες υδροξυλίου φαίνεται πώς κατέχουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό της φωτοκατάλυσης διότι δεσμεύουν τις φωτοεπαγώμενες 

θετικά φορτισμένες οπές με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η γρήγορη επανασύνδεσή τους με τους 

φορείς φορτίων. Επίσης, τα φωτοεπαγόμενα ηλεκτρόνια προσαρτώνται στα προσροφημένα 

μόρια οξυγόνου και σχηματίζουν Ο2
-, τα οποία ακολούθως μπορεί να αντιδράσουν με άλλα 

προσροφημένα μόρια και να δώσουν υπεροξείδια του υδρογόνου (ΗΟ2
-). Π.χ. η αντίδραση: 

 Ο2
- + CH3CHOCH3CO + HO2

- 
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Ο βαθμός της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας ενός ημιαγωγού δεν εξαρτάται μόνο από μια 

διαδικασία 12. Κατ’ αρχάς, η ενεργοποίηση του φωτοκαταλύτη και το έναυσμα της ροής φορτίων 

προϋποθέτουν την απορρόφηση ακτινοβολίας με ενέργεια μεγαλύτερης από αυτής του 

ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού. Το είδος της ακτινοβολίας που απορροφά κάθε στερεό 

σώμα εξαρτάται από τη φύση των μορίων του σώματος, δηλαδή το είδος των δεσμών που έχει, 

τη δομή, το μέγεθος των σωματιδίων και την υφή της επιφάνειας. Ακόμα, όμως, και παρουσία 

κατάλληλης φωτεινής ακτινοβολίας είναι δυνατόν ο φωτοκαταλύτης να μη δύναται να 

αποικοδομήσει τα προσροφημένα μόρια ρύπων. Η δημιουργία του ζεύγους ηλεκτρονίου οπής 

δεν αποτελεί την μόνη απαίτηση. Για να είναι εφικτή η αποικοδόμηση πρέπει οι φορείς φορτίου 

να είναι σε θέση να μεταφερθούν στην επιφάνεια του ημιαγωγού για να αντιδράσουν με τα 

προσροφημένα σωματίδια. Ο ρυθμός μεταφοράς ηλεκτρονίων και οπών σχετίζεται κυρίως με τα 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας και το δυναμικό των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Ρόλο 

κλειδί φαίνεται πώς κατέχει ο ρυθμός ή η πιθανότητα επανασύνδεσης των φωτοεπαγόμενων 

ηλεκτρονίων και οπών στη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του ημιαγωγού. Είναι δυνατόν τα 

φωτοεπαγόμενα ζεύγη e-, p+ να επανασυνδυαστούν πριν να έρθουν σε επαφή με τα 

προσροφημένα μόρια ενδιαφέροντος με άμεσο επακόλουθο την ‘απενεργοποίηση’ του 

φωτοκαταλύτη. 

Συνοψίζοντας, το μέτρο της απόδοσης μιας φωτοκαταλυτικής διαδικασίας εξαρτάται από την 

ένταση απορρόφησης της ακτινοβολίας, το ενεργειακό περιεχόμενο της ακτινοβολίας, το ρυθμό 

μεταφοράς των e-, p+ στην επιφάνεια του ημιαγωγού (chargetransferprocesses, KCT) και το 

ρυθμό επανασύνδεσης των φωτοεπαγόμενων φορτίων (recombinationrate, KR). Η σχέση μέσα 

από την οποία εκφράζεται αυτή η εξάρτηση ονομάζεται κβαντική απόδοση (φ) 13: 

Φ = KCT/ KCT + KR 

Σε ιδανικές συνθήκες, οι φορείς φορτίων δεν θα επανασυνδεθούν και θα αντιδράσουν στην 

ολότητά τους αλλά μόνο με τα προσροφημένα μόρια. Σε αυτή την περίπτωση, η κβαντική 

απόδοση της διεργασίας είναι 1.  

3.3 Βασικές Έννοιες Χημικής Κινητικής  

Αντικείμενο της Χημικής Κινητικής είναι η μελέτη συστημάτων που βρίσκονται μακριά από την 

ισορροπία, των οποίων η σύσταση μεταβάλλεται με το χρόνο. Η Χημική Κινητική μας παρέχει 
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πληροφορίες τόσο σχετικά με την ταχύτητα των αντιδράσεων και τις συνθήκες,που την 

καθορίζουν, όσο και για το μηχανισμό των διεργασιών. 

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κινητική αντιδράσεων είναι: 

1. Οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων 

2. Η παρουσία καταλύτη 

3. Η θερμοκρασία  

4. Εμβαδόν επιφάνειας στερεού αντιδρώντος ή καταλύτη 

5.  Η πίεση, όταν συντελούνται διεργασίες που οδηγούν στο σχηματισμό ενδιαμέσων 

προϊόντων προσθήκης 

Οποιαδήποτε χημική μεταβολή συμβαίνει σε μια αντίδραση μπορεί να περιγραφεί από τη γενική 

στοιχειομετρική εξίσωση: 

aA + bB → cC + dD  (1) 

Όπου τα a και b δηλώνουν τον αριθμό των mole των αντιδρώντων, Α και Βκαι τα c και dτον 

αριθμό των mole των προϊόντων,C και D, αντίστοιχα. Οι περισσότερες αντιδράσεις 

πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα στάδια, σχηματίζοντας σταθερά και ασταθή 

ενδιάμεσα μόρια, άτομα, ή ρίζες. Το κάθε ανεξάρτητο στάδιο ονομάζεται στοιχειώδης 

αντίδραση και συμβαίνουν αυστηρά σε μοριακό επίπεδο, στη διάρκεια μίας και μόνο κρούσης.  

3.3.1 Ταχύτητα της Αντίδρασης 

Η στοιχειομετρία της αντίδρασης δεν επαρκεί για να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με το 

πόσο γρήγορα ή πόσο αργά εξελίσσεται η αντίδραση γιατί δεν συμπεριλαμβάνει τον παράγοντα 

του χρόνου. Η γραμμομοριακή ελάττωση στη συγκέντρωση ενός αντιδρώντος μορίου και η 

γραμμομοριακή αύξηση στη συγκέντρωση ενός προϊόντος στη μονάδα του χρόνου ορίζουν την 

ταχύτητα r της αντίδρασης και για τη γενικού τύπου αντίδραση (1): 

r = - 
1

𝑎

𝑑[𝛢]

𝑑𝑡
 = - 

1

𝑏

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
 = 

1

𝑐

𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
= 

1

𝑑

𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
   (2) 

Η φυσική σημασία του αρνητικού πρόσημου μπροστά από τους συντελεστές του ρυθμού 

μεταβολής της συγκέντρωσης των αντιδρώντων είναι η κατανάλωση αυτών και αντίστοιχα η 

φυσική σημασία του θετικού προσήμου είναι η παραγωγή των προϊόντων.  
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Οι διαστάσεις της ταχύτητας της αντίδρασης είναι: 

Συγκέντρωση × χρόνος-1 

και οι μονάδες που χρησιμοποιούνται στο διεθνές σύστημα μονάδων του NIST 

(InternationalSystemofUnits, S.I.) είναι moldm-3sec-1. Για αντιδράσεις στην υδατική φάση 

ισοδύναμες χρησιμοποιούμενες μονάδες είναι moldm-3 sec-1 και για αντιδράσεις που 

συντελούνται στην αέρια φάση η ευρέως χρησιμοποιούμενες μονάδες είναι moleculescm-3sec-1. 

 

3.3.2 Tάξη Αντίδρασης 

Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα οποιασδήποτε αντίδρασης εμφανίζει εξάρτηση από τη 

συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων αντιδρώντων. Για στοιχειώδεις χημικές αντιδράσεις ο νόμος 

της ταχύτητας μπορεί να εκφραστεί ανάλογα με τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Ωστόσο, 

σε σύνθετες αντιδράσεις ο νόμος της ταχύτητας ενδέχεται να εμπεριέχει συγκεντρώσεις 

ενδιαμέσων ή τελικών προϊόντων. Ο νόμος της ταχύτητας μπορεί να προσδιοριστεί μόνο 

πειραματικά. Στην απλούστερη μορφή του μπορεί να εκφραστεί ως το ευθύ γινόμενο των 

συγκεντρώσεων, υψωμένων σε ορισμένους εκθέτες μέσω της ακόλουθης έκφρασης: 

r = k [A]m [B]n  (3) 

 

όπου k είναι ο συντελεστής αναλογίας ταχύτητας-συγκεντρώσεων και αποκαλείται συντελεστής 

ταχύτητας αντίδρασης, καθώς εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όταν η ταχύτητα δύναται να 

εκφραστεί ως ευθύ γινόμενο των συγκεντρώσεων, οι εκθέτες συμβολίζουν την τάξη της 

αντίδρασης ως προς το συγκεκριμένο αντιδρόν. Οι διαστάσεις του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης είναι 

(συγκέντρωση)-(p-1) × χρόνος-1. 

 Με p συμβολίζεται η συνολική τάξη της αντίδρασης (p=m+n).  

 

3.3.3 Νόμοι Ταχύτητας  

Για την κινητική μελέτη των χημικών αντιδράσεων απαραίτητη είναι η καταγραφή των 

μεταβολών των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων ή των προϊόντων με την πρόοδο του χρόνου. 

Επειδή οι νόμοι ταχύτητας αποτελούν διαφορικές εξισώσεις, για την επίλυσή τους απαιτείται η 

ολοκλήρωσή τους συναρτήσει του χρόνου. Συγκρίνοντας τις αναλυτικές εξισώσεις με 

πειραματικά δεδομένα μπορούν να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με την τάξη και τον 
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συντελεστή ταχύτητας,k, της αντίδρασης. Με την εξέλιξη της υπολογιστικής ισχύοςείναι πλέον 

εφικτή η επίλυση ακόμα και των πιο πολύπλοκων νόμων ταχύτητας.  

 

Αντιδράσεις Πρώτης Τάξης 

Σε μια αντίδραση πρώτης τάξης η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται μόνο από τη 

συγκέντρωση του αντιδρώντος μορίου, σύμφωνα με τη σχέση: 

r = -  
𝑑[𝛢]

𝑑𝑡
 = k [A]  (4) 

Από την επίλυση της διαφορικής εξισώσης προκύπτουν οι ακόλουθες σχέσεις: 

ln(
[𝐴]0

[𝐴]𝑡
) = kt ή  (5) 

 [Α]0 = [Α]t𝑒𝑘𝑡  (6) 

Σύμφωνα με τη σχέση (6), σε μια αντίδραση πρώτης τάξης η συγκέντρωση του αντιδρώντος 

μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Από τη δημιουργία κατάλληλου γραφήματος σύμφωνα με τη 

σχέση (5), καταγράφοντας στον άξονα των y τον πρώτο όρο και στον άξονα των x το 

χρόνο,προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας μιας αντίδρασης πρώτης τάξης, από την κλίση της 

ευθείας . Σε αυτή την κατηγορία ενδέεται να εμπίπτει η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση αέριων 

ρύπων, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, 

απαιτείται η πειραματική της απόδειξη. 

Στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα παρατίθενται οι νόμοι της ταχύτητας για αντιδράσεις 

μηδενικής έως ν-οστής τάξης. 

Πίνακας 1: Ολοκληρωμένες μορφές νόμων ταχύτητας διαφόρων τύπων αντιδράσεων από 

μηδενικής έως ν-οστής τάξης. 

 

Αντίδραση 

 

 

Τάξη 

 

Μαθηματική Σχέση 

 

 

 

0 

 

 

[Α]t = [Α]0-kt 
 

 

Α→προϊόντα 

 

1 

 

[Α]t = [Α]0𝑒𝑘𝑡 

 

 

Α + B →προϊόντα 

 

2 

 
1

([𝐴]0−[𝐵])
 ln(

[𝐵]0[𝐴]𝑡

[𝐴]0[𝐵]𝑡
) = 𝑘𝑡 
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nA →προϊόντα 

 

v 

 

1

𝑛 − 1
(

1

[𝐴]𝑡
𝑛−1 −  

1

[𝐴]0
𝑛−1) = 𝑛𝑘𝑡 
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Κεφάλαιο 4 
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4.1 ΠειραματικόΜέρος 

Στη συγκεκριμένη μελέτη αποτιμήθηκε η επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα νέων 

νανοδομικών υλικών με βάση το TiO2, από υπεριώδη και ορατή ακρινοβολία, χρησιμοποιώντας 

την στατική τεχνική του Φωτοχημικού Αντιδραστήρα συζευγμένη με μετασχηματιζόμενη κατά 

Fourier Φασματοσκοπία Υπερύθρου (PhotoChemicalStaticReactor/FourierTransformedInfrared, 

PSR/FTIR). 

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από τέσσερις κύριες δομικές μονάδες: (α) τον Στατικό 

Φωτοχημικό Αντιδραστήρα που φιλοξενεί τα προς μελέτη υλικά και εντός του λαμβάνουν χώρα 

οι φωτοκαταλυτικές διεργασίες, (β) Το σύστημα αποθήκευσης, τροφοδοσίας και εκκένωσης των 

αερίων, (γ) δύο πηγές φωτός αντιπροσωπευτικές της ηλιακής ακτινοβολίας και του φωτισμού 

εσωτερικών χώρων και (δ) το φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου εφοδιασμένο με ένα 

συμβολόμετρο Michelson και εσωτερικό λογισμικό για το μετασχηματισμό κατά Fourier του 

συμβολογραφήματος (FTIRJasco 6300). 

4.1. α. Στατικός Φωτοχημικός Αντιδραστήρας 

Ο φωτοχημικός αντιδραστήρας (σχήμα 1) είναι κατασκευασμένος από γυαλί (Pyrex), 

κυλινδρικού σχήματος μήκους 16.3cm, εσωτερικής διαμέτρου 3 cm και εσωτερικού όγκου 

116.57 cm3. Στα δύο του άκρα έχουν προσαρτηθεί δύο αποσπώμενα οπτικά παράθυρα NaCl, 

διαπερατά στο υπέρυθρο, ώστε αφενός να είναι εφικτή η εισαγωγή και η εξαγωγή κατάλληλης 

μήτρας (υάλινη βάση), που φιλοξενεί τα νανοδομικά υλικά και αφετέρου να είναι εφικτή η on-

line παρακολούθηση της διαδικασίας, σε πραγματικό χρόνο, με φασματοσκοπία υπερύθρου. Στο 

ανώτερο τμήμα του υπάρχει μία είσοδος/έξοδος, με δυνατότητα απομόνωσης του αντιδραστήρα 

μέσω μίας βαλβίδας υψηλού κενού, η οποία μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας διασυνδέει τον 

αντιδραστήρα/οπτικό κελί, τόσο με το σύστημα παροχής αερίων, όσο και με το σύστημα 

εκκένωσης. Επιπρόσθετα, έχει προσαρμοστεί κατάλληλα (σχήμα 1) μια διαφραγματική 

μεμβράνη υψηλής ακρίβειας, για την ποσοτική μέτρηση της πίεσης, στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα. Συγκεκριμένα πρόκειται για μεταλλάκτη πίεσης, η λειτουργία του οποίου 

βασίζεται στην υψηλή ευαισθησία λόγω ελαστικότητας της μεμβράνης. Η μία πλευρά της 

μεμβράνης αντλείται μόνιμα από την περιστροφική αντλία κενού (10-3 Torr) εξασφαλίζοντας 

έτσι την πίεση αναφοράς (Μηδέν, 0). Η άλλη πλευρά της μεμβράνης υπόκειται στην 
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παραμόρφωση λόγω πίεσης, που ασκεί το φέρον αέριο από το σύστημα τροφοδοσίας των αερίων 

προς τον αντιδραστήρα. Η παραμόρφωση του ελαστικού διαφράγματος επάγει ηλεκτρικό ρεύμα 

που μετράται με τη χρήση ενός δεύτερου μεταλλάκτη-αποδιαμορφωτή (ValidyneCD280) και 

μετατρέπεται σε αναλογικό ηλεκτρικό δυναμικό (τάση). Οι διαφραγματικές μεμβράνες είναι 

κατάλληλα βαθμονομημένες, ώστε η προκύπτουσα τάση που καταγράφεται σε ένα συμβατικό 

πολύμετρο να αντιστοιχεί σε πίεση. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω πειραμάτων, οι 

διαφραγματικές μεμβράνες επαναβαθμονομήθηκαν, μέσω πρότυπου μανομέτρου στήλης 

υδραργύρου, ενώ για την αύξηση της ευαισθησίας των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε 

επιπρόσθετα μανόμετρο στήλης ελαίου.  

 

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση Στατικού Φωτοχημικού Αντιδραστήρα. Ένθετα στο σχήμα 

περιγράφονται τα επιμέρους δομικά στοιχεία του οπτικού κελιού.  

 

Στο ανώτερο τμήμα του αντιδραστήρα έχει προσαρτηθεί μια βαλβίδα απομόνωσης, για την 

εισαγωγή/εκκένωση αερίων, που συνδέει τον αντιδραστήρα με κατάλληλη συνδεσμολογία, τόσο 

με το σύστημα τροφοδοσίας αερίων, όσο και με το σύστημα εκκένωσης. Επιπλέον, κάτω από τη 

βαλβίδα του αντιδραστήρα, έχει προαρτηθεί μια διαφραγματική μεμβράνη, για την ποσοτική 

μέτρηση της πίεσης στο εσωτερικό του. Σε κατάλληλα κατασκευασμένα στελέχη, 

προσαρτούνται τα οπτικά παράθυρα NaCl και με ελαστομερείς δακτυλίους στεγανοποιούν 

πλευρικά τον αντιδραστήρα, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής 

υάλινης βάσης (glassbed) που φιλοξενεί το φωτοκαταλυτικό υλικό. 
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β. Σύστημα τροφοδοσίας/εκκένωσης αερίων 

Για την παροχή των αερίων στο φωτοχημικό στατικό αντιδραστήραχρησιμοποιείται ένα κλειστό 

σύστημα, το οποίο αποτελείται από υάλινους σωλήνες διασύνδεσης, Teflontubes, ειδικούς 

προσαρμογείς για τη διασύνδεση της γραμμής τροφοδοσίας, βαλβίδες ασφαλείας για την 

απομόνωση και την ανεξάρτητη τροφοδοσία αερίων, μια ρυθμιστική βαλβίδα για τον ακριβή 

έλεγχο παροχής της ακεταλδεΰδης στο σύστημα και μία περιστροφική αντλία κενού (10-3Torr) 

διασυνδεμένη με παγίδα υγρού αζώτου για την παγίδευση διαβρωτικών χημικών αερίων. Ως 

μελετούμενος ρύπος χρησιμοποιήθηκε ακεταλδεΰδη, η οποία φυλάσσεται σε γυάλινη κυλινδρική 

φιάλη, η οποία καλύπτεται με αλουμινόχαρτο, ώστε να αποτρέπεται η έκθεσή της στο 

εργαστηριακό φως. Ο συνθετικός αέρας τροφοδοτείται από φιάλη υπερπίεσης, στην κορυφή της 

οποίας είναι προσαρτημένος κατάλληλος μειωτήρας. Τµήµατα του ρυθµιστή πίεσης είναι ένα 

μανόμετρο υψηλής πίεσης (0-500 bar), μανόμετρο χαμηλής πίεσης (0-10 bar) και η ρυθμιστική 

βαλβίδα (ρύθμιση της ροής του αερίου). Το πλησιέστερο µανόµετρο στη βαλβίδα της φιάλης 

παρέχει την πίεση στο εσωτερικό της φιάλης, ενώ το µανόµετρο που είναι περισσότερο 

αποµακρυσµένο παρέχει την πίεση του αερίου, στην έξοδο του μειωτήρα. Η ρυθμιστική βαλβίδα 

αποτελείται από ένα εύκαμπτο διάφραγμα το οποίο μέσω μιας βελόνας, διαχωρίζει το χώρο της 

φιάλης από το χώρο της εξόδου. Στη θέση ισορροπίας, δεν υπάρχει διέλευση αερίου μεραξύ των 

δύο αυτών χώρων. Εφαρμόζοντας πίεση μέσω ενός ελατηρίου στο διάφραγμα, μετατοπίζουμε τη 

βελόνα και επιτρέπουμε τη διέλευση του αερίου από το χώρο της φιάλης στο χώρο της εξόδου. 

Όταν η πίεση στο χώρο της εξόδου γίνει ίση με την πίεση που ασκεί το ελατήριο στο διάφραγμα, 

η βελόνα επανέρχεται στη θέση ισορροπίας και η διέλευση του αερίου παύει και πάλι. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η πίεση του ελατηρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πίεση του αερίου στην 

έξοδο.  

γ. Πηγές φωτός 

Για την εκτίμηση της ικανότητας των νανοδομικών υλικών να φωτοκαταλύουν αέριους ρύπους 

που βρίσκονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές 

ακτινοβολίας. Η πρώτη πηγή φωτός, ήταν μια λυχνία Osram 300 W (UltraVitalux) με φάσμα 

διακριτών γραμμών εκπομπής με μέγιστη ένταση στα 350 nm και προσομοιώνει ικανοποιητικά 

την ηλιακή ακτινοβολία (Σχήμα 2a). 
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Σχήμα 2. Στο πάνω μέρος της εικόνας παρατίθεται το φάσμα εκπομπής της λυχνίας Osram 300 

W (UltraVitalux). Στο κάτω μέρος της εικόνας παρατίθεται το φάσμα εκπομπής της λυχνίας 

αλογόνου Vito 500 W (VT 364). Με διαφορετικά χρώματα παρουσιάζεται η εκπομπή των πηγών 

ακτινοβόλιας χωρίς φίλτρο και με το γυαλί του αντιδραστήρα ως φίλτρο. 

 

Η δεύτερη πηγή ακτινοβολίας ήταν μια λυχνία αλογόνου Vito 500 W (VT 364) με ευρύ φάσμα 

εκπομπής, κυρίως στην περιοχή του ορατού (350 – 1050 nm) και μέγιστη ένταση στα 720 nm 

(Σχήμα 2b). Η συγκεκριμένη λυχνία προσομοιώνει το φάσμα ακτινοβολίας εσωτερικών χώρων 

και χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αποδοτικότητας χρήσης των νανοδομικών υλικών στις 

συγκεκριμένες συνθήκες. Τα φάσματα εκπομπής των δύο λυχνίων λήφθηκαν στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας και παρατίθενται στο σχήμα 2. 
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4.2 Φασματoσκοπία Υπερύθρου (InfraRedSpectroscopy) 

Ως φασματοσκοπία ορίζεται η μελέτη της αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

με την ύλη. Αυτό σημαίνει, πως αν σε ένα υλικό επιδράσει ακτινοβολία, τότε αυτό θα αποκριθεί 

ανάλογα με τις εσωτερικές ενεργειακές του ιδιότητες, που αποτελούν χαρακτηριστικό 

αποτύπωμα για την ταυτότητα των μορίων από τα οποία δομείται. Συνεπώς, η φασματοσκοπία 

αποτελεί έναν διεπιστημονικό κλάδο με κύριο στόχο την κατανόηση της φύσης των χημικών 

δεσμών ενός συστήματος, την ταυτοποίηση των ενώσεων και τη μελέτη των ιδιοτήτων τους 

καθώς και την παρακολούθηση φυσικοχημικών διεργασιών. 

Τα μόρια, ακόμη και στη θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός (0 K) δεν παραμένουν ποτέ 

ακίνητα, αλλά αντιθέτως εκτελούν κινήσεις δόνησης ή περιστροφής. Όταν μια ποσότητα ύλης 

ακτινοβολείται με υπέρυθρη ακτινοβολία, ένα ποσοστό από τα μόρια που δέχονται την 

ακτινοβολία διεγείρονται, αυξάνοντας την ενέργεια δόνησης και περιστροφής τους. Για να λάβει 

χώρα απορρόφηση ενέργειας από τα μόρια, θα πρέπει η συχνότητα της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας να συμπέσει με τη συχνότητα δόνησης των ατόμων του δεσμού. Οι συχνότητες με 

τις οποίες δονούνται τα μόρια εξαρτώνται μόνο από τις μάζες των ατόμων, το είδος του δεσμού 

και το σχήμα του μορίου. Ένα μόριο θα απορροφήσει στο υπέρυθρο, μόνον εφόσον 

μεταβάλλεται η διπολική του ροπή κατά τη διάρκεια της δόνησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

δόνηση θεωρείται ανενεργή στο IR. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της διπολικής ροπής, 

τόσο ισχυρότερη είναι η απορρόφηση. Κατά την απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι 

διεγερόμενοι δεσμοί, είτε εκτείνονται/συσπειρώνονται (συμμετρική ή ασύμμετρη δόνηση 

τάσης), είτε συνδυαστικά κάμπτονται (δόνηση κάμψης). Εν τούτοις, πρόκειται για μια μη 

καταστρεπτική τεχνική για το δείγμα, καθώς οι ενέργειες που χρησιμοποιούνται (~0.1 – 

167kJmole-1) είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις ενέργειες των περισσοτέρων δεσμών στη 

φύση (C-C ~390 kJmole-1, C-H ~413 kJmole-1 ). Ιδιαίτερα για τη φασματoσκοπία μέσου 

υπερύθρου (400 – 4000 cm-1), οι ενέργειες που χρησιμοποιούνται ανήκουν στο εύρος των 5 - 48 

kJmole-1 και λόγω της χαμηλής έντασης της πηγής δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 

προκαλέσουν διάσπαση δεσμών.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=413_(%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
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Φασματοφωτομετρία είναι ο κλάδος της φασματοσκοπίας, που ασχολείται με την ποσοτική 

συσχέτιση της έντασης της απορροφούμενης (ή εκπεμπόμενης) με τις εγγενείς ιδιότητες της 

ύλης και την ποσότητά της.  

4.3 Νόμος Lambert 

O νόμος του Lambert συνδέει την ένταση I0 της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που προσπίπτει 

σε μια στοιβάδα ουσίας πάχους d (οπτική διαδρομή) με την ένταση I της εξερχόμενης από την 

στοιβάδα ακτινοβολίας:  

I = I0 exp (-k × d )     (1) 

Όπου k είναι μια σταθερά και εξαρτάται από τη φύση της ουσίας, που απορροφά ακτινοβολία 

και από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

4.4 Nόμος Beer 

Όταν η ουσία βρίσκεται σε συγκέντρωση [M] (moleculecm-3), τότε ισχύει η ανάλογη σχέση 

γνωστή ως νόμος του Beer: 

 Ι = Ι0exp (- σ × d × [M] )   (2) 

Όπου σ (cm2molecule-1), η ενεργός διατομή απορρόφησης υπέρυθρης ακρινοβολίας (IRcross-

section) σε συγκεκριμένο κυματάριθμο (cm-1)και αποτελεί εγγενή ιδιότητα του εκάστοτε μορίου 

και μέτρο της ικανότητάς του να απορροφά υπέρυθρη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

συγκεκριμένου μήκους κύματος. 

Με λογαρίθμηση της σχέσης (2), προκύπτει:  

log
I

I0
= −σ ×[Μ]×d     (3) 
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To πηλίκο Ι/Ι0 ονομάζεται διαπερατότητα Τ (Transmittance) του φωτός και επομένως η σχέση 

(3) γίνεται: 

−logT = log
1

T
= σ×[Μ]×d    (4) 

Το αντίθετο του δεκαδικού λογαρίθμου ή ο δεκαδικός λογάριθμος του αντιστρόφου της 

διαπερατότητας λέγεται οπτική πυκνότητα D (opticaldensity) ή απορροφητικότηταA 

(Αbsorbance):  

D ≡ A ≡ log
1

T
= log

I0

I
       (5)  

Οπότε η σχέση (4) γράφεται: 

A = σ × d × [M]      (6) 

Η σχέση αυτή, γνωστή και ως νόμος Beer-Lambert, αποτελεί την αρχή της 

φασματοφωτομετρίας. Παρά το γεγονός ότι τα φάσματα υπερύθρου που λαμβάνονται μπορούν 

να περιγράψουν, είτε την ακτινοβολία που απορροφάει το ενεργό μέσο (χημική οντότητα), 

απορρόφηση, είτε την ακτινοβολία που διαπερνά το μέσο, διαπερατότητα, συναρτήσει της 

συχνότητας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 𝑣 (cm-1), η απορροφητικότητα προτιμάται της 

διαπερατότητας, ιδιαίτερα στον κλάδο της Χημείας, λόγω της γραμμικής συσχέτισής της με τη 

συγκέντρωση του δείγματος, η οποία αποτελεί το ενδιαφέρον μέσο αναφοράς της εν λόγω 

κοινότητας (Beer-Lambert). 

