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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τεχνολογίας 

Υλικών και Φωτονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. 

Η βασική ιδέα για την υλοποίηση αυτής της εργασίας ήταν η σύνθεση και ο 

χαρακτηρισμός του οξειδίου του γραφενίου και παραγώγων οξειδίου του 

γραφενίου για μελλοντική χρήση σε ηλιακές διατάξεις.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, αναλύονται οι αλλοτροπικές μορφές άνθρακα και 

ιδιαίτερα η δομή του γραφενίου, οι τρόποι σύνθεσης του, οι ιδιότητες καθώς και οι 

εφαρμογές του. Έπειτα αναλύεται εκτενώς η μέθοδος παρασκευής οξειδίου του 

γραφενίου από γραφίτη, καθώς και οι εφαρμογές του σε ηλιακά συστήματα. 

Εξηγείται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και παρουσιάζονται τα είδη των συμβατικών 

φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και η λειτουργία τους. Επιπρόσθετα 

αναλύονται τα είδη των οργανικών φωτοβολταϊκών και οι αρχές λειτουργία τους. 

Στο υπόλοιπο μέρος της εργασίας, αναλύονται η πειραματική διαδικασία, οι 

χαρακτηρισμοί και τα τελικά αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν. Η 

πειραματική διαδικασία περιελάβανε τη σύνθεση οξειδίου του γραφενίου (GO) από 

σκόνη γραφίτη, τη σύνθεση της ένωσης trinitrofluorenone, και τέλος την παρασκευή 

του τελικού προϊόντος από την αντίδραση συμπύκνωσης της TNF και του GO. Στο 

τελικό προϊόν έγινε χαρακτηρισμός με τις μεθόδους UV-Vis, IR, XRD, AFM.   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Δισδιάστατα υλικά, γραφίτης, γραφένιο, οξείδιο του γραφενίου, παράγωγα οξειδίου 

του γραφενίου, μέθοδο Hummers, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, ηλιακά συστήματα, 

οργανικά φωτοβολταϊκά. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was the synthesis and characterization of graphene oxide 

and its derivatives for future use in solar devices and was conducted as part of the 

dissertation in the Center of Materials Technology and Photonics at the Technical 

Educational Institute of Crete.  

In the first part of the study, the structure of allotropic forms of carbon is 

presented, and more specifically the structure of graphene, its methods of synthesis 

are analyzed, and the properties and applications of graphene are discussed. Next, 

the manufacturing process of graphene oxide from graphite, as well as its 

applications in solar systems, is extensively analyzed. The photovoltaic phenomenon 

is explained, and the types of conventional photovoltaic systems are presented, as 

well as their function. The types of organic photovoltaics and their function are also 

analyzed. 

The second part of the thesis focuses on the experimental procedures, the 

characterizations and the final results of the experiments carried out. The 

experimental procedure involved the synthesis of graphene oxide (GO) from 

graphite powder, the synthesis of the trinitrofluorenone compound, and finally the 

preparation of the final product from the condensation reaction of TNF and GO. The 

final product was characterized by the methods UV-Vis, IR, XRD, and AFM  

 

KEYWORDS 

2D materials, graphite, graphene, graphene oxide, graphene derivatives, Hummers 

method, photovoltaic effect, solar systems, organic photovoltaics. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
∗ 2D materials: υλικά δύο διαστάσεων 

∗ GO: graphene oxide (οξείδιο του γραφενίου) 

∗ TNF: trinitrofluorenone 

∗ EDA: ethylenodiamine 

∗ DMF: dimethylformamide 

∗ THF: tetrahydrofuran 

∗ AFM: Atomic Force Microscopy 

∗ CVD: chemical vapor deposition 

∗ HTL: Hole Transport layer 

∗ ETL: Electron Transport layer 

∗ PL: Photoactive layer 

∗ OPVs: Organic Photovoltaic systems 

∗ OSC’s: Organic solar cells 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα 2D νανοϋλικά είναι μια κατηγορία λεπτών κρυστάλλων (τύπου φύλλου) με 

χαρακτηριστικά ατομικών ή μοριακών επιπέδων πάχους και μέγεθος πλευρικής 
διάστασης μικρότερο απο την κλίμακα των μικρομέτρων. Αυτό το 2D 
χαρακτηριστικό των υλικών αυτών, δημιουργεί μοναδικές φυσικές, χημικές και 
μηχανικές ιδιότητες, που δεν παρατηρούνται με άλλα πιο ογκώδη υλικά. Η λεπτή 
φύση του υλικού έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική οπτική διαφάνεια, και την 
ταχεία ανταπόκριση σε εξωτερικές διεγέρσεις, κάτι το οποίο είναι κρίσιμο για την 
οπτικοηλεκτρονική  καθώς και για άλλες εφαρμογές ανίχνευσης. Το γραφένιο ήταν 
το πρώτο παράδειγμα των 2D υλικών και ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τη μελέτη 
λεπτών ατομικών υλικών στην ηλεκτρονική και την οπτικοηλεκτρονική. Έτσι, 
αναπτύχθηκαν διάφορες έρευνες και σε άλλα 2D υλικά, οι οποίες καθίστανται πολύ 
υποσχόμενες. 