 

δ. Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου Μετασχηματισμένο κατά Fourier (FTIRJasco 6300) 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, για την μέτρησης της αλληλεπίδρασης της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας με την ύλη χρησιμοποιήθηκε ένα φασματοφωτόμετρο υπερύθρου, 

μετασχηματισμένο κατά Fourier (FTIRJasco 6300). Το βασικό δομικό στοιχείο του οργάνου, το 

αποτελεί το συμβολόμετρο Michelson. Το συμβολόμετρο Michelson καθίσταται ο πιο γνωστός 

και διαδεμομένος τύπος συμβολομέτρου. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο φαινόμενο της 

συμβολής του φωτός. Ένα τυπικό φασματοφωτόμετρο απαρτίζεται από: 
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α) τη φωτεινή πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

β) ένα συμβολόμετρο Michelson ή κάποιο διαθλαστικό ή περιθλαστικό οπτικό. 

γ) το χώρο εισαγωγής του δείγματος. 

δ) τη μονάδα ανίχνευσης και 

ε) τη μονάδα ηλεκτρονικής και υπολογιστικής επεξεργασίας. 

Η πηγή της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ένας κατάλληλα επιλεγμένος λαμπτήρας 

πυρακτώσεως, με συνεχές φάσμα εκπομπής στο υπέρυθρο, τα χαρακτηριστικά του οποίου, σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του οργάνου καθορίζουν το εύρος των συχνοτήτων της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που δύνανται να μετρηθούν. H δέσμη της ακτινοβολίας που 

εξέρχεται του λαμπτήρα ευθυγραμμίζεται και κατευθύνεται στο συμβολόμετρο.  

ΠΗΓΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ 

Beam splitter 

v0 

Κινητό κάτοπτρο 

Σταθερό κάτοπτρο 

Συμβολόμετρο Michelson 

I0 

Iφ 

I0 

Δέσμη πηγής 

Δέσμη 1 Ανακλώμενη  
δέσμη 1 

Δέσμη 2 

Ανακλώμενη  
δέσμη 2 

Συμβαλλόμενη  
δέσμη 

 

Σχήμα 3. Απλουστευμένη σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του 

συμβολομέτρου Michelson. Στο σχήμα φαίνεται η διαδρομή της ακτινοβολίας, η οποία αφού 

κατευθυνθεί στον διαχωριστή δέσμης (beamsplitter), κατά το ήμισυ εκτρέπεται κατά 90⁰, ενώ η 

υπόλοιπη ακτινοβολία εξακολoυθεί τη διάδοσή της στην αρχική της διεύθυνση. Ακολούθως, και 

τα δύο μέρη της συναντούν σε κατάλληλες αποστάσεις ανακλαστικά κάτοπτρα, κινητό και 

σταθερό αντίστοιχα, όπου εφόσον ανακλαστούν επιστρέφουν στο διαχωριστή δέσμης και 

επανασυνδυαζόμενα σε κάθετη συνιστώσα ως προς την αρχική (-90⁰) και με διαφορά φάσης που 

καθορίζεται από το κινητό κάτοπτρο, κατευθύνονται προς τη φωτοδίοδο, όπου καταγράφεται η 

ένταση του συμβαλλόμενου μήκους κύματος, συναρτήσει του χρόνου (I(t), συμβολογράφημα). 
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Αυτό δομείται από δύο κάτοπτρα που βρίσκονται μεταξύ τους σε κάθετες διευθύνσεις, έναν 

σταθερό και έναν κινητό και έναν διαχωριστή δέσμης (beamsplitter) που σχηματίζει γωνία 45⁰ 

με την αρχική διεύθυνση διάδοσης της δέσμης. Όταν προσπέσει η μονοχρωματική ακτινοβολία, 

συχνότητας v0, του λαμπτήρα στον κατά 50% διαπερατό και 50% ανακλαστικό διαχωριστή 

δέσμης χωρίζεται σε δύο επιμέρους δέσμες. Η μία δέσμη διατηρεί την αρχική της κατεύθυνση 

προς το κινητό κάτοπτρο, ενώ το άλλο οδεύει προς τον σταθερό. Oι δύο κάθετες δέσμες που 

προκύπτουν είναι της ίδιας έντασης, I. Στη συνέχεια οι δύο ακτίνες ανακλώνται από τα 

κάτοπτρα και επιστρέφουν προς τον ημιπερατό διαχωριστή δέσμης, όπου σε γωνία 90⁰ 

συμβάλλουν με διαφορά φάσης που εξαρτάται από τη θέση του κινητού κατόπτρου. Η ένταση 

του προκύπτοντος συμβαλλόμενου κύματος περιγράφεται ως: 

Ι(φ) = 2 Ι(νο) (1+cosφ) 

Η ακτινοβολία έντασης I(φ) κατευθύνεται στο δείγμα και στη συνέχεια στον ανιχνευτή. Η 

διαφορά φάσης φμπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση της διαφοράς των δυο οπτικών 

διαδρομών sκαι του μήκους κύματος λ0της ακτινοβολίας, 

φ= 2π (s/λο) 

Συνεπώς, η ένταση της ακτινοβολίας μετά την συμβολή γίνεται, 

Ι(s) = 2 Ι(νο) (1+cos2πνοs) 

Είναι προφανές ότι παρατηρείται ενισχυτική συμβολή (constructiveinterference) όταν 

s = n λο, n= 0, ± 1, ± 2… 

Αντίθετα, παρατηρείται καταστρεπτική συμβολή και μηδενική ένταση όταν, 

s = (n+1/2) λο 

Στην πραγματικότητα, η πηγή εκπέμπει ένα συνεχές φάσμα συχνοτήτων ν και επομένως η 

ένταση της ακτινοβολίας γίνεται: 

I(s)= 2 Ι(ν) (1+cos2πνs)dν = 2 Ι(ν) dν + 2 Ι(ν) cos2πνsdν = 
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Ι0 + 2 Ι(ν) cos2πνsdν 

Συνεπώς, η ένταση I(s) αποτελείται από ένα σταθερό μέρος, I0, και ένα μεταβαλλόμενο:  

2 Ι(ν) cos2πνsdν. Το μεταβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την χαρακτηριστική εμφάνιση 

του φάσματος συμβολής (interferogram) και ονομάζεται συνάρτηση του συμβολομέτρου: 

F(s) = 2 Ι(ν) cos2πνsdν = Ι(ν) cos2πνsdν 

Από την μετρούμενη συνάρτηση F(s), δηλαδή ένταση ακτινοβολίας σαν συνάρτηση της 

μετατόπισης του κινητού κατόπτρου, προκύπτει εύκολα το φάσμα υπερύθρου Ι(ν), μέσω του 

μετασχηματισμού κατά Fourier, από όπου προέρχεται και η 

ονομασία Fouriertransformedspectroscopy, 

I(ν) = F(s) cos2πνs ds = 2  F(s) cos2πνs ds 

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, ο υπολογισμός του φάσματος Ι(ν) προϋποθέτει την γνώση 

του συμβολογράμματος για διαφορές οπτικών διαδρομών 0= s=
 
∞. Στην πράξη αυτό δεν είναι 

δυνατόν, δεδομένου ότι το s λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και smax. Μαθηματικά, αντιστοιχεί με 

πολλαπλασιασμό του F(s) με μια συνάρτηση Dr(s) (instrumentallineshape), η οποία μηδενίζει 

την ένταση για ορισμένες τιμές του s. Η συγκεκριμένη διεργασία αποτελεί μία διαδικασία 

εξομάλυνσης του σήματος (apodization), που βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση της 

καταγραφόμενης έντασης.  

Συνεπώς, για κάθε θέση του κινητού κατόπτρου, φθάνει στο δείγμα πρακτικά μονοχρωματική 

ακτινοβολία και η κίνησή του σαρώνει τμήμα του φάσματος εκπομπής της λάμπας υπερύθρου. 

Η απορρόφηση της ακτινοβολίας που φθάνει στο δείγμα εξαρτάται από τις λειτουργικές ομάδες 

των μορίων και κατ’ επέκταση καθορίζουν την ακτινοβολία που φθάνει στον ανιχνευτή, όπου 

καταγράφεται η ένταση της ακτινοβολίας συναρτήσει του χρόνου (διαφορά οπτικής διαδρομής 

των δύο δεσμών), συμβολογράφημα. Εφόσον ο χώρος του χρόνου μετασχηματιστεί σε χώρο 

συχνοτήτων, κατά Fourier, στη μονάδα επεξεργασίας σήματος του φασματοφωτομέτρου 

παράγεται τελικώς το φάσμα υπερύθρου. 
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Το φασματοφωτόμετρο υπερύθρου που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της 

παρούσας εργασίας είναι της εταιρίας JASCO και το μοντέλο του είναι το JASCO/6300. Tα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του παρατίθενται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του φασματοφωτομέτρου FT – IRJASCO/6300.  

Measurementwavenumberrange 7800 – 350 cm-1 

Resolution 0.07 – 16.0cm-1 

Optical System Single Beam 

Interferometer 28⁰ Michelson Interferometer 

Mirror Coating Gold 

Rapid Scan 20Hz 

Beam Splitter Ge/KBr 

Light Source High Intensity Ceramic Source 

Detector DLATGS MCT – W 

Signal – to – Noise Ratio 50000:1 

 

4.5 Πειράματα Ελέγχου Εγκυρότητας Κινητικών Μετρήσεων 

Για τον ακριβή και αξιόπιστο προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των προς 

μελέτη νανοδομικών υλικών κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση των αποτελέσματων των 

πειραματικών μετρήσεων να αφορούν καθαρά και μόνο σε αυτήν τη διαδικασία και όχι στη 

συνεργεία παράπλευρων φαινομένων. 

Ο αέριος ρύπος (CH3CHO) που διοχετεύεται στο οπτικό κελί για τον έλεγχο της 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των νανοδομικών υλικών είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από 

αυτό με τέσσερις διαφορετικούς μηχανισμούς.  

i. Προσρόφηση στα τοιχώματα του οπτικού κελιού 

ii. Φωτοδιάσπαση από την ακτινοβολία (φωτόλυση) 

iii. Προσρόφηση στην επιφάνεια του υλικού 

iv. Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση από το προς μελέτη νανοδομικό υλικό. 
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Αξιοσήμαντη είναι και η περίπτωση μείωσης στη συγκέντρωση του αέριου ρύπου εξαιτίας της 

ύπαρξης διαρροών στο σύστημα λόγω μη επαρκούς μόνωσης του κελιού ή των συνδέσεων από 

το σύστημα ροής των αερίων στο οπτικό κελί.  

Ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων είναι η ορθή επιλογή των φασματικών περιοχών απορρόφησης. Για να είναι 

κατάλληλες για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του αντιδρώντος θα πρέπει να είναι 

μονοσήμαντες και απαλλαγμένες από συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης. 

 

4.6Έλεγχος προσρόφησης του αέριου ρύπου στα τοιχώματα του αντιδραστήρα 

Στην περίπτωση προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στα τοιχώματα του οπτικού κελιού οι 

μετρούμενες τιμές των συντελεστών ταχύτητας των εν λόγω φωτοκαταλυτικών υλικών θα 

κουβαλούσαν μαζί τους ένα συστηματικό σφάλμα. Για το λόγο αυτό εισάγεται αέρια 

ακεταλδεΰδη στο οπτικό κελί μαζί με συνθετικό αέρα Ν2/Ο2 απουσία του φωτοκαταλυτικού 

υλικού και αφήνεται σε χρονικό περιθώριο τέτοιο που αντιστοιχεί σε ίδια χρονική διάρκεια με 

αυτήν που απαιτείται για τη διεξαγωγή ενός τυπικού πειράματος. Περιοδικά λαμβάνονται 

φάσματα απορρόφησης υπερύθρης ακτινοβολίας και ελέγχεται η σταθερότητα των κορυφών του 

αντιδρώντος (CH3CHO). Καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος η ένταση των μελετούμενων 

περιοχών του φάσματος ήταν σταθερή, <1% (έγκειται στην ακρίβεια μέτρησης του οργάνου), 

αποδεικνύοντας τη μη συμμετοχή του αντιδρώντος σε δευτερογενείς χημικές διεργασίες όπως 

είναι η προσρόφηση στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. 

4.7Έλεγχος φωτόλυσης αέριας ακεταλδεΰδης 

Αρχικά εισάγεται στο οπτικό κελί η ένωση ενδιαφέροντος, στην παρούσα περίπτωση η 

ακεταλδεΰδη, μαζί με το αέριο ρύθμισης της πίεσης, Ν2/Ο2. Στη συνέχεια εκθέτεται το αντιδρόν 

μίγμα στην ακτινοβολία που προέρχεται είτε από το φυσικό φως του εργαστηρίου, είτε από τις 

λάμπες που χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιώσουν το ορατό αλλά και το υπεριώδες φάσμα 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ομοίως με παραπάνω ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

λαμβάνονται φάσματα υπερύθρου και ελέγχονται οι χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης της 
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ακεταλδεΰδης. Η σταθερότητα των φασματικών γραμμών φανερώνει ότι η ακτινοβόληση του 

μίγματος δεν είχε καμία επίδραση στη σύστασή του. 

 

4.8 Περιγραφή ενός τυπικού πειράματος 

Κατά τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων, το όργανο βρισκόταν σε διαρκή 

λειτουργία, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της λειτουργίας του, ενώ τόσο στον 

ανιχνευτή, όσο και στο χώρο εισαγωγής του οπτικού κελιού, τροφοδοτείται αέριο άζωτο υψηλής 

καθαρότητας, ώστε να απομακρύνεται η υγρασία (Η2Ο, 1200-2000cm-1 και 3400- 3800 cm-1) και 

το διοξειδίο του άνθρακα (CO2, 2260-2400 cm-1), τα οποία απορροφούν ισχυρά στα εν λόγω 

εύρη και δεν περιορίζουν τον αριθμό φωτονίων που φτάνουν και αλληλεπιδρούν με το προς 

ανάλυση δείγμα. 

Το φάσμα IR εμφανίζεται ως επί τοις εκατό διαπερατότητα, δηλαδή ως ποσοστό της έντασης IR 

που φτάνει στον ανιχνευτή απουσίας του δείγματος, I0, και αυτής που φτάνει στον ανιχνευτή, 

όταν η I0 αλληλεπιδράσει με το δείγμα, If. Αρχικό στάδιο, συνεπώς, αποτελεί η μέτρηση του 

σήματος υποβάθρου, όπου καταγράφεται η I0, στο εύρος των κυματαρίθμων ενδιαφέροντος, με 

το οπτικό κελί εφοδιασμένο με ίση πίεση αδρανούς αερίου (δεν απορροφά στο υπέρυθρο). Στη 

συνέχεια, αφού εκκενωθεί το κελί εισάγονται ≈ 1Τοrr ακεταλδεΰδης και η πίεση ρυθμίζεται στο 

εσωτερικό με την τροφοδοσία συνθετικού αέρα (80%, N2/O2), σε πίεση λίγο χαμηλότερη από 

την ατμοσφαιρική ώστε να περιοριστούν οι διαρροές. Ακολούθως, λαμβάνεται άμεσα το πρώτο 

φάσμα σε ίδια διακριτική ικανότητα με αυτή του υποβάθρου, και καταγράφοντας διαδοχικά 

φάσματα σε συγκεκριμένους χρόνους, παρακολουθείται η ετερογενής αλληλεπίδραση της 

ακεταλδεΰδης με το φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα, απουσία ακτινοβολίας. Ο σκοπός είναι να 

διαχωριστούν οι διαφορετικές διαδικασίες που συντελούνται στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, 

δηλαδή ετερογενής αλληλεπίδραση (προσρόφηση – εκρόφηση) και φωτοκαταλυτική 

δραστικότητα των υποστρωμάτων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, σε επόμενο στάδιο, αλλά 

αφού εκτεθεί το οπτικό κελί σε υπεριώδη ή ορατή ακτινοβολία. Συγκεκριμένα, στα πειράματα 

που διεξήχθησαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, συλλέχθηκαν φάσματα κάθε δέκα 

λεπτά, που αποτελούνται από την υπέρθεση τουλάχιστον 20 επαναλήψεων κίνησης του κινητού 

κατόπτρου, με διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Εφόσον κορεστεί η επιφάνεια του φωτοκαταλύτη 

κατά την προσρόφηση της ακεταλδεΰδης, οι μπάντες απορρόφησης της αέριας φάσης δεν 



- 41 - 
 

μεταβάλλονται σε ένταση και η διαδικασία περατώνεται. Για την σε πραγματικό χρόνο 

παρακολούθηση των διαδικασιών οντοτήτων καταγράφονται ταυτόχρονα μέσω χρήσης του 

λογισμικού IGOR-pro, η μεταβολή της έντασης απορρόφησης στην περιοχή που εμφανίζεται η 

καρβονυλομάδα (>C=O, 1745.74 cm-1) συναρτήσει του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της 

λήψης των φασμάτων. Η μείωση της έντασης απορρόφησης της χαρακτηριστικής κορυφής της 

ακεταλδεΰδης, δηλώνει την πρόοδο της διεργασίας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

προσρόφησης της CH3CHO στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, εκτίθεται ο φωτοκαταλυτικός 

αντιδραστήρας σε ορατή ή υπεριώδη ακτινοβολία, τοποθετούμενος σε συγκεκριμένη απόσταση 

από την αντίστοιχη πηγή φωτός. Ταυτόχρονα, ο αντιδραστήρας διατηρείται σε θερμοκρασία 

δωματίου (296 ±2 Κ) μέσω χρήσης ενός ανεμιστήρα, σε κατάλληλη απόσταση και εμποδίζεται η 

αύξηση της θερμοκρασίας, που οφείλεται στην μεταφορά θερμότητας από τις πηγές 

ακτινοβολίας στο οπτικό κελί. Σε πλήρη αντιστοιχία με τη διαδικασία που περιγράφηκε 

νωρίτερα, υπό συνθήκες απουσίας φωτός, συλλέγονται φάσματα ανά δέκα λεπτά, για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα (2 – 3 ώρες). Μετά το πέρας κάθε πειράματος ο φωτοχημικός 

αντιδραστήρας εκκενώνεται και το φωτοκαταλυτικό υλικό απομακρύνεται. Η συγκριτική 

αντιπαράσταση του ρυθμού μεταβολής της έντασης απουσία και παρουσία ακτινοβολίας παρέχει 

το μέτρο για την αποτίμηση της αποδοτικότητας της φωτοκατάλυσης του εκάστοτε υλικού.Για 

τον έλεγχο της εγκυρότητας των πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν 

επαναλήψεις πειραμάτων με νέο δείγμα αέρα, ρύπου καθώς και φωτοκαταλύτη. Η κάθε 

επανάληψη διαχωρίζεται απο τις υπόλοιπες και αναφέρονται στο εξής ως 1ος, 2ος ,3ος κύκλος. 

 

4.9 Προσδιορισμός Φασματοσκοπικών παραμέτρων της CH3CHO – Eνεργός Διατομή 

Απορροφητικότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μετρήθηκε η ενεργός διατομή απορροφητικότητας 

υπερύθρου της ακεταλδεΰδης. Η μέτρηση έγινε στην ίδια διάταξη που διεξήχθησαν και τα 

υπόλοιπα πειράματα για την αποτίμηση των νανοδομικών υλικών ως φωτοκαταλύτες 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.  

Το πρώτο στάδιο των μετρήσεων το αποτελεί η λήψη φάσματος υποβάθρου, σε περιβάλλον 

αδρανούς αερίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε συνθετικός αέρας (Ν2/Ο2). 

Ακολούθως, διοχετεύεται στο οπτικό κελί συγκεκριμένη πίεση του προς μελέτη αερίου, η οποία 

μετράται στη διαφραγματική μεμβράνη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για διαφορετικές 



- 42 - 
 

πιέσεις στο οπτικό κελί, με τυχαία σειρά ώστε να αποφευχθούν τα συστηματικά σφάλματα, σε 

εύρος απορρόφησης Α: 20 – 80 %, για να μην κορέννυται οι κορυφές απορρόφησής τους και να 

διασφαλίζεται η γραμμική συσχέτισή της, με τη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Τελικά, 

προσαρμόζοντας γραμμικά τα σημεία, βάσει του νόμου Beer-Lambert ( Α = σ × [M] × d ), 

προκύπτει από την κλίση της ευθείας η υπέρυθρη ενεργός διατομή απορροφητικότητας των προς 

μελέτη ενώσεων. 

5.0 Σύνθεση νανοδομικών υλικών 9a 

Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των μελετούμενων νανοδομικών υλικών έγινε από την ομάδα 

Διάφανων Αγώγιμων Υλικών (TCM) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser στο ΙΤΕ. 

Τόσο τα μη τροποποιημένα όσο και τα τροποποιημένα, με διάφορες γραμμομοριακές ποσότητες 

μετάλλων, υλικά σε μορφή σκόνης με βάση το TiO2και το ZnO συντέθηκαν με τον ίδιο τρόπο 

σύμφωνα με την καταχωρημένη καινοτομία (PatentGR- 20090100724 [15]) και 

χαρακτηρίστηκαν πριν τη χρήση τους. Για λόγους συντομίας θα αναφερθεί μόνο ο τρόπος 

σύνθεσης των υλικών που εμπλουτίστηκαν με μεταλλικό Mn. 

 

Σχήμα 1: Απλουστευμένη σχηματική αναπαράσταση της συνθετικής πορείας εμπλουτισμένων 

με Mnυλικών με βάση το TiO2 

Τα αρχικά αντιδραστήρια (TiOSO4×H2O), τετραΰδατο οξικό μαγγάνιο (ΙΙ), ≥99% και 

τετραϊσοπροποξειδικό τιτάνιο (IV) [Ti(OCH (CH3)2)4] προμηθεύτηκαν από την εταιρεία 
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Aldrichκαι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Συνοπτικά, τα εμπλουτισμένα με 

Mn δείγματα TiO2 συντέθηκαν με μια τροποποιημένη μέθοδο solgel. Ο φωτοκαταλύτης 

συντέθηκε με την καθίζηση διοξειδίου του τιτανίου, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1 σε διάλυμα 

διοξειδίου του μαγγανίου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα της σύνθεσης (Σχήμα 1) 

χρησιμοποιώνταςTiOSO4. Το ενυδατωμένο διάλυμα του διοξειδίου του μαγγανίου συντέθηκε με 

ανάμειξη των κατάλληλων ποσοτήτων διαλυμάτων οξεικού μαγγανίου, δηλαδήMn(CH3COO)2, 

0.1 M και υπερμαγγανικού καλίου KMnO4, 0.1 M και ανάδευσή τους για 24 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου. ΤοδιάλυμαπουπροέκυψεαναμείχθηκεμεδιάλυμαTiOSO4. Η 

συγκέντρωση του TiOSO4 στο τελικό διάλυμα ήταν 0.1 M. Το κολλοειδές διάλυμα αναδεύτηκε 

(Σχήμα 1, βήμα1) σε θερμοκρασία δωματίου για 48 ώρες, ώστε να προκύψει ισοζύγιο 

προσρόφησης. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, πραγματοποιείται μια ανταλλαγή του Mn με 

το Ti και το τελικό διάλυμα είναι ένα μείγμα και των δύο διοξειδίων. Μετά από αυτό το βήμα, 

τα εναπομείναντα κατιόντα Ti4+καθιζάναν με την προσθήκη διαλύματος NH3, ώστε το τελικό 

προϊόν να έχει τελικό pH= 7 (Σχήμα 1, βήμα 2). Το gel που προέκυψε αφέθηκε υπό ανάδευση 

για ωρίμανση σε θερμοκρασία δωματίου για 48 ώρες. Μετά την ωρίμανση, το διάλυμα 

απομακρύνθηκε με τη χρήση φυγόκεντρου ή εναλλακτικά διηθήθηκε μέσω κενού για να 

προκύψει μια σκόνη (Σχήμα 1, βήματα 3–4). Η σκόνη αυτή στη συνέχεια εκπλύθηκε (Σχήμα 1, 

βήμα 5) με απιονισμένο νερό, έως ότου απομακρυνθούν πλήρως τα ανιόντα θειικών ή 

αμμωνίων. Η πλήρης απομάκρυνση των ανιόντων επιβεβαιώθηκε με κατάλληλο τεστ. Αν το 

τεστ ήταν θετικό η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν (Σχήμα 1, βήμα 5). Οι σκόνες μετά από 

ξήρανση στους 100 °C, διαπυρώθηκαν για 3 ώρες στους 700 °C. Ο εμπλουτισμός μεMnO2 στο 

TiO2 σε γραμμομοριακές ποσότητες και διαφορετικές συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν από τις 

αρχικές ποσότητες των αρχικών αντιδραστηρίων. Η παρουσία του μαγγανίου επιβεβαιώθηκε 

ποιοτικά με φασματοσκοπία EDX. Τα υλικά σε μορφή σκόνης δεν έχουν καθορισμένο σχήμα 

και αποτελούνται κυρίως από μικρούς κόκκους κυρίως κρυσταλλικής φάσης ανατάση. Τα 

δείγματα του φωτοκαταλύτη επίσης θερμάνθηκαν σε φούρνο στους 343 K για περίπου 30 min 

πριν τη χρήση, ώστε να απομακρυνθεί το νερό και άλλες πτητικές ενώσεις Αυτό το στάδιο ήταν 

απαραίτητο ώστε να υπάρχει σύγκριση μεταξύ των πειραμάτων αναφοράς (χωρίς την χρήση 

λάμπας) και των πειραμάτων φωτοκατάλυσης.  
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Κεφάλαιο 5 
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5. Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

δεκατριώνσυνθετικώννανοδομικών υλικών από υπεριώδες και ορατό φως, που είχαν ως βάση το 

TiO2,το SrTiO3και το ZnO, προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του είδους και του ποσοστού 

εμπλουτισμού τους από μία σειρά μετάλλων μετάπτωσης, όπως Fe,Mn, Co, Cu, Crκαι Cd, ως 

προς την αποδοτικότητά τους. Τα συγκεκριμένα υλικά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 

πρόσθετα σε οικοδομικά σκευάσματα και χρώματα μεγάλων επιφανειών, με σκοπό την 

απορρύπανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, δημόσιων κτιρίων με αθρόα προσέλευση 

κόσμου, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Με τον τρόπο αυτό προορίζονται να λειτουργήσουν 

ως μία ενεργειακά συμφέρουσα λύση για φυσική απορρύπανση του εκάστοτε περιβάλλοντος. 

5.1Mέτρηση ενεργού διατομής απορρoφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της 

ακεταλδεΰδης 

Η ενεργός διατομή απορροφητικότητας υπερύθρου, σ, της ακεταλδεΰδης(CH3CHO)μετρήθηκεσε 

θερμοκρασία 296 K, χρησιμοποιώντας διακριτική ικανότητα R = 1 cm-1, λαμβάνοντας 20 

υπερθέσεις φασμάτων για την κάθε μέτρηση και χρησιμοποιώντας τον νόμο των Beer-Lambert: 

A = σ × l× [CH3CHO], όπου Α, η απορροφητικότητα, σ, η ενεργός διατομή απορροφητικότητας 

υπερύθρου της CH3CHOσε cm2molecule-1, l η οπτική διαδρομή σε cmκαι [CH3CHO], η 

αριθμητική πυκνότητα της [CH3CHO] σε moleculecm-3. Για τον προσδιορισμό του σ 

παρασκευάστηκε μίγμα 6.6 % CH3CHO/He, προκειμένου να αξιοποιηθεί όλο το εύρος 

γραμμικής απόκρισης της απορροφητικότητας, 0.05 συναρτήσει της συγκέντρωσης (Beer-

Lambert), σε πιέσεις που δύνανται να μετρηθούν με υψηλή ακρίβεια (±1 %), 10  80 Torr. Στη 

συνέχεια, λήφθηκαν φάσματα σε οκτώ διαφορετικές πιέσεις του μίγματος, με ακανόνιστη σειρά, 

ώστε να ελεγχθεί η ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων, όπωςγια παράδειγμα η ενδεχόμενη 

διαρροή του οπτικού κελιού, που θα οδηγούσε σε προσαυξημένη μέτρηση της πίεσης, 

υπερτίμηση της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης και υποτίμηση της ενεργού διατομής 

απορροφητικότητάς της. 
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Διάγραμμα5.1.1: Συνολική απεικόνιση φασμάτων απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας 

του 6.6 % CH3CHO/He, σε διαφορετικές πιέσεις, θερμοκρασία Τ = 296 Κκαι διακριτική 

ικανότητα R = 1cm-1. 

 

Πίνακας 5.1.1: Πίνακας πειραματικών μετρήσεων απορροφητικότητας και ισχύς μπάντας 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CH3CHO στις αντίστοιχες πιέσεις. 

 

Pressure (P) 

(Torr) 

 

 

Absorbance  

(1745.74 cm-1) 

 

Band Strength 

(2266.43-682.677cm-1) 

 

44.3 

 

 

0.296605 

 

31.4866 

 

78.3 

 

 

0.517117 

 

53.1478 

 

13.7 

 

0.0974613 

 

9.15646 

 

 

63.4 

 

0.425812 

 

40.2119 

 

 

24 

 

0.163808 

 

15.8717 
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58 0.389724 37.6648 

 

 

29.8 

 

0.198842 

 

18.9341 

 

 

34.7 

 

0.23165 

 

22.5375 

 

 

O προσδιορισμός της αριθμητικής πυκνότητας της ακεταλδεΰδης έγινε βάσει της καταστατικής 

εξίσωσης ιδανικών αερίων: 

PV = nRT =>P =  
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 =>PNA = CRT =>C =  

𝑃𝑁𝐴

𝑅𝑇
 (5.1.1), όπου 

n = 
𝑁

𝑁𝐴
  (5.1.2)και  C = 

𝑛

𝑉
  (5.1.3) 

Η μερική πίεση της CH3CHO, για το εν λόγω μίγμα προκύπτει: 

P(CH3CHO) ≈ 0.07 ×P  (5.1.4) 

Στον πίνακα 5.1.2παρασουσίαζονται οι τιμές πίεσης της ακεταλδεΰδης, καθώς επίσης, οι τιμές 

απορροφητικότητας και ισχύος μπάντας απορροφητικότητας (bandstrength, B. S.) υπερύθρου 

που προκύπτουν σύμφωνα με την έκφραση: 

Α = -logT = -log
𝐼𝑓

𝐼0
 => A' = A × ln10,όπουln10 = 2.30258  (5.1.5) 
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Πίνακας 5.1.2: Πίνακας πειραματικών μετρήσεων απορροφητικότητας και ισχύς μπάντας 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CH3CHO στις αντίστοιχες πιέσεις. Η 

τελευταία στήλη του πίνακα αφορά την αριθμητική πυκνότητα της ακεταλδεΰδης. 

 

Pressure (P') 

(Torr) 

 

 

A' 

(1745.74 cm-1) 

 

B.S.' 

(2266.43-682.677cm-1) 

 

[CH3CHO] 

moleculecm-3 

 

31.01 

 

0.682958 

 

72.5006 

 

9.98299e+16 

 

 

54.81 

 

1.19071 

 

122.377 

 

1.76449e+17 

 

 

9.59 

 

0.224413 

 

21.0835 

 

3.08729e+16 

 

 

44.38 

 

0.980468 

 

92.5913 

 

1.42872e+17 

 

 

16.8 

 

0.377182 

 

36.5459 

 

5.40839e+16 

 

 

37.66 

 

0.834938 

 

82.2622 

 

1.21238e+17 

 

 

24.29 

 

0.533394 

 

51.8945 

 

7.81964e+16 

 

 

31.01 

 

0.682958 

 

72.5006 

 

9.98299e+16 

 
α1Τοrr(296K)= 3.24 × 1016 molecule cm-3 
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Διάγραμμα 5.1.2: Χαρακτηριστικό διάγραμμα μέτρησης της ενεργού διατομής 

απορρoφητικότητας υπερύθρου της CH3CHOστην κορυφή απορρόφησης 1745.74 cm-1, σε 

θερμοκρασία Τ = 296 Κ και διακριτική ικανότητα R = 1cm-1. 

 

Hενεργός διατομή απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CH3CHO,σε θερμοκρασία 

Τ = 296 Κ και διακριτική ικανότηταR = 1 cm-1, προσδιορίστηκε από την κλίση της ευθείας, για 

οπτική διαδρομή 16.3 cm, στο (Διάγραμμα 5.1.2), σ(1745.74cm-1) = (4.19 ± 0.02)×10-19cm2molecule-

1. Hαβεβαιότητα στην τιμή της ενεργούς διατομής απορρoφητικότητας αφορά στο 2σ και 

περιλαμβάνει μόνο τα τυχαία σφάλματα, όπως προέκυψε από τη γραμμική προσαρμογή των 

πειραματικών σημείων.  
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Διάγραμμα 5.1.3: Χαρακτηριστικό διάγραμμα μέτρησης ισχύος μπάντας απορρoφητικότητας 

υπερύθρου της CH3CHOστη φασματική περιοχή 2266.43-682.677cm-1, σε θερμοκρασία Τ = 296 

Κ και διακριτική ικανότητα R = 1cm-1. 

 

Hισχύς μπάντας απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CH3CHO,σε θερμοκρασία 

296Κ και διακριτική ικανότηταR = 1 cm-1, προσδιορίστηκε από την κλίση της ευθείας, για 

οπτική διαδρομή 16.3 cm, στο (Διάγραμμα 5.1.3), σ(b.s.) = (4.18± 0.06)×10-17cm2molecule-1cm-1, 

που αντιστοιχεί στο εύρος των κορυφών 2266.43-682.677cm-1. Hαβεβαιότητα στην τιμή του 

σ(b.s.) αφορά στο 2σ και περιλαμβάνει μόνο τα τυχαία σφάλματα, όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων. 

Στη συνέχεια, για τη δημιουργία διαγράμματος ενεργού διατομής απορροφητικότητας σε όλο το 

εύρος των κυματαρίθμων της υπέρυθρης ακτινοβολίας που μελετήθηκε (2266.43-682.677cm-1) 

μετατράπηκε η απορροφητικότητα Α σε ενεργό διατομή απορροφητικότητας σ(vi) για όλο το 

εύρος κυματαρίθμων. Στα 1745,74 cm-1 που μελετήθηκε ισχύει: 

Α(v1) = σ(v1)×l×[CH3CHO]  (5.1.6) 

Για όλες, συνεπώς, τις συχνότητες, θα ισχύει αντίστοιχα ότι: 
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A(vi) = σ(vi)×l× [CH3CHO]  (5.1.7) 

Για οποιαδήποτε συγκέντρωση και διαιρώντας κατά μέλη τις δύο εξισώσεις προκύπτει: 

σ(v1)/σ(vi) = A(v1)/A(vi)   (5.1.8) 

Οπότε: 

σ(vi) = σ(v1) Α(vi)/ A(v1)  (5.1.9) 

Αναλύοντας το φάσμα απορροφητικότητας υπερύθρου της ακεταλδεΰδης που λήφθηκε στη 

μεγαλύτερη πίεση, P = 78.3 Torr(Μέγιστη ευαισθησία) και αντικαθιστώντας τα A(vi), προκύπτει 

η ενεργός διατομή απορροφητικότητας για κάθε κυματάριθμοκαι απεικονίζονται στο διάγραμμα 

5.1.4. 

 

Διάγραμμα 5.1.4:Γραφική αναπαράσταση τηςενεργού διατομής απορροφητικότηταςυπέρυθρης 

ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του  κυματάρίθμου, σε εύρος2266.43-682.677cm-1. 
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5.2Φωτοκατάλυση: Έλεγχος φωτοχημικής σταθερότητας αέριας ακεταλδεΰδης  

Το πρώτο στάδιο διεξαγωγής των πειραμάτων αφορούσε στον έλεγχο της σταθερότητας της 

ακεταλδεΰδης στο εσωτερικό του οπτικού αντιδραστήρα, απουσία του φωτοκαταλυτικού υλικού. 

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παρατηρούμενη 

χρονική ελάττωση της συγκέντρωσης της CH3CHO οφείλεται αποκλειστικά στην προσρόφηση 

και την φωτοκατάλυσή της στο εκάστοτε υλικό και δεν συμβαίνει λόγω φωτοαποδόμησής της 

στην αέρια φάση ή προσρόφησής της στα τοιχώματα του οπτικού κελιού. 

Στα συγκεκριμένα πλαίσια,στις τρεις διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, δηλαδή παρουσία 1. 

ορατής (Visible) ακτινοβολίας, 2. υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας και 3. απουσία φωτός, κατά 

τις οποίες έγιναν οι μετρήσεις αποτίμησης της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των υπό 

εξέταση υλικών, λήφθηκαν επαναλαμβανόμενα φάσματα απορροφητικότητας της CH3CHO, σε 

χρονικό παράθυρο δύο ωρών, που αποτελεί τη χρονική διάρκεια ενός τυπικού πειράματος 

φωτοκατάλυσης. Αρχικά οι μετρήσεις έγιναν απουσία φωτός για τον έλεγχο της ετερογενούς 

προσρόφησης της CH3CHO στα τοιχώματα του οπτικού αντιδραστήρα. Όπως φαίνεται από το 

φάσμα στο διάγραμμα5.2.1, η χαρακτηριστική περιοχή απορρόφησης του μορίου στους 1700 – 

1800 cm-1, η οποία οφείλεται στη δόνηση τάσης της καρβονυλομάδας (>C=O), παραμένει 

αμετάβλητη με το χρόνο. Στην συνέχεια, η CH3CHO ακτινοβολήθηκεχρησιμοποιώντας αρχικά 

τη λυχνία ορατού (Visible) φωτός, απουσία του φωτοκαταλύτη, και ταυτόχρονα ελήφθησαν 

διαδοχικά φάσματα υπερύθρου, ώστε να ελεγχθεί η πιθανή φωτοδιάσπαση του μορίου σε 

συνθήκες φωτισμού εσωτερικών χώρων. Σε επόμενο στάδιο ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς 

διαδικασία,εκθέτοντας σε αυτή την περίπτωση τον αέριο ρύπο σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη συγκέντρωση της 

CH3CHO(διάγραμμα5.2.1), καταδεικνύοντας τη χημική σταθερότητά της, υπό τις συνθήκες 

διεξαγωγής των πειραμάτων.  
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Διάγραμμα 5.2.1. Συγκριτικά φάσματα απορροφητικότητας υπερύθρου της ακεταλδεΰδης 

απουσία φωτοκαταλύτη. Mε πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η απορροφητικότητα της 

ακεταλδεΰδης αμέσως μετά την τροφοδότησή της στο οπτικό κελί, με γαλάζιο μετά από μισή 

ώρα και με μωβ και πορτοκαλί μετά την έκθεσή της σε ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία 

αντίστοιχα, μετά το πέρας δύο ωρών. 

 

5.3Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητααπό ορατή και υπεριώδηακτινοβολία 

νανοδομικών υλικών ΤiO2, εμπλουτισμένα με σίδηρο (Fe), μέσω παρακολούθησης της 

αποικοδόμησης της CH3CHO 

Η σύνθεση των πρόσθετων νανοδομικών υλικών έγινε από την ομάδα Διάφανων Αγώγιμων 

Υλικών (TCM) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser στο ΙΤΕ. Τα προς εξέταση 

νανοδομικά υλικά αποτελούνται από TiO2, εμπλουτισμένο με σίδηρο σε δύο διαφορετικές 

περιεχτικότητες (0.02% και 0.04%), ώστε να μελετηθεί επιπλέον η επίδραση του ποσοστού 

εμπλουτισμού του εν λόγω μετάλλου στη φωτοκαταλυτική τους συμπεριφορά και απόδοση.  

Η αποτίμηση της επαγόμενης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας έγινε βάσει της ικανότηταςτων 

υλικών να αποικοδομούν τον αέριο ρύπο, ακεταλδεΰδη, παρουσία ορατής και υπεριώδους 

ακτινοβολίας.  
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5.3.1 Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητααπό ορατή και υπεριώδηακτινοβολία 

νανοδομικού υλικού 0.02% Fe/TiO2, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της 

CH3CHO 

Για το υλικό 0.02% Fe/TiO2 το πείραμα ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας 

επαναλήφθηκε δύο φόρες,εκθέτοντας ακεταλδεΰδη και φωτοκαταλύτη,τόσο σε υπεριώδη όσο 

και σε ορατή ακτινοβολία. Οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων φαίνονται στον πίνακα 

5.3.1.1. 

Πίνακας 5.3.1.1: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων ελέγχου 

της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού 0.02 % Fe/TiO2. 

 

0.02% Fe/TiO2 
 

 

Πείραμα 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση 

λάμπας 

(cm) 

 

Θερμοκρασία 

( Κ ) 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.1 

 

0.49 

 

700 

 

UV 

 

60 

 

296 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.1 

 

0.24 

 

700 

 

UV 

 

60 

 

296 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.1 

 

0.68 

 

700 

 

Visible 

 

60 

 

296 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.1 

 

1.5 

 

700 

 

Visible 

 

60 

 

296 

 

 

Στο διάγραμμα 5.3.1.1 παρουσιάζεται η κανονικοποιημένη, ως προς την πρώτη 

τιμή,απορροφητικότητα υπερύθρου φωτός, συναρτήσει της χρονικής μεταβολή της 

συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, κατά την επαγόμενη φωτοκατάλυσή της από 0.02% Fe/TiO2, 

παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς και απουσία φωτός, όπου προσδιορίζεται η 

προσρόφησή της στο χρησιμοποιούμενο υλικό.  
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Διάγραμμα 5.3.1.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης,ως προς την πρώτη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.02% Fe/TiO2. Με γαλάζιο χρώμα απεικονίζεται η 

απορροφητικότηταυπό συνθήκες απουσίας φωτός και με μωβ, υπό συνθήκες έκθεσης 

υποστρώματος και ρύπου σε υπεριώδη ακτινοβολιά. Με διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται 

οι διαφορετικοί κύκλοι των πειραμάτων.  
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας τηςCΗ3CHO αφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.3.1.1 η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης σε σκοτεινές συνθήκες 

παραμένει σταθερή. Αυτό υποδεικνύει ότι η CH3CHOδεν προσροφάται σημαντικά στο 

νανοδομικό φωτοκαταλύτη 0.02% Fe/TiO2. Μετά την ακτινοβόληση του συστήματος με 

υπεριώδη ακτινοβολία, παρουσιάζεται έντονη μείωση στη συγκέντρωση του αέριου ρύπου, 

γεγόνος που δηλώνει τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης και επομένως τη 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα του υλικού. Στο δεύτερο κύκλο μετρήσεων απορροφητικότητας 

υπερύθρου, η ακεταλδεΰδη, μετά τα 70 λεπτά έκθεσής της, σε υπεριώδη ακτινοβολία, 

καταναλώθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%, με αποτέλεσμα ο θόρυβος που συνοδεύει το 

χαμηλό σήμα της ακεταλδεΰδης να μειώνει την ευαισθησία των μετρήσεων και να εισαγάγει 

σημαντικά τυχαία σφάλματα στις μετρήσεις. 
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Διάγραμμα 5.3.1.2:Διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες παρουσίας υπεριώδους ακτινοβολίας και απουσία φωτός, κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.02 % Fe/TiO2. 

 

Στο διάγραμμα 5.3.1.2 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού με υπεριώδη ακτινοβολία και 

απουσία φωτός. Η αυξητική τάση της απορροφητικότητας είναι συνεπής με τη φωτοκατάλυση 

του αέριου ρύπου, επιβεβαιώνοντας τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού. 

Στη συνέχεια, στο διάγραμμα 5.3.1.3, παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης,αρχικά, σε συνθήκες απουσίας 

φωτός και ακολούθως, κατόπιν ακτινοβόλησης φωτοκαταλύτη και ρύπου με ορατό φως. 
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Διάγραμμα 5.3.1.3: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη 

τιμή,απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε 

min, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.02 %Fe/TiO2.Με γαλάζιο χρώμα 

απεικονίζεταιη απορρροφητικότητα σε σκοτεινές συνθήκες και με μπλε υπό την επίδραση 

ορατής ακτινοβολιάς. Με διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι των 

πειραμάτων.  
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας τηςCΗ3CHO αφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.3.1.3, σε σκοτεινές συνθήκες,όπως ακριβώς και στην 

προηγούμενη σειρά πειραμάτων, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης παρέμεινε 

πρακτικάαμετάβλητη. Αμέσως μετά, το δείγμα ακτινοβολήθηκε με ορατό φως και δεν 

παρατηρήθηκε καμία απώλεια της ακεταλδεΰδης σε χρονική διάρκεια 2.5ωρών. Αυτό σημαίνει 

ότι ο φωτοκαταλύτης είναι αναποτελεσματικός στην ορατή περιοχή ακτινοβολίας.  

Στον πίνακα 5.3.1.1 παρατίθενται τα πειραματικά δεδομένα από την τελευταία μέτρηση 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.02% Fe/TiO2, υπό σκοτεινές συνθήκες, για όλες τις σειρές πειραμάτων. Οι τιμές 

απορροφητικότητας υπερύθρου κανονικοποιήθηκαν ως προς την μέγιστη τιμή, προκειμένου τα 

αποτελέσματα να είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους . 
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Πίνακας 5.3.1.1:Συγκεντρωτικός πίνακας ποσοστού προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην 

επιφάνεια του 0.02 % Fe/TiO2 και της κανονικοποιημένης, ως προς την πρώτη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης. 

 

Πείραμα 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.973486 

 

160 

 

2.65 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.907048 

 

70 

 

9.30 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.885659 

 

100 

 

11.43 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.974855 

 

80 

 

2.51 

αΜε έντονο χρώμα φαίνονται οι μεγαλύτερες τιμές ποσοστού προσρόφησης της ακεταλδεΰδης 

στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

 

5.3.1.1Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.02 % Fe/TiO2 

Οι ρυθμοί παραγωγής ή κατανάλωσης των διαφόρων χημικών οντοτήτωνπροσδιορίζονται 

παρατηρώντας τις χρονοεξαρτώμενες μεταβολές στο φάσμα απορρόφησης του αέριου ρύπου, 

κατά τη διάρκεια της εκάστοτε διεργασίας. Η παρακολούθηση όπως έχει περιγραφεί 

αναλυτικότερα στο πειραματικό μέρος γίνεται με την τεχνική PSR-FTIR. Η διεργασία, όπως 

πειραματικά καταδεικνύεται περιγράφεται ικανοποιητικά από κινητική πρώτης τάξης για το 

αντιδρόν, βάσει της έκφρασης: 

r = - 
𝑑𝐶0

𝑑𝑡
 = -kC0    (5.3.1.1) 

από τη διαφορική επίλυση της οποίας προκύπτει: 

ln
𝐶

𝐶0
 = -kt     (5.3.1.2) 

Από την έκφραση 5.3.1.2 και την κλίση της ευθείας,κατά την αναπαράσταση του λογαριθμικού 

όρου με το χρόνο, προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης. 
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Διάγραμμα 5.3.1.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης ακεταλδεΰδης,συναρτήσει του 

χρόνου (min),χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.02% Fe/TiO2. Από την κλίσης της 

γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας της 

φωτοκατάλυσης kCH3CHO = (6.11 ± 0.15) × 10-3min-1,kCH3CHO = (24.89 ± 6.06) × 10-3min-1. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης),όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης παρουσία 

φωτοκαταλύτη 0.02% Fe/TiO2 προσδιορίστηκε kCH3CHO = (6.11 ± 0.15) × 10-3min-1για τον 

πρώτο κύκλο ενώ στο δεύτερο kCH3CHO = (24.89 ± 6.06) × 10-3min-1.  

5.3.1.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση μετατροπής 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα 

Ο προσδιορισμός των τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του αέριου 

ρύπου, CH3CHO, έγινε με τη χρήση της φασματοσκοπίας υπερύθρου. Υπό συνθήκες 

ακτινοβόλησης του νανοδομικού υλικού με υπεριώδη ακτινοβολία, παρουσία CH3CHO 

ανιχνεύθηκαν, ως μοναδικά προϊόντα,διοξείδιο του άνθρακα (CO2),υγρασία(H2O), καθώς και σε 

μικρές συγκεντρώσεις μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η ποσοτικοποίηση της παραγωγής του 

CO2έγινε βάσει της απορροφητικότητας του στους 2360.14 cm-1.Hενεργός διατομή 
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απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2είναι σCO2 = 0.13298 × 10-17cm2molecule-

1. Στο διάγραμμα 5.3.1.2.1 αναπαρίσταται η μεταβολή της συγκέντρωσης του CO2συναρτήσει 

του χρόνου, παρουσία UV ακτινοβολίας. 

 

 

Διάγραμμα 5.3.1.2.1: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 

συναρτήσει του χρόνου (min), κατά την επαγόμενη από UVακτινοβολία  φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης σε επιφάνεια 0.02 %Fe/TiO2. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2αφορούν στα 2360.14 cm-1. 
βΣε όλες τις τιμές έγινε αφαίρεση του υποβάθρου πριν τη φωτοκατάλυση. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.3.1.2.1, η παρουσία υπεριώδους φωτός επέφερε αύξηση της 

συγκέντρωσης του CO2, δηλώνοντας την παραγωγή του. Στον πρώτο κύκλο, η συγκέντρωση του 

CO2παρουσιάζει μέγιστο στα 80 λεπτά, ενώ στη συνέχεια μειώνεται. Η μειωτική τάση της 

συγκέντρωσης φανερώνει την προσρόφηση του προϊόντος στην επιφάνεια του φωτοκαλύτη.Ένα 

πιθανό ενδεχόμενο, που ερμηνεύει αυτή τη μεταβολή είναι ότι με την πάροδο του χρόνου 

ακτινοβόλησης, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώνεται, αφήνωντας έτσι στην επιφάνεια 

του υλικού περισσότερο ελεύθερο χώρο για την προσρόφηση του ίδιου του προϊόντος. 
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Ένθετα στο διάγραμμα 5.3.1.2.2 παρουσιάζεται η χαρακτηριστική κορυφή απορρόφησης του 

φάσματος υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 και η αύξηση της συγκέντρωσης του κατά την 

πρόοδο της διεργασίας. 

 

Σχήμα 5.3.1.2.2: Ενδεικτικό διάγραμμα μεταβολής τηςχαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης 

υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2, στην περιοχή των ~2350 cm-1, που αντικατοπτρίζει την 

ασύμετρη δόνηση έκτασης,κατά την πρόοδο της επαγόμενης φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης 

της CH3CHO στην επιφάνεια του 0.02%Fe/TiO2 από UVακτινοβολία. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.3.1.2.2, κατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της CH3CHOη 

ένταση της απορροφητικότητας του CO2αυξάνει δηλώνοντας ότι πρόκειται για προϊόν της 

διεργασίας. 

Στο διάγραμμα 5.3.1.2.3 απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του CO2, συναρτήσει της 

μεταβολής στη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Μέσω γραμμικής προσαρμογής των 

πειραματικών δεδομένων και από την κλίση της ευθείας προσδιορίζεται η αποδοτικότητα 

μετατροπής των αντιδρώντων σε προϊόντα, η οποία προσδιορίστηκε ότι είναι~1.5. 
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Διάγραμμα 5.3.1.2.3: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για το φωτοκαταλύτη 0.02%Fe/TiO2. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Ομοίως με το CO2, σχεδιάστηκε η μεταβολή της συγκέντρωσης του COσυναρτήσει του χρόνου, 

διάγραμμα 5.3.1.2.4, κατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ακεταλδεΰδης αλληλεπιδρώντας 

με επιφάνεια 0.02%Fe/TiO2. 
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Διάγραμμα 5.3.1.2.4: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO 

συναρτήσει του χρόνου σε min, υποδεικνύοντας την παραγωγή του κατά τη φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση ακεταλδεΰδης αλληλεπιδρώντας με επιφάνεια 0.02 %Fe/TiO2, υπό συνθήκες UV 

ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του COαφορούν στα 2165.67cm-1. 
βΣε όλες τις τιμές έγινε αφαίρεση του υποβάθρου πριν τη φωτοκατάλυση. 

 

Από το διάγραμμα 5.3.1.2.4 γίνεται εμφανές ότι η συγκέντρωση του CO παρουσιάζει σταδιακή 

αύξηση κατόπιν έκθεσης του αντιδραστήρα σε UV ακτινοβολία δηλώνοντας την παραγωγή του, 

ως φωτοκαταλυτικό προϊον. Για τον προσδιορισμό της απόδοσης CO της φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης σχεδιάστηκε το διάγραμμα 5.3.1.2.5. Η ποσοτικοποίηση της 

συγκέντρωσης του CO έγινε σύμφωνα με το νόμο των BeerLambert,A = σ × l × [CH3CHO], 

όπου ηενεργός διατομή απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του COστους 2165.67 cm-

1είναι σCO = 8.23 × 10-20cm2molecule-1.  
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Διάγραμμα 5.3.1.2.5: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], κατά την 

ακτινοβόληση του αντιδραστήρα με υπεριώδες φως, για το φωτοκαταλύτη 0.02%Fe/TiO2. Από 

την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Hαπόδοση μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε CO προσδιορίστηκε περίπου 10% υποδεικνύοντας 

την παραγωγή ενός τοξικού και ιδιαίτερα σταθερού ρύπου. Επιπρόσθετα, η σημαντική 

προσαύξηση της απόδοσης παραγωγής του CO,κατά το δεύτερο κύκλο, μεγαλύτερη από τα 

τυχαία και συστηματικά σφάλματα των μετρήσεων, καταδεικνύει τη χημική μετατροπή του 

φωτοκαταλύτη και παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η φωτοκαταλυτική του δραστικότητα οδηγεί 

στην παραγωγή ανεπιθύμητων τελικών προϊόντων που θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια 

χρήσης του. 
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5.3.2Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητααπό ορατή και υπεριώδηακτινοβολία 

νανοδομικού υλικού 0.04% Fe/TiO2, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της 

CH3CHO 

Για την αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.04% Fe/TiO2 διεξήχθησαν δύο 

κύκλοι πειραμάτων, εκθέτοντας αέρια ακεταλδεΰδη στην επιφάνεια του φωτοκαταλυτικού 

υποστρώματος, τόσο υπό συνθήκες ακτινοβόλησης υπεριώδους, όσο και ορατού φωτός.  

 

Πίνακας 5.3.2.1: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του συνόλου των 

πειραμάτων ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.04 % Fe/TiO2. 

 

0.04% Fe/TiO2 

 

 

Πείραμα 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση 

λάμπας 

(cm) 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.10 

 

0.85 

 

650 

 

UV 

 

60 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.12 

 

0.16 

 

680 

 

UV 

 

60 

 

3ος κύκλος 

 

 

0.12 

 

0.88 

 

650 

 

Visible 

 

60 

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πειράματος ελέγχου φωτοκαταλυτικής 

δραστικότητας, ο φωτοκαταλύτης τοποθετήθηκε στο φούρνο για 25 λεπτά στους 100-130 ⁰C, 

προκειμένου να εκροφηθούν οι προσροφημένες οντότητες και να επαναχρησιμοποιηθεί. 