Το γραφένιο είναι ένα νανοϋλικό με βάση τον άνθρακα, αποτελεί το πρωτότυπο 
των καινοτόμων 2D υλικών (2D materials), και έχει καθοριστεί ως μια πολλά 
υποσχόμενη υποψήφια ένωση για μελλοντική χρήση σε διάφορες συσκευές με 
βάση τον άνθρακα. Σήμερα οι σημαντικότερες χημικές οδοί προς την παραγωγή του 
γραφενίου, είναι η απολέπιση του γραφίτη σε υγρή φάση, η αναγωγή του οξειδίου 
του γραφενίου και η σύνθεση bottom-up ξεκινώντας απο μικρά πρόδρομα μόρια.1 

Εκτός απο την παραγωγή του, επίσης και η λειτουργία του έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω των πρωτοφανών φυσικών 
ιδιοτήτων καθώς και για το ευρύ φάσμα που καλύπτουν οι πιθανές εφαρμογές του 
γραφενίου και των παραγώγων του.  

Τα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα των 2D υλικών με λεπτές δομές και 
οπτικοηλεκτρονικά χαρακτηριστικά έχουν εμπνεύσει μεγάλο ενδιαφέρον για την 
ενσωμάτωση 2D υλικών σε ηλεκτρονικά και οπτικοηλεκτρονικά. Επιπλέον, ως 
αναδυόμενο πεδίο στην οικογένεια των 2D υλικών, αποτελεί η συναρμολόγηση των 
οργανικών νανοδομών σε μορφές 2D, τα οποία προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της 
ποικιλομορφίας, της ευελιξίας, της εύκολής επεξεργασίας, του ελαφρού βάρους 
κ.α., παρέχοντας μια συναρπαστική προοπτική για οπτικοηλεκτρονικές εφαρμογές. 
2 

Στη παρούσα εργασία, θα αναλυθεί εκτενώς η δομή του άνθρακα καθώς και οι 
αλλοτροπικές μορφές του. Κυρίως θα σχολιαστούν οι εξαιρετικές ιδιότητες του 
γραφενίου και των παραγώγων του, πως συντίθενται τα φύλλα γραφενίου καθώς 
και τις ποικίλες εφαρμογές του στον επιστημονικό τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
O άνθρακας είναι το χημικό στοιχείο με σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6 και 

είναι ένα από τα λίγα στοιχεία που είναι γνωστά από την αρχαιότητα. ∆ρα σχεδόν 
πάντα ως αμέταλλο τετρασθενές στοιχείο, δηλαδή έχει τέσσερα ηλεκτρόνια 
σθένους τα οποία είναι διαθέσιμα για να σχηματίσουν ομοιοπολικούς χημικούς 
δεσμούς. Ο άνθρακας είναι το πιο άφθονο στοιχείο στη Γη και μαζί µε την 
ασυνήθιστη ικανότητα του να σχηματίζει πολυμερή σε θερμοκρασίες που 
απαντώνται συνήθως στη γη, κάνουν τον άνθρακα τη χημική βάση όλων των 
γνωστών ζωντανών οργανισμών. Παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί το ανθρώπινο 
σώμα, όπου ο άνθρακας κατέχει τη θέση του 2ου σε ποσοστό στοιχείο περίπου 18.5 
% σε μάζα.  Είναι το πρώτο στοιχείο της 4ης ομάδας του περιοδικού πίνακα και 
υπάρχει σε τρείς ισότοπες μορφές στη φύση, από τις οποίες o 12C και ο 13C είναι 
σταθερές μορφές άνθρακα, ενώ ο 14C είναι ραδιενεργό στοιχείο.3,4  

Ο στοιχειακός άνθρακας απαντάται στη φύση τόσο υπό κρυσταλλική μορφή (π.χ. 
διαμάντι) όσο και σε άμορφη (π.χ. ανθρακίτης). Υπό μορφή ενώσεων βρίσκεται σε 
διάφορα ανθρακικά ορυκτά (π.χ. ασβεστόλιθος, CaCO3), στο διοξείδιο του άνθρακα 
της ατμόσφαιρας, στο πετρέλαιο κτλ. Επιπλέον, ο άνθρακας αποτελεί το κύριο 
συστατικό των οργανικών ενώσεων, οι οποίες υπολογίζονται να είναι σήμερα πάνω 
από έξι εκατομμύρια.5 