Ακολούθως, εφόσον επανήλθε ο φωτοκαταλύτης σε θερμοκράσια δωματίου, επαναλήφθηκε το 

πείραμα και ελέγχθηκε αν η αποδοτικότητα του φωτοκαταλύτη επηρεάζεται από τη χρήση του 

και κατά πόσο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Στο διάγραμμα 5.3.2.1 παρουσιάζεται η 

κανονικοποιημένη, ως προς τηνπρώτη τιμή απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας, 

χρονική μείωση της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, κατά την επαγόμενη από υπεριώδη 

ακτινοβολία φωτοκατάλυσή της σε επιφάνεια 0.04% Fe/TiO2, καθώς και απουσία φωτός, όπου 

προσδιορίζεται η προσρόφησή της στο εν λόγω υλικό. 
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Διάγραμμα 5.3.2.1:Διάγραμμα κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου (min), κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Fe/TiO2. Με γαλάζιο χρώμα απεικονίζεται η 

απορροφητικότητα υπό σκοτεινές συνθήκες και με μωβ, υπό την επίδραση υπεριώδους 

ακτινοβολιάς. Με διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι 

τωνπειραμάτων.  
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης αφορούν στα 1745.74 

cm-1. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.3.2.1, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώθηκε όταν εκτέθηκε 

σε υπεριώδη ακτινοβολία, κατά την ετερογενή αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Fe/TiO2 

και στις δύο σειρές πειραμάτων. Η ελάττωση της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης υποδεικνύει 

τη φωτοεπαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία αποικοδόμησή της, γεγονός που φανερώνει τη 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού. Σε συνθήκες απουσίας φωτός, όπου και 

προσδιορίστηκε η προσρόφηση της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του μελετούμενου 

φωτοκαταλύτη, η συγκέντρωσή της μειώθηκε μόνο κατά την πρώτη εκτέλεση του πειράματος, 

ενώ στη δεύτερη παρέμεινε σταθερή. Η αλλαγή της συμπεριφοράς του 0.04 % Fe/TiO2έναντι της 

ακεταλεΰδης κατά την ετερογενή αλληλεπίδρασή τους απουσία φωτός, εκτιμάται ότι οφείλεται 

σε επιφανειακή διαφοροποίηση του υλικού λόγω θέρμανσής του, κατά την οποία απομακρύνεται 

ποσοστό υγρασίας, που προϋπήρχε προσροφημένη στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Η 
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ύπαρξη υγρασίας στο φωτοκαταλύτη φαίνεται να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για τη 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό μοριών 

ακεταλδεΰδης να προσκοληθούν στην επιφάνεια του 0.04 % Fe/TiO2 και σε μετέπειτα στάδιο να 

έρθει σε επαφή με τα φωτοπαραγώμενα ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής(e--p+), που εκκινούν την 

οξείδωσή της επί της επιφανείας του υλικού. 

 

 
 

Διάγραμμα 5.3.2.2: Διάγραμμα του λόγου μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης,υπό 

συνθήκες UVακτινοβολίας και απουσία φωτός,κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 

%Fe/TiO2. 

 

Στο διάγραμμα 5.3.2.2 αναπαρίσταται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, όταν ρύπος και φωτοκαταλύτης ακτινοβολήθηκαν με λυχνία υπεριώδους φωτός 

και σε συνθήκες απουσίας φωτός. Η αυξητική τάση της απορροφητικότητας επιβεβαιώνει τη 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα του 0.04 %Fe/TiO2 έναντι του ρύπου. 
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Στη συνέχεια, σε νέο δείγμα 0.04 % Fe/TiO2ελέγχθηκε η φωτοκαταλυτική δραστικότητα του 

υλικού σε συνθήκες έκθεσης σε ορατή ακτινοβολία. Οι καταγεγραμμένες τιμές 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου, 

αναπαριστώνται στο διάγραμμα 5.3.2.3, πριν (απουσία φωτός) και μετά την έκθεση, του υπό 

μελέτη συστήματος, στη φωτεινή πηγή ορατής ακτινοβολίας. 

 

Διάγραμμα 5.3.2.3: Διάγραμμα κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την ετερογενή αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 %Fe/TiO2. Με γαλάζιο χρώμα 

απεικονίζεται η απορροφητικότητασε σκοτεινές συνθήκες και με μπλε υπό την επίδραση ορατής 

ακτινοβολιάς.  
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας αφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.3.2.3 σε σκοτεινές συνθήκες η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης 

μειώθηκε και είναι σύμφωνη με την πρώτη σειρά πειραμάτων, πριν τη θέρμανση του 

φωτοκαταλυτικού υλικού. Ωστόσο, όταν το οπτικό κελί, που φιλοξενεί στο εσωτερικό του το 

φωτοκαλύτη και τον αέριο ρύπο, ακτινοβολήθηκε με ορατό φως, δεν παρατηρήθηκε μετρήσιμη 

μεταβολή στη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο φωτοκαταλύτης 

είναι αναποτελεσματικός, όσον αφορά τη χρήση του σε εσωτερικά περιβάλλοντα (<7 %).  
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Στον πίνακα 5.3.2.1 παρατίθενται η τελευταία πειραματική τιμή απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Fe/TiO2, σε 

συνθήκες απουσίας φωτός, από όπου και προκύπτει το ποσοστό προσρόφησής της. Επίσης, 

φαίνεται ο χρόνος στον οποίο λήφθηκε το τελευταίο φάσμα απορρόφησης σε συνθήκες 

απουσιάς εξωτερικής πηγής ακτινοβολίας. 

 

Πίνακας 5.3.2.1:Συγκεντρωτικός πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην 

επιφάνεια του 0.04 % Fe/TiO2, καθώς επίσης την τελευταία τιμή κανονικοποιημένης, ως προς τη 

μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, από όπου και 

προκύπτει το ποσοστό προσρόφησής της. 

 

Πείραμα 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.553414 

 

120 

 

44.66 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.993175 

 

70 

 

0.68 

 

3ος κύκλος 

 

 

0.466946 

 

120 

 

53.30 

αΜε έντονο χρώμα φαίνονται οι μεγαλύτερες τιμές ποσοστού προσρόφησης της ακεταλδεΰδης 

στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

 

 

5.3.2.1 Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Fe/TiO2 

Για την κινητική ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της αέριας ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 0.04 % Fe/TiO2κατασκευάστηκε 

τοδιάγραμμα 5.3.2.1.1.  
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Διάγραμμα 5.3.2.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης ακεταλδεΰδης συναρτήσει του 

χρόνου(min)για τον φωτοκαταλύτη 0.04% Fe/TiO2. Από την κλίση της γραμμικής προσαρμογής 

των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκατάλυσης kCH3CHO 

= (11.20 ± 0.28)× 10-3min-1 και kCH3CHO = (6.02 ± 0.23)× 10-3min-1 μετά από θέρμανση στους 

100-130⁰C. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Όπως φαίνεται (Διάγραμμα 5.3.2.1.1), ο φωτοκαταλύτης 0.04% Fe/TiO2εμφανίζει σημαντική 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα, η οποία όμως μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ μετά την 

ξήρανσή του. Ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμης της CH3CHOστην 

επιφάνεια του 0.04% Fe/TiO2, όπως προκύπτει από την κλίση της γραμμικής προσαρμογής των 

πειραματικών δεδομένων, είναι kCH3CHO = (11.20 ± 0.28)× 10-3min-1 και kCH3CHO = (6.02 ± 

0.23)× 10-3min-1 μετά από θέρμανση στους 100-130⁰C. Αξίζει να επισημανθεί, ότι η κινητική 

σύγκριση των δύο κύκλων δεν συνδέεται απαραίτητα με την απόδοση της φωτοκατάλυσης, η 

οποία ενδέχεται να μην αλλάζει, αλλά με την ταχύτητα της διεργασίας.  

 

 

 



- 72 - 
 

5.3.2.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση μετατροπής 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα παρουσία φωτοκαταλύτη 0.04 % Fe/TiO2 

Στη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος ελέγχου της φωτοεπαγόμενης από υπεριώδη 

ακτινοβολία καταλυτικής δραστικότητας του 0.04 % Fe/TiO2, παράλληλα με τη μείωση της 

χαρακτηριστικής κορυφής απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, 

παρατηρήθηκε αύξηση απορροφητικότητας στην περιοχή των ~2350 cm-1, των ~1600 cm-1 και 

των ~3800 cm-1, καθώς και των ~2100cm-1. Οι κορυφές αυτές είναι χαρακτηριστικές των μορίων 

CO2,H2Oκαι COκαι αντικατοπτρίζουν την ασύμμετρη δόνηση έκτασης του CO2, την κάμψη του 

δεσμού Η-Ο-Η και την αντισυμμετρική δόνηση τάσης του Η2Ο, καθώς και τηδόνηση τάσης του 

CO, αντίστοιχα. Η αύξηση της έντασης απορρόφητικότητας των μορίων εκφράζεται από την 

αύξηση της συγκέντρωσής τους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για τα προϊόντα της 

φωτοκαταλυτικής αποικόδομησης της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του υλικού.Στο διάγραμμα 

5.3.2.2.1 παρατίθενται οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 

συναρτήσει του χρόνου σε min, για τoυς δύο κύκλους πειραμάτων, με χρησιμοποιούμενο υλικό 

το 0.04 % Fe/TiO2. 

 

Διάγραμμα 5.3.2.2.1: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 

συναρτήσει του χρόνου (min), υποδεικνύοντας την παραγωγή του κατά τη φωτοκαταλυτική 
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αποικοδόμηση ακεταλδεΰδης αλληλεπιδρώντας με επιφάνεια 0.04 %Fe/TiO2, υπό συνθήκες UV 

ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2αφορούν στα 2360.14cm-1. 

 

 

 Για τον προσδιορισμό απόδοσης παραγωγής CO2, κατά τη φωτοκαταλυτικά επαγόμενη 

αποικοδόμηση ακεταλδεΰδης, παρουσία UV ακτινοβολίας στην επιφάνεια του 0.04 % Fe/TiO2 

σχεδιάστηκε το διάγραμμα 5.3.2.2.2, όπου απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 

CO2, συναρτήσει της μεταβολής στη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Μέσω γραμμικής 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων και από την κλίση της ευθείαςπροκύπτει η απόδοση 

μετατροπής της CH3CHOσε CO2κατά την φωτοκατάλυση. 

 

Διάγραμμα5.3.2.2.2:Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], κατά την 

ακτινοβόληση του αντιδραστήρα με υπεριώδες φως, παρουσία του φωτοκαταλύτη 0.04 

%Fe/TiO2. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Η απόδοση της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της CH3CHO προς CO2 βρέθηκε ότι είναι <2. Το 

γεγονός αυτό δηλώνει ότι το CO2 δεν αποτελεί το μοναδικό προϊόν της διεργασίας ή ότι 

επαναπροσροφάται στο υλικό. Επίσης, η συμπερίληψη της ποσότητας παραγωγής 

CO,εξακολουθεί να οδηγεί σε ελλειματικόισοζύγιο μάζας του C. Ως εκ τούτου, δεν ανιχνεύθηκε 
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κάποια άλλη ενεργή στο IRανθρακούχα ένωση, γεγονός που ενδεικνύει ότι η απώλεια φένεται 

να οφείλεται στη μερική προσρόφηση των προϊόντων και όχι στην παραγωγή κάποιου άλλου, 

ενδεχομένως τοξικού, ρύπου. (διάγραμμα 5.3.2.2.3). 

 

 
Διάγραμμα5.3.2.2.3: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO 

συναρτήσει του χρόνου σε min, υποδεικνύοντας την παραγωγή του κατά τη φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση ακεταλδεΰδης αλληλεπιδρώντας με επιφάνεια 0.04 %Fe/TiO2, υπό συνθήκες UV 

ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO αφορούν στους 2165.67 cm-1. 

 

 

H απόδοση του μονοξειδίου του άνθρακα κατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της 

ακεταλδεΰδης προσδιορίστηκε, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 5.3.2.2.4 ~0.4 ενώκατόπιν 

θέρμανσης του υλικού μειώθηκε περίπου στο μισό. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι σε συνέπεια 

με τη συνολικά μειωμένη απόδοση της φωτοκατάλυσης και για το εν λόγω υλικό δηλώνει τη 

μείωση της απόδοσής του με τη χρήση του, χωρίς όμως να φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά 

το είδος των προϊόντων που παράγονται. 
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Διάγραμμα 5.3.2.2.4 : Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για το φωτοκαταλύτη 0.04 % Fe/TiO2. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

5.3.3 Σύγκριση νανοδομικών φωτοκαταλυτών 0.02% και 0.04% Fe/TiO2 

Για τον έλεγχο της επίδρασης του ποσοστού εμπλουτισμού του φωτοκαταλυτικού υλικού 

σχεδιάστηκαν, για τους φωτοκαταλύτες0.02 % και 0.04 % Fe/TiO2, συγκριτικά διαγράμματα 

μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, ως προς το χρόνο σε λεπτά, καθώς και των 

τυπικών διαγραμμάτων για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας και για τον 

προσδιορισμό της απόδοσης της φωτοκατάλυσης.  
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Διάγραμμα 5.3.3.1:Συγκριτικό διάγραμμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της 

ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, για το υλικό TiO2,στις δύο 

περιεχτικότητεςεμπλουτισμού του σε Fe, 0.02 και 0.04 %, κατά την έκθεση του συστήματος σε 

UV καιVisibleακτινοβολία, καθώς και απουσία φωτός, όπου προσδιορίζεται η προσρόφηση. 

 

Aπό το διάγραμμα 5.3.3.1 φαίνεται πως ο φωτοκαταλύτης TiO2 και στα δύο ποσοστά 

εμπλουτιμού του με Fe εμφανίζει παρόμοια φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Ενεργοποιείται 

όταν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ κατά την έκθεσή του σε ορατή, παραμένει 

ανενεργός και στις δύο περιπτώσεις. Η αύξηση της συγκέντρωσης εμπλουτισμού του 

κρυσταλλικού πλέγματος του ημιαγωγού αυξάνει την προσροφητική ικανότητα έναντι του 

ρύπου, γεγονός που είναι συνεπές με την προσαύξηση των ατελειών της επιφάνειας που ευνοούν 

την προσρόφηση. 
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Διάγραμμα 5.3.3.2: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του 

χρόνου (min) για τον φωτοκαταλύτη 0.04 %Fe/TiO2 σε αντιπαράσταση με το αντίστοιχο 

διάγραμμα για το φωτοκαταλύτη 0.02%Fe/TiO2 που φαίνεται στο διάγραμμα 5.3.1.1.1.  

* Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % επίπεδο εμπιστοσύνης) από τη γραμμική 

προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο σε λεπτά. 

 

Aπό τη σύγκριση των συντελεστών ταχύτητας, διάγραμμα 5.3.3.2, γίνεται εμφανές ότι ο 

φωτοκαταλύτης 0.02% Fe/TiO2με kCH3CHO = (24.89 ± 6.06) × 10-3min-1, παρουσιάζει ταχύτερη 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα συγκριτικά με τον περισσότερο εμπλουτισμένο φωτοκαταλύτη 

0.04% Fe/TiO2 με kCH3CHO = (11.20 ± 0.28) × 10-3min-1. Το γεγονός αυτό ενδεικνύει ότι η 

προσρόφηση της ακεταλδεΰδης ενδέχεται να λειτουργεί ανασταλτικά και να καθυστερεί την 

επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του εμπλουτισμένου υλικού. Το τελευταίο θα 

μπορούσε να οφείλεται στην παρουσία περισσοτέρων από έναν μηχανισμών επαγόμενης 

φωτοκατάλυσης στην επιφάνεια του υλικού ή στο συναγωνισμό με την επαγόμενη οξείδωση των 

ρύπων στην αέρια φάση που ενεργοποιείται από την παρουσία υγρασίας και την ακόλουθη 

παραγωγή ριζών υδροξυλείου (OH).  
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Διάγραμμα 5.3.3.2: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για το φωτοκαταλύτη 0.04 %Fe/TiO2 σε παράθεση με το 

αντίστοιχο διάγραμμα για το φωτοκαταλύτη 0.02%Fe/TiO2 που φαίνεται στο διάγραμμα 

5.3.1.2.3. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.3.3.2, το περισσότερο εμπλουτισμένο με Fe υλικό έχει 

μεγαλύτερη απόδοση παραγωγής CO2, από το λιγότερο σε ποσοστό εμπλουτισμού. Εντούτοις, 

και τα δύο υλικά εμφανίζουν στοιχειομετρική έλλειψη άνθρακα, που πιθανώς οφείλεται στην 

άμεση προσρόφηση του CO2, μετά την παραγωγή του στην επιφάνεια του φωτοκαταλυτικού 

υποστρώματος και όχι στην παραγωγή κάποιας άλλης τοξικής ένωσης. 

 

5.3.4 Σχολιασμός φωτοκαταλυτικών δειγμάτων 0.02% και 0.04%Fe/TiO2 

Η προσθήκη Fe στο ΤiO2 έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του ενεργειακού χάσματος Eg< 3 

eVτου υλικού, συγκριτικά με το καθαρό TiO2Anatase (Degussa) Eg=3.2eV (~388nm), που θα 

αναμένετο να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του φαινομένου προς την περιοχή του ορατού 

(RedShift) και ενδεχόμενα να εκτείνει τη χρήση των υλικών και σε εσωτερικούς χώρους. 

Επιπλέον, η τροποποίηση του TiO2, μετά την προσθήκη Fe επιφέρει την αύξηση των ενεργών 

θέσεων στην επιφάνεια του κρυστάλλου, λόγω διάδοσης των ατελειών του κρυστάλλου, καθώς ο 
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Fe (μικρότερη ιοντική ακτίνα) αντικαθιστά το Ti στον κρύσταλλο και δημιουργεί δεσμούς Fe – 

O – Ti. Οι ατέλειες αυτές λειτουργούν ως ‘παγίδα’, προσαυξάνοντας σημαντικά την 

προσρόφηση στο υλικό.Η προσθήκη Fe διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο μηχανισμό 

επανασυνδυασμού ηλεκτρονίου – οπής, επιβραδύνοντάς τον, μέσω των ακόλουθων 

αντιδράσεων: 

TiO2 + hv → h+ + e- 

Fe3+ + e- → Fe2+ 

Fe2+ + O2(ads) →Fe3+ + O2
- 

Fe2+ + Ti4+ → Fe3+ + Ti3+ 

Fe3+ +  ℎ𝑉𝐵
+   → Fe4+ 

Fe4+ + OH- →Fe3+ + •OH 

και έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά τη διαδικασία φωτοεπαγόμενης οξειδοαναγωγής, 

αποτελεσματικότερη (μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της διεργασίας). Η πλήρης μηχανιστική 

ανάλυση του φαινομένου, ωστόσο, προϋποθέτει, επιπρόσθετα, τη γνώση της επίδρασης του 

εμπλουτισμού του υλικού και του ποσοστού του στην ικανότητά του να απορροφάει φωτόνια. 

Σε αντίθεση με τη μικρή μείωση του συντελεστή ταχύτητας που επιφέρει η αύξηση της 

συγκέντρωσης του Fe στο πλέγμα του ΤiO2, ο ρυθμός μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε CO, 

αυξάνεται. Μια πιθανή ερμηνεία του φαινομένου είναι ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του Fe 

έχει ως συνέπεια τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων και την αύξηση της ενεργής 

επιφάνειας του υλικού με αποτέλεσμα την ισχυρή προσρόφηση της ακεταλδεΰδης στην 

επιφάνειά του. Ως εκ τούτου, λόγω των ισχυρότερων ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων, η 

διαδικασία της πλήρους οξείδωσης της ακεταλδεΰδης σε CO2γίνεται πιο δύσκολη και αυξάνεται 

ο ρυθμός παραγωγής CO, που ενδέχεται να αποτελεί προϊόν μέσω άλλου μηχανιστικού 

μονοπατιού, όπως για παράδειγμα επαγόμενη φωτοκατάλυση στην αέρια φάση μέσω του 

μηχανισμούαποικοδόμησης της διόλης, που αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

υπάρχει μία βέλτιστη τιμή εμπλουτισμού του υλικού. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση των ιόντων 

πρόσμιξης αυξάνεται το φράγμα της επιφάνειας και η περιοχή που αντιστοιχεί στο χώρο φορτίου 

στενεύει με αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό διαχωρισμό του ζεύγους ηλεκτρονίου – οπής πριν 

τον επανασυνδυασμό τους. Ωστόσο, σε ηψηλές συγκεντρώσεις πρόσμιξης του υλικού οι 

ατέλειες στην κρυσταλλική δομή του ημιαγωγού μπορούν να αποτελέσουν κέντρο 

επανασυνδυασμού των φορέων φορτίου. Το αποτελέσμα είναι οι φορείς φορτίου κατά την 
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μετακίνηση τους προς την επιφάνεια να επανασυνδυάζονται πριν φτάσουν σε αυτήν. Επίσης, η 

απόσταση μεταξύ των κέντρων παγίδευσης των φορέων φορτίου μειώνεται με αύξηση του 

ποσοστού εμπλουτισμού του υλικού, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα επανασυνδυασμού του 

φωτοπαραγώμενου ζεύγους ηλεκτρονίου – οπής. 

 

5.4Eπαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία 

νανοδομικών υλικών ΖnO, εμπλουτισμένα με Co, Cu, Mn, μέσω παρακολούθησης της 

αποικοδόμησης της CH3CHO 

Η σύνθεση των νανοδομικών υλικών, με βάση το ZnO, έγινε από την ομάδα Διάφανων 

Αγώγιμων Υλικών (TCM) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser στο ΙΤΕ. Συντέθηκαν 

τρίαδιαφορετικά δείγματα ZnOπρος εξέταση, τα οποίαέχουν εμπλουτιστεί με κοβάλτιο (Co), 

μαγγάνιο (Mn)και χαλκό (Cu) αντίστοιχα το κάθε ένα σε ποσοστό 0.25 %. Tα υλικά αυτά 

βρίσκονται σε μορφή σκόνης. Η αποτίμηση της επαγόμενης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας 

των εν λόγω υλικών έγινεβάσει της ικανότητάς τους να αποικοδομούν τον αέριο ρύπο 

ακεταλδεΰδη, παρουσία υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας, προσομοιώνοντας συνθήκες 

εξωτερικών καθώς και εσωτερικών χώρων αντίστοιχα,όπως και προηγουμένως με τη σειρά 

υλικών Fe/TiO2. 

5.4.1 Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από ορατή και υπεριώδηακτινοβολία του 

νανοδομικού υλικού 0.25 % Co/ZnO, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της 

CH3CHO 

Ο έλεγχος της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.25% Co/ZnO έγινε με την σε πραγματικό 

χρόνο παρακολούθηση και καταγραφή της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης στην πορεία της 

αλληλεπίδρασής της με τω εν λόγω φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα, υπό συνθήκες παρουσίας 

υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας, καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της 

προσρόφησής στην επιφάνεια του υλικού. Στον πίνακα 5.4.1.1 συνοψίζονται οι συνθήκες 

διεξαγωγής του πειράματος ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.25 % Co/ZnO.  
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Πίνακας 5.4.1.1: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων ελέγχου 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού 0.25 % Co/ZnO. 

0.25% Co/ZnO 

 
 

Πείραμα 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση 

λάμπας 

(cm) 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.049 

 

1.17 

 

675 

 

Visible 

 

60 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.049 

 

0.83 

 

692 

 

UV 

 

60 

αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

 Στο διάγραμμα 5.4.1.1 παρουσιάζεται η κανονικοποιημένη, ως προς την αρχική τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.25% Co/ZnO με την πάροδο του χρόνου. 
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Διάγραμμα 5.4.1.1: Συγκριτικό διάγραμμα κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίαςτης ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

το οποίο υποδεικνύει τη μεταβολή της συγκέντρωσής τηςκατά την αλληλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.25% Co/ZnO, υπό την επίδραση UV και Vis ακτινοβολίας, αλλά και απουσία 

φωτός. Με γαλάζιο χρώμα απεικονίζεται  η απορροφητικότα υπό συνθήκες απουσίας φωτός, με 

μωβ και μπλε υπό συνθήκες έκθεσης υποστρώματος και ρύπου σε υπεριώδη και ορατή 

ακτινοβολιά, αντίστοιχα. Με διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι των 

πειραμάτων.  
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.4.1.1 η μεγαλύτερη μεταβολή στη συγκέντρωση του ρύπου 

επήλθε λόγο φυσιορόφησης του μορίου στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, κατά την 

αλληλεπίδρασή τους σε σκοτεινές συνθήκες. Ωστόσο, κατόπιν ακτινοβόλησης φωτοκαταλύτη 

και ρύπουμε υπεριώδες φως, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης παρέμεινε πρακτικά σταθερή. Η 

στάσιμη τάση της συγκέντρωσης του ρύπου υποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα του υλικού 

ως φωτοκαταλύτης υπό συνθήκες UVακτινοβολίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά 

του υλικού ένταντι της ακεταλδεΰδης μετά την έκθεσή του σε ορατό φως. Η αλλαγή που 

εμφανίζεται στην κλίση της καμπύλης απορροφητικότητας αντιστοιχεί στη μεταβολή του 

ρυθμού ελάττωσης της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, ως αποτέλεσμα κάποιου νέου 

μηχανισμού απομάκρυνσής της, πιθανότατα μέσω αποδόμησής της στην αέρια φάση, γεγονός 

που αποτελεί ένδειξη της ενεργοποιήσης του φωτοκαταλύτη.Στον πίνακα 5.4.1.2 παρατίθενται 

τα πειραματικά δεδομένα από την τελική μέτρηση κανονικοποιημένης απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες απουσίας φωτός από όπου προκύπτει το ποσοστό 

προσρόφησής της, καθώς επίσης και ο χρόνος στον οποίο λήφθηκε η τελευταία μέτρηση. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.4.1.2:Συγκεντρωτικός πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην 

επιφάνεια του 0.25 % Co/ZnO, καθώς επίσης και την τελευταία τιμή κανονικοποιημένης, ως 
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προς τη μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, από όπου 

προκύπτει το ποσοστό προσρόφησής της. 

 

Πείραμα 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.393292 

 

170 

 

60.67 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.428139 

 

150 

 

57.19 

 

 

Διάγραμμα 5.4.1.2: Διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης,υπό συνθήκες παρουσίας UV/Visακτινοβολίας και απουσία φωτός,κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25 % Co/ZnO. 

 

Στο διάγραμμα 5.4.1.2 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού με υπεριώδη ή ορατή 

ακτινοβολία και απουσία φωτός. Παρουσία ορατής ακτινοβολίας, η αυξητική τάση της 
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απορροφητικότητας της ακεταλδεΰδης είναι συνεπής με την φωτοκατάλυση του αέριου ρύπου. 

Η περιοχή όπου η συγκέντρωση του ρύπου παραμένει στάσιμη υποδεικνύει την έλλειψη 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού. 

 

5.4.1.1 Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από ορατή ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25 % Co/ZnO 

Για τη διεξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας της επαγόμενης από ορατή ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του αέριου ρύπου, ακεταλδεΰδη, σχεδιάστηκε το διάγραμμα 

5.4.1.1.1 σύμφωνα με το νόμο της ταχύτητας για την πρώτη τάξης αντίδραση φωτοκατάλυσης. 

 

Διάγραμμα 5.4.1.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο σε 

λεπτά, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.25%Co/ZnO. Από την κλίσης της γραμμικής 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας της 

φωτοκατάλυσης kCH3CHO = (3.00 ± 0.20)×10-3min-1. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Ο προκύπτων συντελεστής ταχύτητας φωτοκατάλυσης της ακεταλδεΰδης με χρησιμοποιούμενο 

φωτοκαταλυτικό υλικό το 0.25%Co/ZnO σε συνθήκες ορατού φωτός προσδιορίστηκε  kCH3CHO = 
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(3.00 ± 0.20)×10-3min-1. Αυτό σημαίνει πως ο φωτοκαταλύτης0.25%Co/ZnO αποτελεί υποψήφιο 

απορρυπαντή εσωτερικών χώρων. 

 

5.4.1.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντωντης φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25 % 

Co/ZnO 

Tα μοναδικά προϊόντα που ανιχνεύθηκαν, κατά τη φωτοβοηθούμενη από ορατή ακτινοβολία 

οξειδοαναγωγή της ακεταλδεΰδης χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα το 0.25% 

Co/ZnO, είναι CO2, COκαι H2O.Hαπορροφητικότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2και του 

COκαταγράφηκε καθ’όλη τη διάρκεια του  πειράματος (> 5 ώρες). Στα διαγράμματα 5.4.1.2.1 

και 5.4.1.2.2 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του CO2και του CO αντίστοιχα, 

συναρτήσει του χρόνου. 

 

Διάγραμμα 5.4.1.2.1: Διάγραμμα απορροφητικότηταςυπέρυθρης ακτινοβολίας του 

CO2συναρτήσει του χρόνου σε min, το οποίο υποδεικνύει τη μεταβολή της συγκέντρωσής του 

κατά την αλληλεπίδραση της ακεταλδεΰδης με επιφάνεια 0.25% Co/ZnO, υπό την επίδραση 

Visible ακτινοβολίας, αλλά και στο σκοτάδι. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2αφορούν στα 2360.14 cm-1. 
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Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 5.4.1.2., παρά το γεγονός ότι η παραγόμενη συγκέντρωση 

του CO2είναι μικρή και στα όρια του ορίου ανίχνευσης της τεχνικής, εμφανίζει συστηματική 

αυξητική τάση μετά την ακτινοβόληση του συστήματος ακεταλδεΰδη - φωτοκαταλύτης, με 

ορατό φως, γεγονός που δηλώνει την φωτοκαταλυτική ενεργότητα του εν λόγω υλικού και την 

ενδεχόμενα υποσχόμενη χρήση του ως απορρυπαντής εσωτερικών χώρων. Οι διακυμάνσεις στην 

ένταση απορροφητικότητας υπερύθρου φωτός του CO2οφείλονται, πέρα από τη χαμηλή 

ευαισθησία λόγω χαμηλής συγκέντρωσης CO2 (περίπου 1.5 × 1015moleculecm-3), στην 

ενδεχόμενη επαναπροσρόφησή του στις ελεύθερες θέσεις πρόσδεσης της επιφάνειας του υπό 

μελέτη υλικού, κατόπιν της αρχικής του παραγωγής.  

Για την ποσοτικοποίηση της μετατροπής αντιδρώντων σε προϊόντα σχεδιάστηκαν το διάγραμμα 

5.4.1.2.2 για το CO2  και το διάγραμμα 5.4.1.2.3 για το CO. H απόδοση μετατροπής της 

ακεταλδεΰδης σε CO2προσδιορίστηκε ~1 ενώ για το CO ~0.1. Η στοιχειομετρική έλλειψη 

άνθρακα οφείλεται πιθανότατα στην προσρόφηση των προϊόντων στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη, καθώς σε αντιστοιχία με ό,τι παρατηρήθηκε στα νανοδομικά υλικά TiO2που 

έχουν εμπλουτιστεί με Fe, δεν παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη για τη δημιουργία κάποιας άλλης 

τοξικής ένωσης. 

 

Διάγραμμα 5.4.1.2.2: : Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 
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ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.25 % Co/ZnO. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield) της φωτοκατάλυσης. 

 

 

Διάγραμμα 5.4.1.2.3: Διάγραμμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO ως 

συνάρτηση του χρόνου σε min, το οποίο υποδεικνύει την παραγωγή τουκατά τη 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης με χρησιμοποιούμενο υλικό το 0.25% 

Co/ZnO, υπό την επίδραση Visible ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO αφορούν στα 2165.67cm-1 

 

Το διάγραμμα5.4.1.2.3 φαίνεται η  αύξηση της απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίαςστην περιοχή των 2165.67cm-1, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό αποτύπωμα της 

δονητικής διέγερσης του COαπό υπέρυθρη ακτινοβολία δηλώνοντας την παραγωγή του. 
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Διάγραμμα 5.4.1.2.3: : Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.25 % Co/ZnO. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

5.4.2Eπαγόμενη από υπεριώδη φωτοκαταλυτική δραστικότητα νανοδομικού υλικού 0.25 % 

Mn/ZnOμέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Για τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του νανοδομικού υλικού 0.25 % Mn/ZnO 

καταγράφηκε η  απορροφητικότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης παράλληλα με 

το χρόνο, κατά την έκθεσή της στην επιφάνεια του εν λόγω υλικού. Στον πίνακα 5.4.2.1 

βρίσκονται οι συνθήκες στις οποίες διεξήχθη το πείραμα ελέγχου. 

 

Πίνακας 5.4.2.1:Πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος ελέγχου 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού 0.25 % Μn/ZnO. 

 

0.25 % Mn/ZnO 

 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση 

λάμπας 

(cm) 

 

0.058 

 

1.57 

 

678 

 

UV 

 

60 
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αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

Οι τιμές των πειραματικών μετρήσεων απορροφητικότητας παρουσιάζονται στο διάγραμμα 

5.4.3 και αναφέρονται αρχικά υπό συνθήκες απουσίας ακτινοβόλησης, για τον προσδιορισμό της 

προσρόφησης του ρύπου στην επιφάνεια του φωτοκαταλυτικού υποστρώματος και ακολούθως 

υπό ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός.  

 

Διάγραμμα 5.4.3 : Διάγραμμα κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίαςτης ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25% atMn/ZnΟ, υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας καθώς 

και υπό σκοτάδι για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Κατά αντιστοιχία με τις τιμές απορροφητικότητας υπερύθρου φωτός της ακεταλδεΰδης στο 

διάγραμμα 5.4.3, η συγκέντρωση του αέριου ρύπου εμφανίζει μείωση υπό σκοτεινές συνθήκες, η 

οποία οφείλεται στην προσρόφηση του μορίου στην επιφάνεια του υλικού. Όταν στη συνέχεια 

το οπτικό κελί, που φιλοξενεί στο εσωτερικό του την ακεταλδεΰδη με τον φωτοκαταλύτη, 

εκτέθηκε σε υπεριώδη ακτινοβολία η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης ακολούθησε τον ίδιο 



- 90 - 
 

ρυθμό μείωσης υποδεικνύοντας ότι ο φωτοκαταλύτης είναι αναποτελεσματικός έναντι του 

ρύπου.  

Στον πίνακα 5.4.2.2 παρατίθεται η πειραματική τιμή της τελευταίας μέτρησης 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακεταλδεΰδης, το ποσοστό της προσρόφησης καθώς και ο 

χρόνος που διήρκησε το πείραμα ελέγχου για το υλικό 0.25% Mn/ZnΟ, υπό σκοτεινές συνθήκες. 

Πίνακας 5.4.2.2:Πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 

0.25 % Cu/ZnO, καθώς επίσης την τελευταία τιμή, κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, από όπου προκύπτει το 

ποσοστό προσρόφησής της 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

0.838969 

 

120 

 

16.10 

 

 

5.4.3Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητααπό υπεριώδηακτινοβολία νανοδομικού 

υλικού 0.25 % Cu/ZnOΤiO2, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Κατά τη διερεύνηση της επίδρασης στη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του ZnO,ο 

εμπλουτισμός με 0.25 % Cu πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, κατά την πρόοδο της αλληλεπίδρασής τηςμε την επιφάνεια του 

υπό εξέταση νανοδομικού υλικού, όταν εκτέθηκαν σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και 

απουσία φωτός, διάγραμμα 5.4.3.1 για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της. Στον πίνακα 

5.4.3.1 περιέχονται οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε το πείραμα ελέγχου της 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του νανοδομικού υλικού. 

 

 

 

Πίνακας 5.4.3.1:Πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος ελέγχου 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού 0.25 % Cu/ZnO. 
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0.25% Cu/ZnO 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση λάμπας 

(cm) 

0.037 1.42 668 UV 60 

αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

Διάγραμμα 5.4.3.1 : Διάγραμμα κανονικοποιημένης ως προς τη μέγιστη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακρινοβολίαςτης ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25% atCu/ZnΟυπό σκοτεινές συνθήκες και υπό την 

επίδραση UV ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.4.3.1 δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση της  

ακεταλδεΰδης όταν αυτή εκτεθεί στην επιφάνεια του 0.25% Cu/ZnΟ υπό σκοτεινές συνθήκες. 

Κατόπιν κορεσμού των ενεργών θέσεων προσρόφησης στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, 
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ξεκίνησε η ακτινοβόληση του προς μελέτη συστήματος με υπεριώδες φως και παρατηρήθηκε 

μείωση στη συγκέντρωση του ρύπου της τάξης του 10 %.Στον πίνακα 5.4.3.2 αναφέρεται το 

ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, ο χρόνος που 

διήρκησε η διεργασία της προσρόφησης και η τελευταία πειραματική τιμή απορροφητικότητας 

του ρύπου. 

 

Πίνακας 5.4.3.2:Πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 

0.25 % Cu/ZnO, καθώς επίσης την τελευταία τιμή κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, από όπου και προκύπτει το 

ποσοστό προσρόφησής της. 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

0.978273 

 

100 

 

2.17 

 

 

Στο διάγραμμα 5.4.3.2 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού με υπεριώδη ακτινοβολία και 

απουσία φωτός, κατά τη χρήση  του νανοδοκικού υλικού 0.25 % Cu/ZnO, ως φωτοκαταλύτης. 
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Διάγραμμα 5.4.3.2: Διάγραμμα του λόγου χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης,υπό συνθήκες UVακτινοβολίας καισκοτεινές,κατά την αλλήλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.25%Cu/ZnO. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.4.3.2, η  αυξητική τάση της απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης είναι σύμφωνη με τη φωτοκαταλυτική διάσπαση της, 

δηλώνοντας ότι το 0.25%Cu/ZnO είναι αποτελεσματικός φωτοκαταλύτης στην υπεριώδη 

περιοχή φάσματος (ενδεχόμενα κατάλληλος για εξωτερικά περιβάλλοντα) και η μείωση της 

συγκέντρωσης του ρύπου δεν οφείλεται αποκλειστικά στη φυσιορόφηση του μορίου στην 

επιφάνεια του υλικού. 

 

5.4.3.1 Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25 % Cu/ZnO 

Ο συντελεστής ταχύτητας, της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης της αέριας ακεταλδεΰδης, 

επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία για το υλικό 0.25% Cu/ZnO,προσδιορίστηκε  από την 

κλίση της ευθείας του διαγράμματος 5.4.3.1.1, κατά την αναπαράσταση του λαγαριθμικού όρου 

με τον χρόνο, σύμφωνα με την έκφραση 5.3.1.2. 
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Διάγραμμα 5.4.3.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο 

χρησιμοποιώνταςως φωτοκαταλύτη το 0.25% Cu/ZnO. Από την κλίσης της γραμμικής 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας kCH3CHO = 

(0.60 ± 0.053) × 10-3min-1 της φωτοκατάλυσης. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) από τη γραμμική 

προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο σε min. 

 

Όπως φαίνεται, ακολουθεί πρώτης τάξης κινητική διαδικασία και όπως προκύπτει από την κλίση 

της ευθείας του διαγράμματος 5.4.3.1.1, ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκατάλυσης της 

ακεταλδεΰδης, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα το 0.25% Cu/ZnOείναι 

kCH3CHO = (0.60 ± 0.053)×10-3min-1.  

 

5.4.3.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοσημετατροπής 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα 

Τα κυρίαρχα προϊόντα της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της ακεταλδεΰδης κατά την ετερογενή 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.25% Cu/ZnO,που ανιχνεύθηκαν, είναι CO2και Η2Ο, ενώ 

παράχθηκε επίσης ελάχιστη ποσότητα CO. Κατά την πρόοδο της φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης παρατηρήθηκε αύξηση της απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίας στους 2360.14cm-1, δηλώνοντας την παραγωγή του CO2(Διάγραμμα 5.4.3.2.1). 
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Διάγραμμα 5.4.3.2.1: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 

συναρτήσει του χρόνου σε min, πάνω στην επιφάνεια του 0.25 % Cu/ZnO, το οποίο υποδεικνύει 

την παραγωγή τουκατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης με 

χρησιμοποιούμενο υλικό το 0.25% Cu/ZnO, υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 αφορούν στους 2360.14 cm-1. 

 

Στο διάγραμμμα απεικονίζεται χαρακτηριστικά ο ανταγωνισμός δύο διακαδισιών, όπου 

ηαυξητική τάση της απορροφητικότητας του CO2 αντιστοιχεί στην αρχική παραγωγή του κατά 

την φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης, ενώ η τάση ελάττωσης της 

απορροφητικότητάς του δηλώνει την επακόλουθη προσρόφησή του, στην επιφάνεια του 

νανοδομικού υλικού. 
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Διάγραμμα 5.4.3.2.2: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.25%Cu/ZnO. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.4.3.2.2, για τον φωτοκαταλύτη 0.25 % Cu/ZnOπροσδιορίστηκε η 

απόδοση (yield)φωτοκατάλυσης, yield = 1.63 ± 0.63.  Η στοιχειομετρική έλλειψη άνθρακα, 

όπως συζητήθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, φέρεται να οφείλεται στη μετατροπή της 

ακεταλδεΰδης σε CO, όπως δείχνει το διάγραμμα 5.4.3.2.3. 



- 97 - 
 

 
Διάγραμμα 5.4.3.2.3: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.25%Cu/ZnO. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO αφορούν στους 2165.67 cm-1. 

 

Για τον προσδιορισμό της απόδοσης (yield)του CO κατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της 

ακεταλδεΰδης με χρησιμοποιούμενο υλικό το 0.25%Cu/ZnO κατασκευάστηκε διάγραμμα 

μεταβολής συγκέντρωσης [CO], συναρτήσει μεταβολής της συγκέντρωσης του 

φωτοκαταλϋόμενου ρύπου (Διάγραμμα 5.4.3.2.4). 
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Διάγραμμα 5.4.3.2.4: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.25%Cu/ZnO. Από την κλίση της 

ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Η απόδοση φωτοκατάλυσης για το COπροσδιορίστηκε ότι είναιyield = 0.46 ± 0.04, απόδοση 

που είναι συνεπής με το ισοζύγιο μάζας για τον άνθρακα και ως εκ τούτου η επαναπροσρόφηση 

των προϊόντων στο εν λόγω υλικό, είναι πρακτικά αμελητέα.  

 

5.4.4 Σχολιασμός φωτοκαταλυτικών νανοδομικών υλικών ZnOεμπλουτισμένα με Co, Mn, 

Cu 

Oεμπλουτισμός του ZnO με τα στοιχεία Co, Mn, Cu έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του 

μεγέθους του κρυστάλλου, πίνακας 5.4.4.1. Αυτό οφείλεται στη μικρή διαλυτότητά τους στη 

μήτρα του ZnO. Οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ο εμπλουτισμός του ZnOμε Co στην 

ενεργή επιφάνεια του υλικού, όπως επίσης και στο μέγεθος των πόρων που υπάρχουν στην 

επιφάνεια του υλικού είναι μηδαμινές, ενώ ο εμπλουτισμός του με Μnκαι Cuεπιφέρει μείωση 

της ενεργής επιφάνειας του υλικού. Η ατομική ακτίνα του Co2+ και του Zn2+είναι παρόμοιες με 

αποτέλεσμα το Co2+ να αντικαθιστά το Zn2+στο κρυσταλλικό πλέγμα, χωρίς να μεταβληθεί 
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αισθητά η γεωμετρία του κρυστάλλου, αλλά να προσαυξάνονται οι ατέλειές του. Hπροσθήκη 

Coστο ZnO ενισχύει την απορρόφηση φωτός στην περιοχή ορατού τροποποιώντας το φάσμα 

απορρόφησης, ενώ συγχρόνως επιφέρει στένωση του χάσματος ζώνης απορρόφησης.Οι 

ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις σθένους του Co2+είναι: 

Co2+ : [Αr] 4s2 3d5 (lowspin) 

Co2+ : [Αr] 3d7 (high spin) 

 

Με απορρόφηση ορατής ακτινοβολίας, ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους του ημιαγωγού 

διεγείρονται στην ζώνη αγωγιμότητας του εμπλουτισμένου με Coυλικού, εκκινώντας τη 

διαδικασία αποικοδόμησης του προσροφημένου ρύπου.  

Η προσθήκη Mn2+ στο ZnOέχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργούς επιφάνειας του 

φωτοκαταλύτη. Η ατομική ακτίνα του Μn2+ είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με την αντίστοιχη του 

Zn2+ και πιθανώς η δομή του κρυστάλλου μεταβάλλεται. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ιόντων 

στο εσωτερικό του κρυστάλλου γίνονται ισχυρότερες λόγω των επαγόμενων μικρότερων 

αποστάσεων. Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση σθένους του Mn2+ μεταβάλλεται από 3d5 σε 3d6 

όταν παγιδεύει ηλεκτρόνια (e-) – αναγωγή  και από 3d5 σε 3d4– οξείδωση, όταν παγιδεύει οπές 

(h+). Επειδή όμως η διαμόρφωση 3d5είναι αρκετά σταθερή (ημισυμπληρωμένη στοιβάδα) δεν 

έχουμε μεταβολή στη συγκέντρωση των φορέων φορτίου και σε συνδυασμό με τη μειωμένη 

προσροφητική ικανότητα του υλικού το φωτοπαραγώμενο ζεύγος ηλεκτρονίου οπής 

επανασυνδέεται πολύ γρήγορα, καθιστώντας το φωτοκαταλύτη λιγότερο αποτελεσματικό, ως 

απορρυπαντή. 

Η προσθήκη του Cu2+στο ZnOμειώνει κατά πολύ την προσροφητική ικανότητα του υλικού 

καθώς μειώνεται σημαντικά η ενεργή επιφάνεια του υποστρώματος. Η ηλεκτρονιακή 

διαμόρφωση σθένους του Cu2+ μεταβάλλεται από 3d9 σε 3d10 όταν παγιδεύει ηλεκτρόνια (e-) και 

από 3d9 σε 3d8 όταν παγιδεύει οπές (h+).Οι δύο καινούριες ηλεκτρονιακές δομές, είναι 

εξαιρετικά ασταθείς και για να αποκατασταθεί η σταθερή ηλεκτρονιακή διαμόρφωση, το 

παγιδευμένο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται σε μόρια οξυγόνου,ενώ η παγιδευμένη οπή σε μόρια 

νερού, που έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια και συνακόλουθαπαράγονται ρίζες υπεροξειδίου 

(ιόν) και υδροξυλίου (∙Ο2
- και ΟΗ∙): 
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Cu3+ + e-→ Cu2+ 

Cu2+ + O2 ads → Cu3+ + O2
- 

Cu2+ + h+→ Cu3+ 

Cu3+ + OH-→ Cu2+ + OH∙ 

Η ενισχυμένη δράση του Cu2+ αποδίδεται επίσης στη συμπληρωμένη ηλεκτρονιακή του δομή, 

που χρησιμεύει ως μια “ρηχή” παγίδα για τους φορείς φορτίων για να επιταχύνουν τις διεργασίες 

μεταφοράς φορτίων.Ωστόσο, η προσθήκη με Cu2+ δε φαίνεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, 

όσον αφορά στη δραστικότητα του φωτοκαταλύτη στην ορατή περιοχή ακτινοβολίας. 

 

Πίνακας 5.4.4.1: Συγκεντρωτικός πίνακας φυσικών χαρακτηριστικών των υλικών 0.25 % 

Co/ZnO, 0.25 % Mn/ZnO, 0.25 % Cu/ZnO. 

 
Eg 

(eV) 
Crystaline Size 

Surface area 

(m2 g-1) 

Porosity 

(cm3 g-1) 

Atomic Radius 

(Å) 

Pure ZnO 3.19 15.61 23.89 0.115 
142pm 

0.60 

0.25 % 

Co/ZnO 

3.17 

 
18.19 24.84 0.176 

152pm 

0.60-0.75 

0.25 % 

Mn/ZnO 
3.10 24.80 9.62 0.055 161pm 

0.25 % 

Cu/ZnO 
3.13 28.01 2.99 0.027 145pm 

 

5.5Eπαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη ακτινοβολία περοβσκιτικών 

υλικών, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Οι περοβσκίτες γενικότερα περιλαμβάνουν ενώσεις του γενικού μοριακού τύπου ΑΜΧ3 όπου τo 

κατιόν Α είναι μεγαλύτερης ιοντικής ακτίνας από το κατιόν Μ και το ανιόν Χ είναι συνήθως 

οξυγόνο ή, σε ορισμένες συνθετικές ενώσεις, αλογόνο.Οι περοβσκίτες συνιστούν μία μεγάλη 

κατηγορία ενώσεων με ιδιαίτερα σημαντικές μαγνητικές, ηλεκτρικές, οπτικές και καταλυτικές 

ιδιότητες,  γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα σημαντικούς σε σύγχρονες τεχνολογικές 

εφαρμογές. 

Η σύνθεση των προς μελέτη περοβσκιτικών υλικών,5%SrTiO3/Cr2O3, 2%SrTiO3/Cr2O3 και 

5%SrTiO3/CdS, έγινε στο εργαστήριο Χημείας Υλικών, του τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υλικών (Τ.Ε.Τ.Υ.). 
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5.5.1 Επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτική δραστικότητα δειγμάτων 

5%SrTiO3/Cr2O3,μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Hφωτοκαταλυτική δραστικότητα του 5%SrTiO3/Cr2O3 ελέγχθηκε ομοιοτρόπως με τις 

προηγούμενες ομάδες υλικών, καταγράφοντας τη χρονική μεταβολή της έντασης 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της 

με το προς μελέτη υλικό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων απορροφητικότητας, 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.5.1.1 και αναφέρονται αρχικά υπό συνθήκες απουσίας 

ακτινοβόλησης και ακολούθως παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας. Για την ορθότερη 

αξιολόγηση του φωτοκαταλύτη, το πείραμα ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας 

επαναλήφθηκε. 

 
Διάγραμμα 5.5.1.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότηταςυπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, 

το οποίο υποδεικνύει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του ρύπου κατά την αλληλεπίδρασή του 

με επιφάνεια 5%SrTiO3/Cr2O3,υπό σκοτεινές συνθήκες και υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας. 

Με διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνταιοι διαφορετικοί κύκλοι πειραμάτων. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 
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Ο σταθερός ρυθμός ελάττωσης της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, διάγραμμα5.5.1.1, τόσο 

πριν, όσο και μετά την ακτινοβόληση του συστήματος φωτοκαταλύτης (5%SrTiO3/Cr2O3) ρύπος 

με υπεριώδες φως, δηλώνει ότι η ακεταλδεΰδη καταναλώνεται μόνο μέσω της διεργασίας της 

φυσικής προσρόφησης. Δεν ανιχνεύθηκαν καθόλου προϊόντα, τόσο πριν, όσο και μετά την 

ακτινοβόληση με υπεριώδες φως. Συνεπώς, το εν λόγω υλικό είναι αναποτελασματικό ως 

φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα. Στο πίνακα 5.5.1.1 συνοψίζονται οι συνθήκες διεξαγωγής του 

πειράματος ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 5 %SrTiO3/Cr2O3. 

 

Πίνακας 5.5.1.1: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του συνόλου των 

πειραμάτων ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 5 %SrTiO3/Cr2O3. 

 

5 %SrTiO3/Cr2O3 

 

Πείραμα 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση 

λάμπας 

(cm) 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.049 

 

1.34 

 

680 

 

UV 

 

60 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.049 

 

 

1.99 

 

685 

 

UV 

 

60 

αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

5.5.2Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη ακτινοβολία νανοδομικών 

υλικών 2%SrTiO3/Cr2O3,μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Για την αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του νανοδομικού υλικού 

2%SrTiO3/Cr2O3διεξήχθησαν πειράματα, κατά τα οποία καταγράφηκε η απορροφητικότητα στο 

υπέρυθρο της ακεταλδεΰδης, σε συνθήκες απουσίας εξωτερικής πηγής ακτινοβολία και κατά την 

ακτινοβόληση του συστήματος με υπεριώδες φως (διάγραμμα 5.5.2.1). 
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Διάγραμμα 5.5.2.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας ακεταλδεΰδηςστο υπέρυθρο , συναρτήσει του χρόνου σε min, κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 2%SrTiO3/Cr2O3. Με γαλάζιο χρώμα απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα υπό συνθήκες απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της και με 

έντονο μωβ υπό συνθήκες έκθεσης του υποστρώματος και του ρύπου σε UV ακτινοβολία. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHO μετρήθηκαν  στα 

1745.74cm-1. 

 

Από το διάγραμμα 5.5.2.1 φαίνεται ότι το υλικό 2%SrTiO3/Cr2O3εμφανίζει αντίστοιχη  

συμπεριφορά με το περισσότερο εμπλουτισμένο SrTiO3/Cr2O35 % (διάγραμμα 5.5.1.1). Η 

συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώνεται με σταθερόρυθμό υπό συνθήκες απουσίας φωτός. 

Στη συνέχεια η έκθεση, ρύπου και φωτοκαταλύτη, σε υπεριώδη ακτινοβολία φαίνεται να 

επιφέρει αύξηση της προσρόφησης του πρώτου στην επιφάνεια του δεύτερου, η οποία σύντομα 

επανασταθεροποιείται. Ο φωτοκαταλύτης αποδεικνύεται αναποτελεσματικός για τον 

συγκεκριμένο ρύπο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την μη ανίχνευση  προϊόντων κατόπιν 

έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία. Ο πίνακας 5.5.2.1 περιέχει τις συνθήκες που έλαβε χώρα το 

πείραμα ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας για το υλικό 2 %SrTiO3/Cr2O3.  
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Πίνακας 5.5.2.1: Πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος ελέγχου 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 2 %SrTiO3/Cr2O3. 

 

2 %SrTiO3/Cr2O3 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση λάμπας 

(cm) 

 

0.050 

 

0.74 

 

660 

 

UV 

 

60 
αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

5.5.3Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη ακτινοβολία νανοδομικού 

υλικού  5%SrTiO3/CdS,μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Αντίστοιχα με την πειραματική διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, oμοίως για το υλικό 

5%SrTiO3/CdS καταμετρήθηκε, για χρονική διάρκεια 4 ωρών, η ένταση απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακτελδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της με το συγκεκριμένο 

φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα, υπό συνθήκες παρουσίας υπεριώδους φωτός καθώς και απουσίας 

εξωτερικής πηγής ακτινοβολίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η προσρόφησής της (Διάγραμμα 

5.5.3.1). 
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Διάγραμμα 5.5.3.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότηταςυπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια SrTiO3/CdS 5%,υπό σκοτεινές συνθήκες και υπό την 

επίδραση UV ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.5.3.1 η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώνεται με σταθερό 

ρυθμό κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 5%SrTiO3/CdS, υπό συνθήκες απουσίας 

εξωτερικής πηγής ακτινοβολίας. Αμέσως μετά την ακτινοβόληση του κελιού με υπεριώδες φως, 

ο ρυθμός κατανάλωσης της ακεταλδεΰδης ήταν ταυτόσημος με τον αντίστοιχο απουσία φωτός, 

εκτός από μία αρχική μικρή διακύμανση. Συνεπώς, το συγκεκριμένο υλικό φέρεται να μην 

επάγει δραστικά τη φωτοκατάλυση της CH3CHOκαι να μην αποτελεί υποσχόμενο πρόσθετο σε 

οικοδομικά υλικά ή χρώματα μεγάλων επιφανειών, για απορρύπανση εξωτερικών χώρων. 

Στον πίνακα 5.5.3.1 συνοψίζονται  οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι πειραματικές 

μετρήσεις για την αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του μελετούμενου υλικού. 

 

 

Πίνακας 5.5.3.1: Πίνακας με τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος ελέγχου 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 5%SrTiO3/CdS 5%. 
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5%SrTiO3/CdS 

 

Φωτοκαταλύτης 

(g) 

 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

Ακτινοβολία 

 

 

Aπόσταση λάμπας 

(cm) 

 

0.051 

 

2.12 

 

690 

 

UV 

 

60 

 
αΌλα τα πειράματα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 

 

5.5.4: Συγκριτικά Αποτελέσματα Περοβσκιτικών Υλικών 

Και τα τρία υλικά του ίδιου είδους εμφάνισαν έντονη ετερογενή αλληλεπίδραση με την 

ακεταλδεΰδη. Στον πίνακα 5.3.4.1 παρατίθενται το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης 

στην επιφάνεια των μελετούμενων περοβσκιτικών υλικών, ο χρόνος που διήρκησαν τα 

πειράματα προσρόφησης, καθώς και τα πειραματικά δεδομένα από την πρώτη και την τελευταία 

λήψη φάσματος απορρόφησης της ακεταλδεΰδης, απουσία φωτός, από όπου και προκύπτει το 

ποσοστό της προσρόφησης. 

 

Πίνακας 5.3.4.1:Συγκεντρωτικός πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης σε 

επιφάνεια 5%SrTiO3/Cr2O3, 2%SrTiO3/Cr2O3, 5%SrTiO3/CdS, καθώς επίσης την τελευταία τιμή 

κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της 

ακεταλδεΰδης, από όπου και προκύπτει το ποσοστό προσρόφησής της. 

 

Πείραμα 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

 

% Προσρόφηση 

 

5%SrTiO3/Cr2O3 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.654844 

 

180 

 

34.51 

 

2ος κύκλος 

 

 

0.4679 

 

120 

 

53.21 

 

2%SrTiO3/Cr2O3 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.688851 

 

120 

 

31.11 
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5%SrTiO3/CdS 

 

1ος κύκλος 

 

 

0.783451 

 

120 

 

21.65 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις των περοβσκιτικών υλικών παρατηρήθηκε μικρή μεταβολή στην κλίση 

της καμπύλης απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του 

χρόνου, αμέσως μετά την ακτινοβόληση του συστήματος με υπεριώδη ακτινοβολία. Εν τούτοις, 

δεν υπήρξαν ενδείξεις για φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης και παραγωγή 

προϊόντων. 

Στο διάγραμμα 5.5.4.1 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού (φωτοκατάλυση και 

προσρόφηση) με υπεριώδη ακτινοβολία και απουσία φωτός (προσρόφηση). 

 

Διάγραμμα 5.5.4.1: Συγκριτικό διάγραμμα του λόγου μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες UV ακτινοβόλησης και απουσία φωτός, κατά την αλληλεπιδρασή 

της με επιφάνειαSrTiO3/Cr2O3 5%, SrTiO3/Cr2O3 2% καιSrTiO3/CdS 5%. 

 

Η αύξηση του συγκεκριμένου λόγου δείχνει την αποδοτική φωτοκαλυτική αποδόμηση του 

ρύπου, ενώ η σταθερή, με το χρόνο, συμπεριφορά,  τη αναποτελεσματικότητα του υλικού ως 
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φωτοκαταλύτης. Ως εκ τούτου, η μη μεταβολή του λόγου στις περιπτώσεις των υλικών 5%  

SrTiO3/Cr2O3 (πορτοκαλί τετράγωνα) και2% SrTiO3/Cr2O3(πράσινα τετράγωνα) δηλώνει ότι ο 

εμπλουτισμός από 2 – 5 % του Cr2O3με SrTiO3 δεν επιδρά ενισχυτικά στη φωτοκατλυτική 

δραστικότητα των νανοδομικών υλικών. Από την άλλη μεριά, η αρχική μείωση και εν συνεχεία 

σταθεροποίηση του λόγου, στην περίπτωση του 5 % SrTiO3/CdS(μπλε τετράγωνα), (διάγραμμα 

5.5.4.1), καταδεικνύει τη μη φωτοκαταλυτική του δραστικότητα, ενώ η αρχική ελάττωσή του 

μπορεί να αποδοθεί στην έντονη εκρόφηση ή μειωμένη προσρόφηση του ρύπου, κατά την 

ακτινοβόληση, λόγω αύξησης του ενεργειακού περιεχομένου της επιφάνειας  

 

5.5.5 Σχολιασμός φωτοκαταλυτικών νανοδομικών υλικών 5%SrTiO3/Cr2O3, 2% 

SrTiO3/Cr2O3 και 5% SrTiO3/CdS  

Η προσθήκη των μετάλλων Cr, Cd στο SrTiO3 σύμφωνα με μετρήσεις απορροφητικότητας 

UV/Visμείωσε το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, πίνακας 5.5.5.1, που δηλώνει ότι φάσμα 

απορρόφησης του υλικού έχει μετατοπιστεί προς το ορατό (redshift).Πειράματα ελέγχου 

υπέδειξαν την αναποτελεσματικότητα των εμπλουτισμένων υλικών ως φωτοκαταλύτες, γεγονός 

που δηλώνει είτε ότι η ικανότητα της απορροφητικότητας του υλικού μειώθηκε, είτε ότι ο 

χρόνος ζωής της ζώνης αγωγιμότητας είναι μικρός και ο ταχύς επανασυνδυασμός οπών-

ηλεκτρονίων περιορίζει τη φωτοκαλυτική δραστικότητα του υλικού. 

 

Πίνακας 5.5.5.1: Συγκεντρωτικός πίνακας φυσικών χαρακτηριστικών των υλικών 

5%SrTiO3/Cr2O3, 2% SrTiO3/Cr2O3 και 5%SrTiO3/CdS. 

 
Eg 

(eV) 

Surface area 

(m2 g-1) 

Porosity 

(cm3 g-1) 

5%SrTiO3/Cr2O3 3.2, 2.5 70 0.15 

2%SrTiO3/Cr2O3 3.2, 2.5 90 0.18 

5%SrTiO3/CdS 3.2, 2.5 77 0.14 

α Με πλάγια γράμματα αναφέρεται η περιοχή απορρόφησης που οφείλεται στην ουσία 

πρόσμιξης, δηλαδή στο Cr2O3  και στο CdS. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ηπροσθήκη Cr3+πιθανότατα αυξάνει το ρυθμό επανασυνδυασμού 

ηλεκτρονίου οπής λόγω των d τροχιακών του, τα οποία δρουν σαν κέντρα επανασυνδυασμού 
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του φωτοεπαγώμενου ζεύγους e- - ℎ𝑉𝐵
+ . Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωσή του είναι Cr3+: [Αr] 3d3και 

γίνεται 3d4 όταν έρθει σε επαφή με ηλεκτρόνιο και 3d2 με οπή με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

Cr 3+ + e- → Cr 2+ 

Cr 2+ + ℎ𝑉𝐵
+  → Cr 3+ 

Cr 3+ +  ℎ𝑉𝐵
+   → Cr 4+ 

Cr 4+ + e- → Cr 3+ 

 

ΤοCd2+ έχει ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Cd2+: [Αr] 4d10και μεταβαίνει στην 3d9 όταν έρθει σε 

επαφή με ηλεκτρόνιο και στην 5s1 όταν αλληλεπιδράσει με οπή. Επειδή όμως η 3d10είναι αρκετά 

σταθερή ενεργειακή κατάσταση (πλήρως συμπληρωμένα dτροχιακά) η προσθήκη του Cd2+ δεν 

οδηγεί στη μεταβολή της συγκέντρωσης φορτίου, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές οξειδωτικές 

οντότητες στην επιφάνεια του υλικού.  

 

5.6Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία 

νανοδομικών υλικών 0.04% Mn/TiO2, 0.04% Co/TiO2, 0.04% Mn/Co-TiO2, μέσω 

παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Η συγκεκριμένη σειρά φωτοκαταλυτικών δειγμάτων αναφέρεται σε υλικά δομημένα από TiO2με 

διαφορετικό είδος εμπλουτισμού με μέταλλα μετάπτωσης, δηλαδή 0.04 % Μn, 0.04 %Coκαι0.04 

%Mn/Co. Παράλληλα με την αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των εν λόγω 

υλικών,στην περιοχή της υπεριώδους (UV)και της ορατής (Visible) ακτινοβολίας, ελέγχθηκε η 

επίδραση του οξυγόνου στο μηχανισμό της φωτοκατάλυσης, μέσω της αποικοδόμησης της 

ακεταλδεΰδης, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικά περιβάλλοντος Ν2 (απουσία oξυγόνου), όσο 

και συνθετικού αέρα Ν2/Ο2 (παρουσία οξυγόνου). Στο διάγραμμα 5.6.1 παρουσιάζεται η 

μεταβολή της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 

0.04% Mn/TiO2υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, παρουσία UV/Visible ακτινοβολίας και 

απουσία φωτός, υπό συνθήκες παρουσίας και απουσίας οξυγόνου. 
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Διάγραμμα 5.6.1:Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, υπό συνθήκες b) 

παρουσίας και a) απουσία οξυγόνου, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % 

Mn/TiO2. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.1, απουσία οξυγόνου, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης 

παρούσιασε τη μεγαλύτερη μείωση όταν βρισκόταν στο σκοτάδι. Η παρουσία φωτός ωστόσο 

φαίνεται είτε να μειώνει την προσρόφηση του ρύπου στην επιφάνεια του υποστρώματος, είτε να 

αυξάνει την εκρόφηση αυτού. Κάποια ένδειξη για φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού 

δεν υπήρξε. 

Η παρουσία οξυγόνου από την άλλη μεριά, φαίνεται κρίσιμη για το μηχανισμό της 

φωτοκατάλυσης. Παρουσίαορατής ακτινοβολίας ο φωτοκαταλύτης φαίνεται να είναι 

αποτελεσματικός έναντι του ρύπου, δεδομένου ότι αυξήθηκε η μείωση στη συγκέντρωσή του. 
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Παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας, μετά την σταθεροποίηση των δυναμικών διεργασιών 

προσρόφηση-εκρόφηση, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώνεται μονότονα, δηλώνοντας τη 

δραστικότητα του υλικού. 

Στο διάγραμμα 5.6.2 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, κατά την 

αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% Co/TiO2υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, δηλαδή 

παρουσία UV/Visible ακτινοβολίας και απουσία φωτός, καθώς και υπό συνθήκες παρουσίας και 

απουσίας οξυγόνου. 

 

Διάγραμμα 5.6.2:Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min υπό συνθήκες b) 

παρουσίας και a) απουσίας οξυγόνου, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % 

Co/TiO2. 

 

Ο φωτοκαταλύτης 0.04 % Co/TiO2, σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.2 απουσία οξυγόνου 

παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με αυτήν του φωτοκαταλύτη 0.04 % Μn/TiO2. Η σχεδόν 

ταυτοτική κλίση στις καμπύλες της απώλειας της ακεταλδεΰδης σε συνθήκες απουσίας φωτός, 



- 112 - 
 

αλλά και ακτινοβόλησης με υπεριώδες είναι ένδειξη ότι ο φωτοκαταλύτης δεν εκκινεί τη 

διαδικασία της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ρύπου. Αναποτελεσματικός φαίνεται να 

είναι ο φωτοκαταλύτης, επίσης, υπό συνθήκες παρουσίας ορατής ακτινοβολίας. Η παρουσία 

ορατού φωτός προκαλεί μείωση στη μεταβολή της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδηςείτε λόγω 

αύξησης του ρυθμού εκρόφησης του ρύπου, είτε λόγω μείωσης του ρυθμού προσρόφησής του. 

Σε συνθήκες παρουσίας οξυγόνου και ορατού φωτός δεν παρουσιάσθηκε καμία φωτοκαταλυτική 

δραστικότητα. Η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώνεται έντονα μόνο παρουσία υπεριώδους 

ακτινοβολίας και οξυγόνου. Η έντονη αυτή μεταβολή στη συγκέντρωση του αέριου ρύπου είναι 

ένδειξη της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας του φωτοκαταλύτη 0.04 % Co/TiO2.  

Αντίστοιχα στο διάγραμμα 5.6.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας σε αυτή 

την περίπτωση ως φωτοκαταλυτικό υπόστρωμα το 0.04 % Μn/Co-TiO2.  

 



- 113 - 
 

Διάγραμμα 5.6.3:Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή απορροφητικότητας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min υπό συνθήκες b) 

παρουσίας και a) απουσίας οξυγόνου, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% Μn/Co-

TiO2. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.3, το υλικό 0.04 % Μn/Co-TiO2απουσία οξυγόνου δεν 

εμφανίζει φωτοκαταλυτική δραστικότητα έναντι της ακεταλδεΰδης. Η απομάκρυνση της 

ακεταλδεΰδης γίνεται μόνο μέσω προσρόφησής της στη επιφάνεια του υλικού. Σε συνθήκες 

παρουσίας οξυγόνου και υπό ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός εμφάνισε έντονη ελάττωση 

δηλώνοντας τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού. Σε συνθήκες παρουσίας οξυγόνου, η 

παρουσία ορατής ακτινοβολίας φαίνεται ότι δεν επαρκεί για να αποικοδομήσει την 

ακεταλδεΰδη, ενώ παράλληλα φαίνεται να μειώνει την προσρόφηση του ρύπου ή να αυξάνει την 

εκρόφησή του. Μια συνολική εικόνα για τη φωτοκαταλυτική συμπεριφορά των 0.04 % 

Mn/TiO2, 0.04 % Co/TiO2, 0.04 % Mn/Co-TiO2παρουσία και απουσία οξυγόνου, καθώς και υπό 

ακτινοβόληση υπεριώδους ή ορατού φωτός μας δίνει το διάγραμμα 5.6.4, της χρονικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης προς την προσρόφησή της στην επιφάνεια των υλικών. 
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Διάγραμμα 5.6.4: Συγκριτικό διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της συγκέντρωσης 

της ακεταλδεΰδης υπό συνθήκες UV ή Vis και απουσία φωτός, κατά την αλληλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.04 % Mn/TiO2, 0.04 % Co/TiO2, 0.04 % Mn/Co-TiO2παρουσία και απουσία 

οξυγόνου. 

 

Συνοψίζοντας, κανένα υλικό δεν παρουσίασε φωτοκαταλυτική δραστικότητα απουσία οξυγόνου, 

με άμεσο συμπέρασμα ότι το οξυγόνο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο μηχανισμό της 

φωτοκατάλυσης.Παρουσία οξυγόνου, μόνο το υλικό 0.04 % Mn-TiO2 εμφανίζει 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα όταν εκτεθεί σε ορατό φως. Σε συνθήκες παρουσίας υπεριώδους 

ακτινοβολίας όλα τα φωτοκαταλυτικά υλικά είναι ενεργοί φωτοκαταλύτες. 
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5.6.1 Κινητική ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτικής αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με 

επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2, 0.04% Co/TiO2, 0.04% Mn/Co-TiO2 

Η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης, όπως προσδιορίστηκε πειραματικά 

ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης: u(CΗ3CHO) = k × [CΗ3CHO]. Η αξιολόγηση της 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των υλικών σύμφωνα με το είδος εμπλουτισμού τους έγινε 

προσδιορίζοντας και συγκρίνοτας το συντελεστή ταχύτητας της φωτοκατάλυσης, υπό συνθήκες 

έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.1.1.  

 

 

Διάγραμμα 5.6.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο 

σε min, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη τα νανοδομικά υλικά 0.04% Mn/TiO2, 0.04% 

Co/TiO2, 0.04% Mn/Co-TiO2. Από την κλίση της γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών 

δεδομένων προκύπτουν οι συντελεστές ταχύτητας της φωτοκατάλυσηςk = (10.00 ± 1.00)×10-

3min-1, k = (4.73 ± 0.017)×10-3min-1, k = (3.25 ± 0.14)×10-3min-1,υπό συνθήκες υπεριώδους 

ακτινοβολίας. 

k = (10.00 ±0.01) ×10
-3

min
-1

 

k = (4.73 ±0.017) ×10
-3

 min
-1

 

k = (3.25 ±0.14) ×10
-3

min
-1
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α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.1.1 το αποδοτικότερο υλικό κατά την επαγόμενη από υπεριώδη 

ακτινοβολία φωτοκαταλυτική οξείδωση της ακεταλδεΰδης είναι το 0.04 % Co/TiO2, με 

συντελεστή ταχύτητας  k = (4.73 ± 0.017)×10-3min-1και το λιγότερο αντίστοιχα το 0.04 % 

Mn/TiO2, με συντελεστή ταχύτητας k = (10.00 ± 1.00)×10-3min-1
.  

 

Διάγραμμα 5.6.1.2: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης ως προς το 

χρόνοσεmin, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04 % Mn/TiO2. Από την κλίσης της 

γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτηταςτης 

φωτοκατάλυσης k = (0.73 ± 0.06) × 10-3min-1,υπό συνθήκες ορατής ακτινοβολίας. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

k = (0.73 ±0.06) ×10
-3

 min
-1
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Toυλικό 0.04 % Mn/TiO2είναι το μοναδικό που παρουσίασε φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

κατόπιν έκθεσής του σε ορατή ακτινοβολία, με συντελεστή ταχύτηταςk(Vis) = (0.73 ± 0.06)×10-

3min-1, διάγραμμα 5.6.1.2. Συγκριτικά με τη συμπεριφορά του σε συνθήκες έκθεσής του σε 

υπεριώδη ακτινοβολία,k(UV) = (3.25 ± 0.14)×10-3min-1,η δραστικότητά του είναι εμφανώς 

μικρότερη. 

 

5.6.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση Μετατροπής 

Ακεταλδεΰδης σε Προϊόντα 

Στα πειράματα προσρόφησης του ρύπου στην επιφάνεια και των τριών υλικών δεν ανιχνεύθηκαν 

προϊόντα κάτω από όλες τις συνθήκες διεξαγωγής αυτών, παρουσία ή απουσία οξυγόνου. 

Τα τελικά προϊόντα της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της 

ακεταλδεΰδης που ανιχνεύθηκαν είναι CO2, H2Oκαι CO. Η απόδοση για το CO2σε όλες τις 

περιπτώσεις ήταν 100 %. Η ποσοστιαία απόδοση των αντιδράσεων ως προς την παραγωγή του 

CO μετρήθηκε ~20 %. 

Στο διάγραμμα 5.6.2.1παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις της μεταβολής της 

συγκέντρωσης του CO, το οποίο πρόκειται για το ένα από τα δύο βασικά προϊόντα του 

πειράματος, συναρτήσει της μεταβολήςστη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης, σε συνθήκες 

έκθεσης του φωτοκαταλύτη σε ορατή και υπεριώδη ακτινοβολίας και σε συνθήκες 

θερμοκρασίας Τ = 296 Κ και πίεση P = 700 Torr. 

 



- 118 - 
 

 

Διάγραμμα 5.6.2.1:Συγκριτική γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, 

Δ[CO] συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτες0.04% Mn-TiO2, 0.04% 

Co-TiO2, 0.04% Mn/Co-TiO2. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της 

φωτοκατάλυσης. 

 

Όσον αφορά στα φωτοκαταλυτικά τελικά προϊόντα από επαγόμενη ορατή ακτινοβολία, τα μόνα 

που εντοπίστηκαν είναι το CO2και το H2O. 

Το ανώτατο όριο για την απόδοση παραγωγής CO προσδιορίστηκε με βάση το όριο ανίχνευσης 

του οργάνου < 3%. 

Η στοιχειομετρική έλλειψη του άνθρακα και η μη γραμμική αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 

αποτελούν ένδειξη για την προσρόφησή του στην επιφάνεια του 0.04 % Mn/TiO2. 
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5.6.3 Σχολιασμός φωτοκαταλυτικών δειγμάτων 0.04% Mn/TiO2, 0.04% Co/TiO2, 0.04% 

Mn/Co-TiO2 

Ο εμπλουτισμός του πλέγματος του TiO2 με ποσότητα Mn, Co,αλλά και συνδυασμό 

αυτών,ενισχύει την απορρόφηση φωτός στην περιοχή ορατού εισάγοντας ενδιάμεσες 

ηλεκτρονιακές καταστάσεις στο ενεργειακό φάσμα του υλικού, επιφέροντας έτσι στένωση του 

χάσματος ζώνης, πίνακας 5.6.3.1. 

Η ενισχυμένη φωτοκαταλυτική συμπεριφορά του 0.04% Mn/TiO2 αποδίδεται κυρίως στην 

ικανότητα του Mn να παγιδεύει φορείς φορτίων που έχουν φωτοπαραχθεί, κατόπιν έκθεσης σε 

υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία, καθώς και στο χρονικά ικανό επανασυνδυασμό ηλεκτρονίου - 

οπής. Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση σθένους του Mn2+ μεταβάλλεται από 3d5 σε 3d6 όταν 

παγιδεύει ηλεκτρόνια (e-) και από 3d5 σε 3d4 όταν παγιδεύει οπές (h+). Οι δύο καινούριες 

ηλεκτρονιακές δομές, είναι εξαιρετικά ασταθείς και για να αποκατασταθεί η σταθερή 

ηλεκτρονιακή διαμόρφωση, το παγιδευμένο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται σε μόρια οξυγόνου και η 

παγιδευμένη οπή σε μόρια νερού, που έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια. Η τελευταία 

διαδικασία καταλήγει στη δημιουργία ριζών υπεροξειδίου (ανιόν) και υδροξυλίου (∙Ο2
- και 

ΟΗ∙): 

 

     Μn2+ + e- → Mn+ 

     Mn+ + O2 ads → Mn2+ + O2
- 

 

     Mn2+ + h+ → Mn3+ 

     Mn3+ + OH- → Mn2+ + OH∙ 

 

Η ενισχυμένη δράση του Mn2+ αποδίδεται επίσης στην ημι-συμπληρωμένη ηλεκτρονιακή του 

δομή, που χρησιμεύει ως μια “ρηχή” παγίδα για τους φορείς φορτίων και επιταχύνουν τις 

διεργασίες μεταφοράς φορτίων. Οι διεργασίες αυτές ενισχύουν την δημιουργία εξαιρετικά 

δραστικών οξειδωτικών ειδών όπως οι ρίζες ∙Ο2
- και ΟΗ∙. 

Τα υλικά 0.04% Co/TiO2 και 0.04% Mn/Co-TiO2 παρά το γεγονός ότι έχουν μειωμένο 

ενεργειακό χάσμα συγκριτικά με το καθαρό TiO2, δεν αποτελούν αποτελεσματικούς 
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φωτοκαταλύτες στην περιοχή του ορατού ενδεικνύοντας ότι ο επανασυνδυασμός οπών – 

ηλεκτρονίων δεν είναι αποτελεσματικός.  

 

Πίνακας 5.6.3.1: Αποτελέσματα XRDφασματοσκοπίας και TEM μικροσκοπίας για τους 

φωτοκαταλύτες 0.04% Mn-TiO2, 0.04% Co-TiO2, 0.04% Mn/Co-TiO2. 

 Εg 

(eV) 

 

(nm) 

Particle size 

(nm) 

 

TiO2 

 

3.2 

 

~388 

 

 

0.04% Mn-TiO2 

 

2.85 

 

~435 

 

39.4 

 

0.04% Co-TiO2 

 

2.85 

 

~435 

 

40.4 

 

0.04% Mn/Co-TiO2 

 

3.00 

 

~413 

 

40.1 

 

 

 

5.6.4 IR Φάσμα απορρόφησης βενζολίου, τολουολίου, ξυλολίου ( Β, Τ, Χ) και 

φωτοκαταλυτικών προϊόντων 

Ένθετα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.6.4.1 τα πρότυπα φάσματα, δηλαδή οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας των ρύπων βενζόλιο, 

τολουόλιο και ξυλόλιο. 
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Διάγραμμα 5.6.4.1: Πρότυπο φάσμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας των ρύπων 

βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλιο, με διαφορετικά χρώματα. 
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Διάγραμμα 5.6.4.2: Φάσμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του τουλουολίου πριν 

και μετά την ακτινοβόληση με υπεριώδες φως, κατά την αλληλεπίδρασή του με επιφάνεια 0.04% 

Mn/TiO2, καθώς επίσης φαίνονται και οι χαρακτηριστικές κορυφές των φωτοκαταλυτικών 

προϊόντων CO2και CO. 

 

Όπως δείχνει το διάγραμμα 5.6.4.2, οι κορυφές απορροφητικότητας του τουλουολίου μειώνονται 

κατά την έκθεση του νανοδομικού υλικού σε υπεριώδη ακτινοβολία, δηλώνοντας την 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμησή τoυ. Συγχρόνως, η κορυφή απορροφητικότητας υπέρυθρης 

ακτινοβολίας του CO2 αυξάνεται δηλώνοντας την παραγωγή του. Παράλληλα με την παραγωγή 

CO2εμφανίζεται αύξηση απορρόφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας στο εύρος των 

κυματαρίθμων που απορροφάει το CO, καταδεικτικό του σχηματισμού του ως τελικό προϊόν. 

 

CO2 

CO 

C7H8 (s-C-H) 
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5.6.5 Επαγόμενη από ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση 

των ρύπων βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο (Β, Τ, Χ) σε νανοσύνθετες και (Ρ25) 

ΤiO2επιφάνειες 

Μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική δραστικότητα νανοσύνθετου και (P25) ΤiO2στην περιοχή της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ έναντι σειράς αρωματικών 

υδρογονανθράκων, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, οι οποίοι αποτελούν κύρια ομάδα ρυπαντών 

εξωτερικών αλλά και εσωτερικών χώρων. Η αλληλεπίδραση του βενζολίου με την επιφάνεια του 

φυσικού (P25) ΤiO2, του νανοσυνθετικούΤiO2 καθώς και του εμπλουτισμένου με 0.04 % 

Μn/ΤiO2, φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.5.1. Σε σκοτεινές συνθήκες η συγκέντρωση του βενζολίου 

παρέμεινε πρακτικά σταθερή. Υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας και οι τρεις δομές 

είναι ενεργές φωτοκαταλυτικά παρουσιάζοντας παρεμφερή φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

έναντι του βενζολίου. 

 

 
Διάγραμμα 5.6.5.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του βενζολίου, κατά την αλληλεπίδρασή του με 

επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2, καθαρόTiO2και TiO2 (P25), υπό συνθήκες UV ακτινοβολίας καθώς 

και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής του. 
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Ομοίως με το βενζόλιο πραγματοποιήθηκαν πειράματα φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του 

τολουολίου αλληλεπιδρώντας με επιφάνειες φωτοκαταλυτών, τα οποία συνοψίζονται στο 

διάγραμμα 5.6.5.2. Η συγκέντρωση του τολουολίου, σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.5.2, 

παρέμεινε σταθερή απουσία ακτινοβόλησης.  

Όταν τα νανοϋλικά ακτινοβολήθηκαν με υπεριώδες φως, η συγκέντρωση και των τριών ρύπων 

ελαττώθηκε και για τα τρία φωτοκαταλυτικά υποστρώματα. Το μη 

εμπλουτισμένοTiO2παρουσιάζει παρόμοια φωτοκαταλυτική συμπεριφορά με αυτή του φυσικού 

(P25) ΤiO2 με ελαφρώς αυξημένη φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Ο ρυθμός κατανάλωσής του 

στην επιφάνεια του φυσικού και του συνθετικού μη-εμπλουτισμένου TiO2είναι πρακτικά ίδιος, 

ενώ ο εμπλουτισμός με Mn φαίνεται να μειώνει τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα του TiO2. 

Συγκρίνοντας τα δύο εμπλουτισμένα νανοδομικά υλικά με Mn, αυτό με το μικρότερο ποσοστό 

εμπλουτισμού υλικό (0.01 % Mn/TiO2) είναι και το λιγότερο αποδοτικό φωτοκαταλυτικό 

υπόστρωμα, έναντι του τολουολίου. 

 

 
Διάγραμμα 5.6.5.2: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του τολουολίου, κατά την αλληλεπίδρασή του με 
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επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2, 0.1% Mn/TiO2, συνθετικόTiO2και TiO2 (P25), υπό συνθήκες 

υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής 

του. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.5.3, το ξυλόλιο αποικοδομείται φωτοκαταλυτικά όταν τόσο το 

φυσικό TiO2 (P25) όσο και το συνθετικό εμπλουτισμένοή μη TiO2 εκτίθενται σε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Ο εμπλουτισμός του TiO2με Mn φαίνεται να επιφέρει αύξηση της 

φωτοκαταλυτικής του δραστικότητας έναντι του ρύπου φτάνοντας την αποδοτικότητα του 

φυσικού TiO2 (P25).  

Σε σκοτεινές συνθήκες η συγκέντρωση του ρύπου παρέμεινε σταθερή. 

 

 
Διάγραμμα 5.6.5.3: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του ξυλολίου, κατά την αλληλεπίδρασή του με 

επιφάνειες 0.04% Mn-TiO2, συνθετικόTiO2και TiO2 (P25), υπό συνθήκες υπεριώδους 

ακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής του. 

 

Συνοψίζοντας,απουσία φωτός, η συγκέντρωση των ρύπων παρέμεινε σταθερή. Όσον αφορά τον 

φωτοκαταλύτη 0.04% Mn/TiO2εμφάνισε υψηλότερη δραστικότητα συγκριτικά με τον λιγότερο 

εμπλουτισμένο 0.01 % Mn/TiO2,υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Τη μεγαλύτερη 
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φωτοκαταλυτική αποτελεσματικότητα έναντι των Β, Τ, Χ εμαφανίζει το μη εμπλουτισμένο 

ΤiO2. Σε γενικές γραμμές, το συνθετικό ΤiO2εμφανίζει παρόμοια συμπεριφορά με αυτή του 

φυσικού TiO2 (P25), γεγονός που δείχνει.  

 

5.6.6 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση μετατροπής 

αντιδρώντων (Β, Τ, Χ) σε προϊόντα 

Κατά την αποικοδόμηση των Β, Τ, Χ αλληλεπιδρώντας με επιφάνεια 0.04%Mn/TiO2τα 

φωτοκαταλυτικά τελικά προϊόντα που ανιχνεύθηκαν είναι CO2,COκαι H2O. Η απόδοση 

μετατροπής των ρύπων σε CO2προσδιορίστηκε ~4, δηλώνοντας πως πρόκειται για το κύριο 

πρϊόν της αντίδρασης. Η στοιχειομετρική έλλειψη στο ισοζύγιο μάζας άνθρακα οφείλεται στην 

παραγωγή CO. 

Στο διάγραμμα 5.6.6.1απεικονίζεται η γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης 

του CO2, το οποίο αποτελεί το κύριο προϊόν της φωτοκατάλυσης,συναρτήσει της μεταβολής της 

συγκέντρωσης του βενζολίου, για τον προσδιορισμό της απόδοσης,yield = 3.82 ± 0.34.Οι 

αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % επίπεδο εμπιστοσύνης) και προκύπτουν από την 

κλίση της ευθείαςστο διάγραμμα 5.6.6.1. 

 



- 127 - 
 

 
Διάγραμμα 5.6.6.1: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC6H6, Δ[C6H6], κατά την ακτινοβόληση του 

νανοδομικού υλικού με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04%Mn/TiO2. 

Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Ομοίως στο διάγραμμα 5.6.6.2 αναπαρίσταται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 

CO2συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης του τολουολίου για τον προσδιορισμό της 

απόδοσης,yield = 3.95± 0.14.Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % επίπεδο 

εμπιστοσύνης) και προκύπτουν από την κλίση της ευθείαςπεριγράφοντας μόνο τα τυχαία 

σφάλματα. 
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Διάγραμμα 5.6.6.2: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC7H8, Δ[C7H8], κατά την ακτινοβόληση του 

υποστρώματος με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04%Mn/TiO2. Από 

την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση(yield) της φωτοκατάλυσης. 

 

Η απόδοση (yield)μετατροπής του ξυλολίου σε CO2προσδιορίστηκε όπως προηγουμένως,yield = 

4.15± 0.30.Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % επίπεδο εμπιστοσύνης) και 

προκύπτουν από την κλίση της ευθείας, αντίστοιχα με πριν που φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.6.3. 
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Διάγραμμα 5.6.6.3: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC8H10, Δ[C8H10], κατά την ακτινοβόληση του 

νανοδομικού υλικού με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04%Mn/TiO2. 

Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε η απόδοση (yield)μετατροπής των Β, Τ, Χ σε CO, με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο, όπως για το CO2. 
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Διάγραμμα 5.6.6.4: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC6H6, Δ[C6H6], κατά την ακτινοβόληση του 

νανοδομικού υλικού με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04%Mn/TiO2. 

Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.6.4 η απόδοση (yield)μετατροπής του βενζολίου σε 

COπροσδιορίστηκε yield = 2.00± 0.22.Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % 

επίπεδο εμπιστοσύνης) από την κλίση της ευθείαςόπως προκύπτει στο διάγραμμα 5.6.6.4. 
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Διάγραμμα 5.6.6.5: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC7H8, Δ[C7H8], κατά την ακτινοβόληση του 

νανοδομικού υλικό που με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 

0.04%Mn/TiO2. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.6.6.5, η απόδοση (yield)μετατροπής του τολουόλιου σε 

COπροσδιορίστηκε yield = 1.85± 0.16.Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % 

επίπεδο εμπιστοσύνης) και όπως προηγούμενα προέκυψαν από την γραμμική προσαρμογή των 

πειραματικών σημείων. 
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Διάγραμμα 5.6.6.6: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης τουC8H10, Δ[C8H10], κατά την ακτινοβόληση του 

νανοδομικού υλικό που με υπεριώδες φως, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 

0.04%Mn/TiO2. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. 

 

Oμοίως με πριν, από το διάγραμμα 5.6.6.6 προκύπτει η απόδοση (yield)μετατροπής του 

ξυλολίου σε CO,yield = 1.89± 0.14.Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % επίπεδο 

εμπιστοσύνης) και προέκυψαν από την γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων.  

Η απόδοση μετατροπής των Β, Τ, Χ να οξειδώνονται σε CO, χρησιμοποιώντας ως 

φωτοκαταλύτη το 0.04%Mn/TiO2,προσδιορίστηκε ~2. 

 Η μικρή έλλειψη στο ισοζύγιο μάζας του άνθρακα εμπίπτει στο πειραματικό σφάλμα, καθώς οι 

συγκεντρώσεις που παρήχθησαν είναι χαμηλές και δεν μπορούν να αποδοθούν στην παραγωγή 

κάποιου άλλου εν δυνάμει τοξικού αερίου. 
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5.6.7 Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση Β, Τ, Χ κατά την αλληλεπίδρασή τους με επιφάνεια 

0.04% Mn/TiO2 – Κινητική σχηματισμού Η2Ο 

 

 
Διάγραμμα 5.6.7.1:Διάγραμμα διαφορικής απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας των Β, 

Τ, Χ κατά την αλληλεπίδρασή τους με επιφάνεια 0.04% Μn/TiO2. 

 

Παράλληλα με την αποικοδόμηση των ρύπων βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλιο, κατά την 

ετερογενή αλληλεπίδρασή τους με επιφάνεια 0.04% Μn/TiO2, υπήρξε αύξηση της 

συγκέντρωσης του Η2Ο. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.6.7.1, η παραγωγή του Η2Ο είναι 

μεγαλύτερη στο ξυλόλιο, ακολουθεί στο τολουόλιο και τέλος η μικρότερη ποσοτικά στο 

βενζολίο, γεγονός που είναι συνεπές με τον αριθμό των υδρογόνων του εκάστοτε μορίου, 

δηλώνοντας πως πρόκειται για προϊόν της φωτοκαταλύτικής αντίδρασης. 
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5.7 Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία 

νανοδομικών υλικών 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένων σε επιφάνεια PET και γυαλιού 

To νανοδομικό υλικό 0.04% Μn/TiO2 χαρακτηρίστηκε ως εξαίρετος φωτοκαταλύτης έναντι 

πληθώρας ρύπων, ενεργοποιούμενος τόσο από υπεριώδη ακτινοβολία, όσο και από ορατή. Νέος 

στόχος αποτέλεσε η επίστρωση επιφανειών γυαλιού και PET με τον μελετούμενο 

φωτοκαταλύτη.Μέσω τεχνολογίας screenprinting τυπώθηκε ο εν λόγω φωτοκαταλύτης στις 

επιφάνειες γυαλιού και PETκαι ελέγχθηκε η φωτοκαταλυτική τους δραστικότητα.  

5.7.1: Έλεγχος σταθερότητας ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια των PET – Referenceκαι Γυαλί 

– Reference 

Αρχικά μελετήθηκε η συμπεριφορά της ακεταλδεΰδης, κατά την έκθεσή της στα υποστρώματα 

αναφόρας, δηλαδή σε γυαλί και PET, απουσία του φωτοκαταλυτικού υλικού, ώστε να 

διερευνηθεί αν η απώλεια της ακεταλδεΰδης οφείλεται αποκλειστικά στην φωτοκατάλυσή της ή 

προσροφάται κατά την αλληλεπίδρασή της με το υλικό που έχει τυπωθεί ο φωτοκαταλύτης.  

Τα διαγράμματα 5.7.1.1 και 5.7.1.2 αντιπροσωπεύουν τη μεταβολή στη συγκέντρωση της 

ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου, υπό την επίδραση ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας, 

καθώς και απουσία φωτός, παρουσία PET-refκαι Glass-refαντιστοίχως. Όλες οι πειραματικές 

μετρήσεις λήφθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ και συνολική πίεση P = 700Torr. 
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Διάγραμμα 5.7.1.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς την πρώτη τιμή 

απορροφητικότητας υπερύθρου της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, κατά την 

ακτινοβόληση με ορατή και υπεριώδη ακτινοβολίας του υλικού, καθώς και απουσία φωτός. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

 
Διάγραμμα 5.7.1.2: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τηνπρώτη τιμή 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, 

υπό συνθήκες ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός. 
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α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα 5.7.1.1 και 5.7.1.2, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης 

παρέμεινε σταθερή σε σκοτεινές συνθήκες, δηλώνοντας τη μη κατανάλωση της. H αυξητική 

τάση της συγκέντρωσης κατόπιν ακτινοβόλησης με ορατό και υπεριώδες φως, σημαίνει την 

αύξηση εκρόφησης του ρύπου. 

5.7.2Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία 

0.04% Mn/TiO2σε PET/80⁰C, μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του τυπωμένου 0.04% Mn/TiO2 σε 

επιφάνεια PET,πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις απορροφητικότητας υπέρυθρης ακρινοβολίας της 

αέριας ακεταλδεΰδης, όταν αυτή προσθέθηκε στον οπτικό αντιδραστήρα μαζί με το εν λόγω 

υπόστρωμα, υπό συνθήκες αρχικά απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της 

και στην συνέχεια κατά την έκθεση του συστήματος σε υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία.Οι 

μετρήσεις απορροφητικότητας λήφθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ και πίεση P = 670 Torr. Το 

υλικό συνετέθη στους 80οC. 
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Διάγραμμα 5.7.2.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς την πρώτη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδραση του ρύπουμε επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2τυπωμένη σε PET/80⁰C,υπό 

σκοτεινές συνθήκες για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της και υπό την επίδραση UV και 

Vis ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Κατά αναλογία με το διάγραμμα 5.7.2.1, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης παρέμεινε σταθερή 

απουσία φωτός, υποδεικνύοντας ότι η επιφάνεια του υλικού δεν προσροφάει την ακεταλδεΰδη. 

Η έκθεση σε ορατή ακτινοβολία φαίνεται επίσης να μην έχει κάποια επίδραση στη συγκέντρωση 

του ρύπου, το οποίο σημαίνει την αναποτελεσματικότητα του υλικού, ως φωτοκαταλύτης σε 

συνθήκες εσωτερικών χώρων. Η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώθηκε μόνο υπό την 

επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας υποδεικνύοντας την έναρξη της φωτοκαταλυτικής της 

αποικοδόμησης και άρα την αποτελεσματικότητα του υλικού για την εφαρμογή του ως πρόσθετο 

σε οικοδομικά υλικά και χρώματα μεγάλων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.  

 

Διάγραμμα 5.7.2.2: Διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες παρουσίας υπεριώδους ακτινοβολίας προς τη συγκέντρωση της 

αλεταλδεΰδης απουσία φωτός, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% 

Mn/TiO2τυπωμένη σε PET/80⁰C. 
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Στο διάγραμμα 5.7.2.2 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού με υπεριώδη ακτινοβολία και 

απουσία φωτός. H αυξητική τάση της μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης σημαίνει 

την φωτοκαταλυτική κατανάλωσήτης, παρουσία φωτοκαταλύτη και υπό την επίδραση UV 

ακτονοβολίας. 

5.7.2.2Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% 

Mn/TiO2 τυπωμένο σε ΡΕΤ/80⁰C 

Σύμφωνα με την κινητική ανάλυση της επαγόμενης  από υπεριώδη ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης της ακεταλδεΰδης, ο συντελεστής ταχύτητας της πρώτης τάξης 

κινητικής διαδικασίας προσδιορίστηκε με την γραμμική προσαρμογή των πειραματικών 

δεδομένων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα  5.7.2.2.1, kCH3CHO = (0.30 ± 0.035)× 10-3min-1. 

 

Διάγραμμα 5.7.2.2.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο 

χρησιμοποιώντας ωςφωτοκαταλύτη το 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε ΡΕΤ/80⁰C. Από την κλίσης 

της γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας 

της φωτοκατάλυσης kCH3CHO = (0.30 ± 0.035)×10-3min-1. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες έγκειται στο 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) από τη γραμμική 

προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο σε min. 
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5.7.2.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων με χρησιμοποιούμενο νανοδομικό 

υλικό το 0.04% Mn/TiO2-ΡΕΤ/80⁰C 

Τα μοναδικά φωτοκαταλυτικά τελικά προϊόντα που προσδιορίστηκαν κατά την οξειδοαναγωγική 

κατανάλωση της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 0.04% Mn/TiO2-ΡΕΤ/80⁰C είναι το CO2και 

το H2O. Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.7.2.2.1, υπό UV ακτινοβολία παράγεται μικρή ποσότητα 

CO2 και στη συνέχεια προσροφάται στην επιφάνεια του υλικού.Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση παραγωγής του CO2με την κατανάλωση της ακεταλδεΰδης. Δεν 

ανιχνεύθηκε ποσότητα τοξικού μονοξειδίου του άνθρακα CO. 

 

 

Διάγραμμα 5.7.2.2.1: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 

συναρτήσει του χρόνου σε min, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο 

σε επιφάνεια ΡΕΤ/80⁰C. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 αφορούν στους 2360.14 cm-1. 
βΟι τιμές απορροφητικότητας του CO2είναι αρνητικές λόγω διαφορετικών συνθηκών πίεσης,Pbg 

= 620 Τοrr, στο φάσμα background. 
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5.7.3Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία 

νανοδομικών υλικών 0.04% Mn/TiO2σε ΗiFiPET/80⁰C,μέσω παρακολούθησης της 

αποικοδόμησης της CH3CHO 

Ομοίως με το απλό PET, ο φωτοκαταλύτης 0.04% Μn/ΤiO2υπέστη χημική επεξεργασία καθώς 

θερμάνθηκε κατά τη σύνθεσή του στους 80⁰C και εν συνεχεία τυπώθηκε σε εύκαμπτη, αυτήν τη 

φορά, επιφάνεια (ΗiFi)PET.Η φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υλικού ελέγχθηκε, μέσω της 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης, κατά την έκθεσή της στην επιφάνεια του εν λόγω 

υποστρώματος, σε ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και απουσία φωτός για τον 

προσδιορισμό της προσρόφησής της. Τα πειράματα ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας 

διεξήχθησαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κκαι πίεση P = 700 Torr. 

 

Διάγραμμα 5.7.3.1: Διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς την πρώτη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% Μn/ΤiO2πάνω σε HiFiPET/80⁰C,υπό την 

επίδραση UV και Vis ακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της 

προσρόφησή της. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Σύμφωνα με τοδιάγραμμα 5.7.3.1, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης παρέμεινε πρακτικά 

σταθερή απουσία φωτός ενώ η ύπαρξη ακτινοβολίας φαίνεται πως αυξάνει το ρυθμό εκρόφησης 
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του ρύπου, δηλώνοντας την αναποτελεσματικότητα του υλικού ως φωτοκαταλύτης. Η 

διαδικασία τύπωσης του στην επιφάνεια του HiFiPETφαίνεται πως απενεργοποιεί τις 

φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του Mn/TiO2. 

5.7.4Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα δειγμάτων 0.04% Mn/TiO2τυπωμένα σε 

γυαλί,μέσω παρακολούθησης της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Ακολούθως, ελέγχθηκε η φωτοκαταλυτική δραστικότητα του 0.04% Mn/TiO2 αυτήν τη φορά 

τυπωμένο σε επιφάνεια γυαλιού. Τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης όταν αυτή προσθέθηκε στο 

οπτικό κελί μαζί με το μελετούμενο υλικό, υπό συνθήκες ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας 

καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησής της φαίνονται στο διάγραμμα 

5.7.4.1. Τα πειράματα ελέγχου φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.04% Mn/TiO2-Glass 

πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ , πίεση P ~700 Τοrr και απόσταση λάμπας 

35cm. 

 

Διάγραμμα 5.7.4.1: Συγκριτικό διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2τυπωμένη σε γυαλί, υπό την 

επίδραση UV και Vis ακτινοβολίας, καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της 

προσρόφησής της. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.7.4.1 η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης δεν μεταβλήθηκε 

πρακτικά υπό σκοτεινές συνθήκες, αλλά ούτε όταν ακτινοβολήθηκε με ορατό φως. Αντίθετα, 

υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώθηκε 

δραστικά. Η υφιστάμενη μεταβολή στη συγκέντρωση του αέριου ρύπου οφείλεται στη 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμησή της δηλώνοντας τη δραστικότητα του φωτοκαταλύτη στην 

περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η παρουσία ωστόσο οράτης ακτινοβολίας φαίνεται πως 

αυξάνει το ρυθμό εκρόφησης του ρύπου ενώ δε φαίνεται να ενεργοποιεί τη φωτοκαταλυτική 

διεργασία. 

Πίνακας 5.7.4.1: Πίνακας με το ποσοστό προσρόφησης της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 

0.04% Mn/TiO2 τυπωμένη σε γυαλί, καθώς επίσης την τελευταία τιμή κανονικοποιημένης, ως 

προς τη μέγιστη τιμή, απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, από όπου 

και προκύπτει το ποσοστό προσρόφησής της. 

 

Πείραμα 

Κανονικοποιημένη 

Απορροφητικότητα 

Τελευταία Μέτρηση 

Χρόνος λήψης 

τελευταίας μέτρησης  

(min) 

% 

Προσρόφηση 

 

1ος κύκλος 

 

0.932913 

 

90 

 

6.71 

 

2ος κύκλος 

 

0.898553 

 

160 

 

10.14 

 

Στο διάγραμμα 5.7.4.2 αναπαρίσταται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, όταν ρύπος και φωτοκαταλύτης εκτέθηκαν σε ακτινοβολία υπεριώδους ή ορατής 

λάμπας και όταν παρέμειναν απουσία φωτός. 
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Διάγραμμα 5.7.4.2: Διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες παρουσίας υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας και απουσία φωτός, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Μn-TiO2 σε γυαλί. Απόσταση λάμπας = 

35cm. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.7.4.2, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης, υπό την επίδραση 

UVακτινοβολίας, εμφανίζει αυξητική τάση, η οποία δηλώνει την κατανάλωσή της μέσω της 

φωτοκαταλυτικής διεργασίας αποικοδόμησης και όχι λόγο φυσικής προσρόφησής της στην 

επιφάνεια του μελετούμενου υλικού.Η στάσιμη τάση της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης 

δηλώνει την αναποτελεσματικότητα του φωτοκαταλύτη στην περιοχή του ορατού φάσματος 

ακτινοβολίας.  

5.7.4.1 Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια γυαλιού 

επιστρωμένη με το νανοδομικό υλικό 0.04% Mn/TiO2 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας, της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης της ακεταλδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 
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0.04% Mn/TiO2τυπωμένο σε γυαλί, σχεδιάστηκε,βάσει της σχέσης (5.5.2), το διάγραμμα 

5.7.4.1.1.  

 

Διάγραμμα 5.7.4.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του 

χρόνου (min)χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Mn-TiO2τυπωμένο σε γυαλί. Από 

την κλίσης της γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής 

ταχύτητας της φωτοκατάλυσηςk = (3.38 ± 0.21) × 10-3min-1 και k = (2.64 ± 0.17) × 10-3min-1. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Από τη λογαριθμική αναπαράσταση της σχέσης 5.5.2 και από την κλίση της γραμμικής 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκατάλυσης 

προσδιορίστηκε k = (3.38 ± 0.21) × 10-3min-1για τον πρώτο κύκλο και k = (2.64 ± 0.17) × 10-

3min-1 για το δεύτερο.Hδιαφορά στο ρυθμό κατανάλωσης της ακεταλδεΰδης πιθανώς οφείλεται 

στο διαφορετικό αρχικό ποσοστό προσρόφησής της στην επιφάνεια του υλικού. Στην περίπτωση 

που το ποσοστό προσρόφησης ήταν μεγαλύτερο αντίστοιχα και ο συντελεστής ταχύτητας της 

αντίδρασης προσδιορίστηκε ότι είναι μεγαλύτερος, υποδεικνύοντας ότι η αποικοδόμηση 

λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και όχι στην αέρια φάση. 
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5.7.4.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση (yield) μετατροπής της 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα με χρησιμοποιούμενο φωτοκαταλύτη το 0.04% Mn/TiO2 σε 

επιφάνεια γυαλιού 

Κατά την,επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της 

ακεταλδεΰδης χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε επιφάνεια 

γυαλιού ως μοναδικά προϊόντα ανιχνεύθηκαν CO2, COκαι H2O. Στο διάγραμμα 5.7.4.2.1 

απεικονίζεται η γραμμική αύξηση της συγκέντρωσης του CO2κατά την πρόοδο της 

φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης της ακεταλδέυδης δηλώνοντας προς πρόκειται για κύριο 

προϊόν της αντίδρασης.  

 

Διάγραμμα 5.7.4.2.1: Συγκριτικό διάγραμμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του 

CO2, συναρτήσει του χρόνου σε min, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη 0.04% Mn/TiO2- 

Glass. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 αφορούν στους 2360.14 cm-1. 
βΜε διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι των πειραμάτων.  

 

Η απόδοση (yield)τηςφωτοκαταλυτικής μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε CO2απεικονίζεται στο 

διάγραμμα 5.7.4.2.2 από τη μεταβολή της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] συναρτήσει της 

μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, Δ[CH3CHO] και προσδιορίστηκε yield = 1.87 
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± 0.064 και yield = 2.07 ± 0.14. Η τιμή της απόδοσης δηλώνει τη σχεδόν ολική μετατροπή της 

ακεταλδεΰδης στο αβλαβές για την ατμόσφαιρα CO2. 

 

Διάγραμμα 5.7.4.2.2: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη0.04%Mn/TiO2τυπωμένο σε γυαλί. 

Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. Με διαφορετικά χρώματα 

αναπαριστώνται διαφορετικές επαναλήψεις του ίδιου πειράματος.  

 

Παρατηρήθηκε ωστόσο αύξηση της χαρακτηριστικής για το COκορυφής 

απορροφητικότηταςφαναιρώνοντας πως πρόκειται για προϊόν της φωτοκαταλυτικής 

αποικοδόμησης της ακεταλδεΰσης. Στο διάγραμμα 5.7.4.2.3 απεικονίζεται η θετική μεταβολή 

της συγκέντρωσης του CO συναρτήσει του χρόνου, παρουσία φωτοκαταλύτη και 

UVακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 5.7.4.2.3: Συγκριτικό διάγραμμα απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του 

CO, συναρτήσει του χρόνου σε min, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη 0.04% Mn/TiO2- 

Glass. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO αφορούν στους 2165.67 cm-1. 
βΜε διαφορετικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι των πειραμάτων.  

 

Ο προσδιορισμός της απόδοσης (yield)του COφαίνεται στο διάγραμμα 5.7.4.2.4. Και στις δύο 

περιπτώσεις μετρήθηκε yield ~ 0.3. Η συνολική τιμή παραγώμενου άνθρακα φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερη από τη συνολική κατανάλωση του. Αυτό σημαίνει πως η συγκέντρωση του CO2 

αυξάνεται όχι μόνο από την κατανάλωση της ακεταλδεΰδης αλλά και με κάποια άλλη διεργασία. 

Πιθανώς όσο καταναλώνεται η ακεταλδεΰδη να ελευθερώνονται περισσότερες θέσεις 

επανασυνδυασμού του φωτοπαραγόμενου ζεύγους. Ο επανασυνδυασμός ηλεκτρονίου οπής 

συνεπάγεται έκλυση θερμότητας στη μάζα του φωτοκαταλύτη με αποτέλεσματα να αυξάνεται ο 

ρυθμός εκρόφησης του CO2,όχι μόνο αυτών που παράγονται αλλά και αυτών που προϋπήρχαν 

στην επιφάνεια του μελετούμενου υλικού. 
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Διάγραμμα 5.7.4.2.4: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη0.04%Mn/TiO2τυπωμένο σε γυαλί. 

Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση (yield)της φωτοκατάλυσης. Με διαφορετικά 

χρώματα αναπαριστώνται διαφορετικές επαναλήψεις του ίδιου πειράματος.  

 

5.7.5Επαγόμενη φωτοκαταλυτική δραστικότητα από υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία 

δειγμάτων 0.04% Mn/TiO2μεαυξημένα επίπεδα ΟΗστην επιφάνεια, μέσω παρακολούθησης 

της αποικοδόμησης της CH3CHO 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς ισχυρισμούς για το μηχανισμό της φωτοκατάλυσης, όπως έχει 

αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος, οι ομάδες υδροξυλίου παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη 

μετέπειτα πορεία της αντίδρασης, καθώς φαίνεται να δεσμεύουν τις φωτοεπαγόμενες θετικές 

οπές, σχηματίζοντας έτσι τις ρίζες υδροξυλίου, εμποδίζοντας την επανασύνδεση των φορέων 

φορτίου, καθώς επιτρέπουν στα φωτοεπαγόμενα ηλεκτρόνια να έρθουν σε επαφή με τα 

προσροφημένα μόρια οξυγόνου για να σχηματίσουν τις ιδιαίτερα οξειδωτικές ρίζες οξυγόνου. 

Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η μελέτη της φωτοκαταλυτικής 

δραστικότητας του φωτοκαταλύτη 0.04 % Mn/TiO2, ο οποίος υπέστει χημική κατεργασία έτσι 

ώστε να υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ΟΗ στην επιφάνεια του εν λόγω υποστρώματος. Η ύπαρξη 

των ΟΗ έχει σαν αποτέλεσμα τη διάδοση ατελειών στη δομή του κρυσταλλικού πλέγματος του 
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υλικού, αναμένοντας την αύξηση της προσροφητικής ικανότητας του υλικού. Tα αποτελέσματα 

των πειραματικών μετρήσεων απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης, 

παρουσία φωτοκαταλυτικού υλικού, υπό συνθήκες UV/Visφωτός, καθώς και απουσία φωτός για 

τον προσδιορισμό της προσρόφησής της, παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.7.5.1. Οι συνθήκες 

στις οποίες διεξήχθησαν όλες οι επαναλήψεις του πειράματος ελέγχου φωτοκαταλυτικής 

δραστικότητας του υπό μελέτη υλικού συνοψίζονται στον πίνακα 5.7.5.1.  

 

Πίνακας 5.7.5.1:Συγκετρωτικός πίνακας με τις συνθήκες στις οποίες διεξήχθησαν τα πειράματα 

φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του 0.04 % Μn/TiO2 – extra OH, καθώς και το ποσοστό 

προσρόφησης της ακεταλδεΰδης σε σκοτεινές συνθήκες. 

 

0.04 % Μn/TiO2 – extra OH 

 

 

Πείραμα 

 

Μάζα 

φωτοκαταλύτη 

(g) 

 

CH3CHO 

(Torr) 

 

N2/O2 

(Torr) 

 

%Ads 

 

Απόσταση Λάμπας 

(cm) 

 

1ος κύκλος 0.052 1.53 675 31.99 60 

2ος κύκλος 0.053 1.40 649 48.79 35 

3ος κύκλος 0.049 2.39 664 28.70 35 
αΌλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ. 
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Διάγραμμα 5.7.5.1:Συγκριτικό διάγραμμα κανονικοποιημένης, ως προς τη μέγιστη τιμή, 

απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου σε min, 

κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Μn/TiO2 με extraOH,υπό την επίδραση 

UV/Vis ακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός για τον προσδιορισμό της προσρόφησης. Με 

διαφορερικά σύμβολα αναπαριστώνται οι διαφορετικοί κύκλοι πειραμάτων. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας της CΗ3CHOαφορούν στα 1745.74cm-1. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.7.5.1, απουσία φωτός, η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης μειώθηκε 

σημαντικά γεγονός που είναι σύμφωνο με την αναμενόμενη προσροφητική επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη μετά τη χημική επεξεργασία. Η επίδραση ορατής ακτινοβολίας φαίνεται πως 

αυξάνει το ρυθμό κατανάλωσης της ακεταλδεΰδης αρχικά, ενώ στη συνέχεια η συγκέντρωσή της 

σταθεροποιείται. Η παρουσία UV ακτινοβολίας επιφέρει αύξηση του ρυθμού μείωσης της 

συγκέντρωσης του ρύπου. Η μεταβολή στο ρυθμό κατανάλωσης της ακεταλδεΰδης αποτελεί 

ένδειξητης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του υλικού.  

Στο διάγραμμα 5.7.5.2 απεικονίζεται ο λόγος χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες ακτινοβόλησης του οπτικού κελιού με υπεριώδη ή ορατή 

ακτινοβολία και απουσία φωτός. 
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Διάγραμμα 5.7.5.2: Συγκριτικό διάγραμμα του λόγου της χρονικής ελάττωσης της 

συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες παρουσίας υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας 

και απουσία φωτός, κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04 % Μn/TiO2 με extraOH. 

Ένθετα φαίνεται στο διάγραμμα φαίνεται η απόσταση της φωτεινής πηγής. 

 

Hαυξητική τάση των καμπυλών του διαγράμματος 5.7.5.2 εκφράζει τη φωτοκαταλυτική 

δραστικότητα του υλικού έναντι του ρύπου ενώ στα σημεία όπου παραμένει σταθερή φαίνεται 

πώς η μείωση της συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης οφείλεται αμυδρά στην προσρόφησή της. 

Παρουσία ορατής ακτινοβολίας φαίνεται ότι ο φωτοκαταλύτης ενεργοποιείται αρχικά ενώ στη 

συνέχεια απενεργοποιείται αφού υπάρχει στασιμότητα στη συγκέντρωση του ρύπου. Η 

υπεριώδης ακτινοβολία φαίνεται πως εκκινεί τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της 

ακεταλδεΰδης αποτελεσματικά καθ’όλη τη διάρκεια ακτινοβόλησης του κελιού. 

5.7.5.1 Κινητική Ανάλυση της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδρασή της με επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2 

με αυξημένα επίπεδα ΟΗ 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας, της επαγόμενης από υπεριώδη ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης της αέριας ακεταλδεΰδης, κατά την αλληλεπίδρασή της με 
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επιφάνεια 0.04% Mn/TiO2με αυξημένα επίπεδα ΟΗ, σχεδίαστηκε βάσει της σχέσης (5.3.1.2) το 

διάγραμμα 5.7.5.1.1.  

 

Διάγραμμα 5.7.5.1.1: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο 

χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Μn/TiO2 εμπλουτισμένο μεOH. Από την κλίσης 

της γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας 

της φωτοκατάλυσης. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.7.5.1.1, ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκατάλυσης 

παρουσίασε μια μικρή αύξηση στην τιμή του όταν η φωτεινή πηγή ακτινοβολίας τοποθετήθηκε 

σε μικρότερη απόσταση από το οπτικό κελί. Πιο συγκεκριμένα σε απόσταση 60 cm ο 

συντελεστής ταχύτητας προσδιορίστηκε k = (4.39 ± 0.60) × 10-3min-1, ενώ σε απόσταση 35cm 

προσδιορίστηκε k = (4.92 ± 0.13) × 10-3min-1.  

Ομοίως, στοδιάγραμμα 5.7.5.1.2, παρουσιάζεται η λογαριθμική μεταβολή της συγκέντρωσης της 

ακεταλδεΰδης συναρτήσει του χρόνου παρουσία ορατής ακτινοβολίας, κατά την αλληλεπίδρασή 

της με το φωτοκαταλύτη. 
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Διάγραμμα 5.7.5.1.2: Διάγραμμα μεταβολής συγκέντρωσης της ακεταλδεΰδης ως προς το χρόνο 

χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Μn/TiO2 μεαυξημένα επίπεδα OH. Από την 

κλίσης της γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προκύπτει ο συντελεστής 

ταχύτητας της φωτοκατάλυσης. 
α Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) όπως προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε min. 

 

Ο συντελεστής ταχύτητας της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης της ακεταλδεΰδης κατά την 

αλληλεπίδραση της με επιφάνεια 0.04% Μn/TiO2 με αυξημένα επίπεδα ΟΗ προσδιορίστηκεk = 

(1.03± 0.06) × 10-3min-1, σε συνθήκες παρουσίας ορατής ακτινοβολίας. 

 

5.7.5.2 Ανάλυση Φωτοκαταλυτικών Τελικών Προϊόντων – Απόδοση μετατροπής της 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα, χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Μn/TiO2 με 

αυξημένα επίπεδα ΟΗ 

Όταν το μελετούμενο σύστημα, φωτοκαταλύτης και ρύπος, εκτέθηκε σε συνθήκες υπεριώδους 

ακτινοβολίας ως φωτοκαταλυτικά προϊόντα ανιχνεύθηκαν CO2, COκαι H2O. Στοδιάγραμμα 

5.7.5.2.1 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του CO2κατά την πρόοδο της 

φωτοκαταλυτικής αντίδρασης. Σε συνθήκες ακτινοβόλησης με ορατό φως ανιχνεύθηκε 

παραγωγή CO2αλλά λόγο προσροφητικής ικανότητας του φωτοκαταλυτικού υποστρώματος 
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έναντι του CO2δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση με την αντιδρούσα ακεταλδεΰδη, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αποτίμηση της απόδοσης του CO2. 

 
Διάγραμμα5.7.5.2.1: Συγκριτικό διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του 

CO2 συναρτήσει του χρόνου σε min, παρουσία 0.04% Μn/TiO2, το οποίο υποδεικνύει την 

παραγωγή τουκατά τη φωτοκαταλυτική αντίδραση της ακεταλδεΰδης κατά την αλληλείδρασή 

υης με το φωτοκαταλύτη, υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO2 αφορούν στους 2360.14 cm-1. 
β ΄Ενθετα στο διάγραμμα φαίνεται η απόσταση της φωτεινής πηγής ακτινοβολίας.  

 

 Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας μετατροπής της ακεταλδεΰδης στο προϊόν CO2, 

χρησιμοποιώντας ως φωτοκαταλύτη το 0.04% Μn/TiO2 μεαυξημένα επίπεδα OH, σχεδιάστηκε 

τοδιάγραμμα 5.7.5.2.2. 
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Διάγραμμα 5.7.5.2.2: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO2, Δ[CO2] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.04 Μn/TiO2 μεαυξημένα επίπεδα 

OH. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.7.5.2.2 η απόδοση παραγωγής του CO2 όταν η λάμπα βρίσκεται σε 

απόσταση 60 cm είναι περίπου 1 ενώ σε απόσταση 35cm η διπλάσια. Η στοιχειομετρική έλλειψη 

άνθρακα οφείλεται στην ύπαρξη και δεύτερου προϊόντος, του CO. 

Στο διάγραμμα 5.7.5.2.3 απεικονίζεται η γραμμική αύξηση του CO κατά την επαγόμενη από 

υπεριώδη ακτινοβολία φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης στην επιφάνεια του 

μελετούμενου υλικού με τη φωτεινή πηγή σε απόσταση από το κελί 60 και 35 cm. 



- 156 - 
 

 

Διάγραμμα5.7.5.2.3: Διάγραμμααπορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO 

συναρτήσει του χρόνου σε min, παρουσία φωτοκαταλύτη 0.04% Μn/TiO2με αυξημένα επίπεδα 

ΟΗ, το οποίο υποδεικνύει την παραγωγή τουκατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της 

ακεταλδεΰδης, υπό την επίδραση UV ακτινοβολίας. 
α Οι τιμές απορροφητικότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας του CO αφορούν στους 2165.67 cm-1. 

 

Για την ποσοτικοποιήση της μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε COσχεδιάστηκε το διάγραμμα 

5.7.5.2.4. 



- 157 - 
 

 

Διάγραμμα 5.7.5.2.4: Γραφική παράσταση της μεταβολής της συγκέντρωσης του CO, Δ[CO] 

συναρτήσει της μεταβολής της συγκέντρωσης της CH3CHO, Δ[CH3CHO], υπό την 

ακτινοβόληση υπεριώδους φωτός, για τον φωτοκαταλύτη 0.04 Μn/TiO2 μεαυξημένα επίπεδα 

OH. Από την κλίση της ευθείας προκύπτει η απόδοση της φωτοκατάλυσης. 

 

Η απόδοση CO της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης της ακεταλδεΰδης παρουσία του 

μελετούμενου νανοδομικού φωτοκαταλύτη βρέθηκε yield = 0.083 ± 0.020, όταν η λάμπα 

τοποθετήθηκε σε απόσταση 60 cm και yield = 0.45 ± 0.022 σε μικρότερη απόσταση, δηλαδή 35 

cm. Παρατηρείται ότι με μείωση της απόστασης της φωτεινής πηγής η απόδοση μετατροπής τις 

ακεταλδεΰδης σε προϊόντα αυξήθηκε δραστικά. Η διαφορά αυτή ερμηνεύεται ως εξής. 

Μειώνοντας την απόσταση της φωτεινής πηγής ακτινοβολίας αυξάνεται ο ρυθμός με τον οποίο 

προσπίπτουν φωτόνια στην επιφάνεια του υλικού. Η αύξηση της ροής φωτονίων συνεπάγεται τη 

διέγερση μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτρονίων στον ίδιο χρόνο. Παράλληλα όμως με την αύξηση 

του ρυθμού διέγερσης ηλεκτρονίων από την ζώνη σθένους του ημιαγωγού αυξάνεται και ο 

ρυθμός αποδιέγερσής τους, η οποία συνοδεύεται από εκλυόμενη ενέργεια, δηλαδή θερμότητα 

στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Η μικρή αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου της 

επιφάνειας του φωτοκαταλύτη είναι αρκετή ώστε να απεγκλωβίσει τα προσροφημένα μόρια – 

προϊόντα από την επιφάνειά του οδηγώντας σε μεγάλυτερες τιμές yield. 
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5.8 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του συνόλου των  

μελετούμενων φωτοκαταλυτών 

Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται το σύνολο των αποτελεσμάτων για όλα τα πειράματα που 

διεξήχθησαν για τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των μελετούμενων 

νανοδομικών φωτοκαταλυτών με γνώμονα το μέτρο της αποικοδόμησης της αέριας 

ακεταλδεΰδης, υπό συνθήκες παρουσίας UV/Visibleακτινοβολίας καθώς και απουσία φωτός για 

τον προσδιορισμό της προσρόφησης. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε κανονικές συνθήκες πίεσης 

(~700 Τοrrσυνθετικού αέρα) και θερμοκρασίας, Τ = 296 ± 2 Κ. 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραμάτων που διεξήχθησαν κατά τη μελέτη της 

επαγόμενης από UV/Vis ακτινοβολία φωτοκαταλυτικής δραστικότητας νανοϋλικών μέσω της 

αποικοδόμησης της αέριας ακεταλδεΰδης. 

0.02% Fe/TiO2 

Πείραμα % Ads 
kUV 

(×10-3) min-1 
kVis 

Yield 

(CO2) 

Yield 

(CO) 

Απόσταση 

λάμπας 

(cm) 

1ος κύκλος 2.65 6.11 ± 0.15  1.38 ± 0.73 0.11 ± 0.020 60 

2ος κύκλος 9.30 24.89 ± 6.06  1.57 ± 0.32 0.25 ± 0.052 60 

1ος κύκλος 11.43  -   60 

2ος κύκλος 2.51  -   60 

0.04% Fe/TiO2 

1ος κύκλος 44.66 11.20 ± 0.28  1.25 ± 0.19 0.42 ± 0.015 60 

3ος κύκλος 53.30     60 

2ος κύκλος 

(από φούρνο) 
0.68 6.02 ± 0.23  1.65 ± 0.060 0.23 ± 0.010 60 

0.25% Co/ZnO 

1ος κύκλος 60.67  3.00 ± 0.20 1.08± 0.32 0.11 ± 0.035 60 

2ος κύκλος 57.19 -    60 
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0.25% Mn/ZnO 

1ος κύκλος 16.10 -    60 

0.25% Cu/ZnO 

1ος κύκλος 2.17 0.60 ± 0.053  1.63 ± 0.63 0.46 ± 0.045 60 

SrTiO3/Cr2O3 5% 

1ος κύκλος 34.51 -    60 

2ος κύκλος 53.21 -    60 

SrTiO3/Cr2O32% 

1ος κύκλος 31.11 -    60 

SrTiO3/CdS 5% 

1ος κύκλος 21.65 -    60 

0.04% Mn/TiO2 

1ος κύκλος  3.25 ± 0.14 0.73 ±0.06 1 0.19 ± 0.02 80 

0.04% Co/TiO2 

1ος κύκλος  4.73 ± 0.017  1 0.22 ± 0.02 80 

0.04% Mn/Co-TiO2 

1ος κύκλος  10.00 ± 1.00  1 0.20 ± 0.01 80 

0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε ΡΕΤ/80⁰C 

1ος κύκλος 0 0.30 ± 0.035 - -  60 

0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε HiFiΡΕΤ/80⁰C 

1ος κύκλος 0 - -   60 

0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σεGlass 

1ος κύκλος 10.14 3.38 ± 0.21  2.07 ± 0.14 0.30 ± 0.016 35 
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2ος κύκλος 6.71 2.64 ± 0.17  1.87 ± 0.064 0.36 ± 0.035 35 

0.04 % Μn/TiO2 – extra OH 

1ος κύκλος 31.99 4.39 ± 0.60  0.91 ± 0.42  60 

2ος κύκλος 48.79 4.92± 0.13  1.78 ± 0.15 0.45 ± 0.022 35 

3ος κύκλος 28.70  1.03± 0.06   35 

Τα πειράματα διεξήχθησαν σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. PCH3CHO≈ 1Torr, 

Ptotal ≈ 700Torr (ισορροπία με συνθετικό αέρα (Ν2/Ο2).  

Οι αναγραφόμενες αβεβαιότητες είναι το 2σ (95 % όριο εμπιστοσύνης) που προκύπτει από τη 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων ln([CH3CHO]o/[CH3CHO]t) προς το χρόνο 

σε λεπτά. 
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6. Σύνοψη – Συμπεράσματα 

Έναυσμα για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν οι εξαίρετες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του 

TiO2και η διερεύνηση των αντίστοιχων του ZnO. Είναι γνωστό ότι η έκθεση και των δύο 

βασικών δομικών υλικών σε UVακτινοβολία επάγει τη δημιουργία ισχυρών οξειδωτικών μέσων. 

Ως εκ τούτου, ο εμπλουτισμός τους με κατάλληλες ουσίες δύναται να τροποποιήσει το 

ενεργειακό χάσμα των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους και να βελτιώσει τη φωτοκαταλυτική 

τους δραστικότητα, τόσο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους, όσο και τη μετατόπιση 

της δραστικότητάς τους προς το ορατό(redshift), ώστε να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντές 

εσωτερικών χώρων. Το τελευταίο εγχείρημα είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς σε αυτήν την 

περίπτωση δε θα απαιτείτο ηλιακή ενέργεια, αλλά η φωτοκαταλυτική διεργασία αποικοδόμησης 

των πτητικών ρύπωνθα εκκινείται τόσο από το φυσικό φωτισμών των κτιρίων, όσο και από τη 

χρήση συνήθων τεχνητών πηγών φωτισμού.  

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η επαγόμενη από ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών (0.02-0.04 %) Fe/TiO2, 0.25% Co/ZnO, 0.25 % 

Mn/ZnO, 0.25 % Cu/ZnO, (2-5 %) SrTiO3/Cr2O3, 5 % SrTiO3/CdS, 0.04 % Mn/TiO2, 0.04 % 

Co/TiO2, 0.04 % Mn/Co-TiO2, 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε ΡΕΤ, 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε 

HiFi ΡΕΤ, 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε Glass και0.04 % Μn/TiO2με αυξημένα επίπεδαOH, 

μέσω της παρακολούθησης της αποικοδόμησης αέριας ακεταλδεΰδης κατά την αλληλεπίδραση 

της με τα εν λόγω φωτοκαταλυτικά υποστρώματα.  

Τα πειραματικά αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής δραστικότηταςτου συνόλου των 

εμπλουτισμένων με μέταλλα νανοδομικών υλικών κατέδειξαν ότι τα Fe/TiO2, 0.25% Cu/ZnO, 

0.04 % Mn/TiO2, 0.04 % Co/TiO2, 0.04 % Mn/Co-TiO2, 0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε ΡΕΤ, 

0.04% Mn/TiO2 τυπωμένο σε Glassκαι τέλος 0.04 % Μn/TiO2(με αυξημένα επίπεδαOH) 

εμφανίζουν έντονη φωτοκαταλυτική δραστικότητα όταν εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία 

και συνεπώς αποτελούν εν δυνάμει πρόσθετα σε οικοδομικά υλικά και χρώματα μεγάλων 

επιφανειών για την αποικοδόμηση ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. Όσον αφορά στην επαγόμενη 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της CH3CHO από ορατή ακτινοβολία, τα μοναδικά υλικά που 

εμφάνισανδραστικότητα ήταν τα 0.25% Co/ZnO, 0.04 % Mn/TiO2 και0.04 % Μn/TiO2(με 

αυξημένα επίπεδα ΟΗ). Τέλος, το υλικό 0.04 % Mn/TiO2 αποτελεί το μοναδικό 

φωτοκαταλυτικά ενεργό υλικό τόσο σε υπεριώδη, όσο και σε ορατή ακτινοβολία έναντι 
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πληθώρας ρύπων, CH3CHO, (B), (T), (X), καθώς επίσης όταν εμπλουτίστηκε με ΟΗ εμφάνισε 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα κατά την ακτινοβόληση τόσο με υπεριώδη, όσο και με ορατή 

ακτινοβολία.  

Η χρήση όμως των συγκεκριμένων υλικών ως απορρυπαντές, τόσο σε εφαρμογές σε εσωτερικών 

όσο και εξωτερικών χώρων, προϋποθέτει, πέρα από τη δραστικότητά τους, τον έλεγχο των 

τελικών προϊόντων οξείδωσης των πτητικών ρύπων. Τα κύρια προϊόντα της φωτοκατάλυσης που 

ανιχνεύθηκαν για το σύνολο των υλικών ήταν το CO2και το H2O. Εν τούτοις, σχεδόν για το 

σύνολο των υλικών που επάγουν φωτοκαταλυτική οξείδωση ρύπων κατά την έκθεσή τους σε 

υπεριώδη ακτινοβολία ανιχνεύθηκε επίσης ως τελικό προϊόν το τοξικό CO, σε ποσοστό που 

κυμαινόταν από 10 – 40 %. Αντιθέτως, η επαγόμενη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των 

αέριων ρύπων για τις νανοδομές που ενεργοποιούνται από ορατό φως δεν οδήγησε στο 

σχηματισμό COή άλλων τοξικών αερίων, γεγονός που δηλώνει ότι θέτουν σημαντική 

υποψηφιότητα για τη χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων. Μόνο στην περίπτωση του 

υλικού Co/ZnO παρατηρήθηκε μικρή παραγωγή CO, το οποίο σημαίνει ότι πριν την εφαρμογή 

του υλικού για απορρύπανση εσωτερικών χώρων απαιτείται περεταίρω έλεγχος σε πραγματικές 

συνθήκες.  

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, από το σύνολο των μελετούμενων φωτοκαταλυτικών υλικών το 

0.02% Fe/TiO2είναι το πιο αποδοτικό υλικό σε UV ακτινοβολία με k = (24.89 ± 6.06)min-1, 

δηλαδή μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα ενεργά υλικά. Το συγκεκριμένο υλικό 

σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται να είναι το αποδοτικότερο υλικό που έχει 

μελετηθεί. Πληθώρα υλικών έχει μελετηθεί και στο παρελθόν ελέγχοντας τη φωτοκαταλυτική 

τους ενεργότητα αλλά στη συγκεκριμένη μελέτη δεν ελέχθηκε μόνο αν το εκάστοτε υλικό 

παρουσιάζει φωτοκαταλυτικές ιδιότητες αλλά παράλληλα προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας της φωτοκατάλυσης αποτελώντας το μέτρο της αποδοτικότητας των υλικών. 

Συμπερασματικά λοιπόν η κινητική μελέτη αποτελεί σημαντικό εργαλειό/μέθοδο για την 

αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των νεοσυντιθέμενων υλικών.  

Συνεχίζοντας, παρατηρήθηκε ότι κατά τον εμπλουτισμό του συγκεκριμένου υλικού με 

περισσότερη ποσότητα (0.04%) Feπαρατηρήθηκε αύξηση της προσροφητικής ικανότητας του 

υλικού και μείωση της φωτοκαταλυτικής του αποδοτικότητας. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
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ένδειξη απενεργοποίησης του μηχανισμού στην αέρια φάση ή μείωση της απορροφητικότητας 

στο φάσμα του κυρίαρχου Eg (UV).  

Στη συνέχεια, το υλικό Mn/Co - TiO2αποδείχτηκε επίσης ιδιαίτερα αποδοτικό σε συνθήκες 

υπεριώδους ακτινοβολίας, με k = (10.00 ± 1.00) min-1, ενώ το υλικό 0.04% Μn/TiO2αν και είναι 

λιγότερο αποδοτικό συγκριτικά με το συνδυαστικά εμπλουτισμένο υλικό, είναι ικανό να 

αποικοδομήσει την ακεταλδεΰδη και σε συνθήκες ορατής ακτινοβολίας και μάλιστα χωρίς την 

παραγωγή τοξικού CO, αποτελώντας δηλαδή έναν εν δυνάμει απορρυπαντή τόσο εξωτερικών 

όσο και εσωτερικών χώρων.  

Όταν το τελευταίο υλικό, δηλαδή το 0.04% Μn/TiO2, επιστρώθηκε σε επιφάνεια PETκαι 

γυαλιού, εμφάνισε φωτοκαταλυτική δραστικότητα μόνο κατά την ακτινοβόληση με UV 

ακτινοβολία. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι στην επιφάνεια του ΡΕΤ το υλικό δεν εμφάνισε σχεδόν 

καθόλου προσροφητική ικανότητα ενδεικνύοντας ότι ο μηχανισμός της φωτοκατάλυσης 

συμβαίνει στην αέρια φάση, ενώ η επιφάνεια του γυαλιού συνδράμει στην προσροφητική του 

ικανότητα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του υλικού πιθανότατα ενεργοποιώντας το 

μηχανισμό της φωτοκατάλυσης στην επιφάνεια του υλικού.  

Κατά τον εμπλουτισμό του εν λόγω υλικού με ΟΗ στην επιφάνειά του, το υλικό παρέμεινε 

φωτοκαταλυτικά δραστικό όχι μόνο παρουσία UV, αλλά και Visακτινοβολίας. Κατά την 

ακτινοβόληση με ορατό φως φάνηκε πως η αύξηση της προσρόφησης οδηγεί σε μείωση της 

αποδοτικότητας του υλικού, δηλώνοντας πως ο κύριος μηχανισμός της φωτοκατάλυσης 

συμβαίνει στην αέρια φάση. Κατά τον έλεγχο της επίδρασης της απόστασης της λάμπας 

παρατηρήθηκε ότι με μείωση της απόστασής της υπάρχει μια μικρή συνολική αύξηση της 

αποδοτικότητας. Από την απόδοση παραγωγής των προϊόντων φάνηκε πώς η παραγωγή CO2 

είναι ανεξάρτητη της απόστασης της ακτινοβολίας ενώ αντίθετα η παραγωγή του CO αυξήθηκε 

περίπου πέντε φορές. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ενίσχυσης του μηχανισμού  

Από τη μελέτη των υλικών με βάση το ZnO συμπεραίνεται ότι το Mn/ZnOαν και είναι ενεργό 

παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας αποτελεί ακατάλληλο απορρυπαντή λόγο χαμηλής 

αποδοτικότητας σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόδοση παραγωγής τοξικού CO. 

ToCo/ZnOαποδείχθηκε ότι είναι ο πιο αποδοτικός φωτοκαταλύτης σε συνθήκες 

Visακτινοβολίας, με συντελεστή ταχύτητας k = (3.00 ± 0.20) min-1, δηλαδή μια τάξη μεγέθους 
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μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλους φωτοκαταλύτες ενεργούς σε ορατό φως. Επειδή όμως κατά τη 

φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της ακεταλδεΰδης παρατηρήθηκε παραγωγή CO απαιτείται 

περαιτέρω έλεγχος του υλικού σε πραγματικές συνθήκες. 

Τελικό βήμα ελέγχου της καταλληλότητας χρήσης των συντιθέμενων φωτοκαταλυτικών 

νανοδομικών υλικών είναι ο έλεγχος της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, σε πραγματικές 

συνθήκες, ώστε να ελεγχθεί, αφενός αν τα υλικά αυτά συνδράμουν στην αποκατάσταση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον και αφετέρου η διάρκεια της 

δραστικότητάς τους και το οικονομικό τους κόστος, σε σχέση με το ενεργειακό όφελος. Στα 

συγκεκριμένα πλαίσια, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη είναι δυνατόν 

να αξιοποιηθούν ελέγχοντας τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υλικών, κυρίως αυτών που 

είναι δραστικά εκτιθέμενα σε ορατό φως, σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με το φορέα 

που συνέθεσε, χαρακτήρισε και προμήθευσε τα υποστρώματα. Πιο συγκεκριμένα, με ευθύνη της 

ερευνητικής ομάδας Διάφανων Αγώγιμων Υλικών (TCM) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής 

και Laser στο ΙΤΕ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένα πρότυπα σπίτια, 

που προσομοιώνονται πραγματικές συνθήκες εσωτερικών χώρων και είναι δυνατή η εφαρμογή 

των εν λόγω υλικών σε επιφάνειες τοίχων, ως πρόσθετα σε χρώματα. Τα σπίτια μοντέλα είναι 

εφοδιασμένα με εκλεκτικούς ανιχνευτές των δημοφιλέστερων ρυπαντών, ενώ η δυνατότητα 

επιλεκτικής εισαγωγής ρύπων στο εσωτερικό περιβάλλον δύναται να συνδράμει στην πλήρη 

αποτίμηση χρήσης τους, πριν την εφαρμογή τους σε ευρεία κλίμακα. 

 