Στην πρόσφατη ιστορία, ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογικής επανάστασης 
φρόντισε να επεκτείνει τις διάφορες χρήσεις του άνθρακα καθώς ανακάλυψε νέες 
αλλοτροπικές μορφές του, όπως τους νανοσωλήνες, το φουλερένιο και το 
γραφένιο.6 
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1.1.1 ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Τα άτομα του άνθρακα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με διάφορους 

τρόπους, και να σταθεροποιηθούν σε διάφορες πολυατομικές δομές με 
διαφορετικές μοριακές διαμορφώσεις, και να σχηματίσουν αλλοτροπικές μορφές 
του άνθρακα. Υπάρχουν φυσικές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα , όπως ο 
γραφίτης, το διαμάντι και ο άμορφος άνθρακας όπως επίσης οι συνθετικές μορφές, 
που παράχθηκαν εργαστηριακά, όπως τα φουλερένια, οι νανοσωλήνες άνθρακα και 
το γραφένιο µε τις φυσικές ιδιότητες τους, να διαφέρουν.  

Αναλυτικότερα, κάθε άτομο άνθρακα περιέχει έξι ηλεκτρόνια τα οποία 
καταλαμβάνουν τα 1s2 , 2s2 , και 2p2 ατομικά τροχιακά. Το 1s2 τροχιακό περιέχει δύο 
ισχυρά συνδεδεμένα ηλεκτρόνια ενώ τα 2s2 2p2 τροχιακά περιέχουν τέσσερα, πιο 
χαλαρά συνδεδεμένα, ηλεκτρόνια. Στην κρυσταλλική φάση του άνθρακα, τα 
ηλεκτρόνια σθένους δημιουργούν τα τροχιακά 2s, 2px, 2py, 2pz, τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών στα διάφορα υλικά του 
άνθρακα. Εφόσον η διαφορά ενέργειας ανάμεσα στα ανώτερα ενεργειακά επίπεδα 
2p και τα κατώτερα 2s στον άνθρακα είναι μικρή σε σύγκριση με την ενέργεια 
σύνδεσης για χημικούς δεσμούς, οι κυματοσυναρτήσεις για αυτά τα τέσσερα 
ηλεκτρόνια μπορούν εύκολα να αναμιχθούν μεταξύ τους, αλλάζοντας έτσι την 
κατανομή των 2s και των 2p ατομικών τροχιακών προκειμένου να ενδυναμωθεί η 
ενέργεια δέσμευσης του ατόμου C με τα γειτονικά του άτομα. Η γενική ανάμιξη των 
2s και των 2p ατομικών τροχιακών ονομάζεται υβριδισμός, ενώ η ανάμιξη ενός 
μονού 2s ηλεκτρονίου με ένα, δύο ή τρία 2p ηλεκτρόνια ονομάζεται spn υβριδισμός 
με n=1, 2, 3. Συνεπώς, τρεις είναι οι πιθανοί υβριδισμοί που μπορούν να 
προκύψουν στον άνθρακα: sp, sp2 , sp3 και ευθύνονται για ορισμένες δομικές 
διατάξεις. Συγκεκριμένα, ο δεσμός sp προκαλεί δομές αλυσίδας, ο sp2 δεσμός 
επίπεδες δομές και ο sp3 τετραδικές δομές.7,8,9 
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Εικόνα 2. Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα: a)διαμάντι, b)γραφίτης, c)εξαγωνικό διαμάντι, d-
f)φουλερένιο, g)άμορφος άνθρακας, h)νανοσωλήνας άνθρακα.10 

 

Σχετικά με τις ιδιότητες, ο γραφίτης είναι αδιαφανής και μαύρος, ενώ το 
διαμάντι είναι διαφανές στερεό. Ο γραφίτης είναι αρκετά μαλακός ώστε να γράφει 
σε χαρτί, ενώ το διαμάντι είναι το πιο σκληρό φυσικό υλικό που γνωρίζουμε. Ο 
γραφίτης επίσης είναι ένας καλός ηλεκτρικός αγωγός ενώ το διαμάντι έχει χαμηλή 
ηλεκτρική αγωγιμότητα.  

1.2 ΓΡΑΦΙΤΗΣ 
Ο γραφίτης αρχικά, οφείλει το όνομα του στην αρχαιοελληνική λέξη «γράφειν», 

λόγω της δυνατότητας γραφής που παρέχει. Ο γραφίτης είναι η πιο σταθερή μορφή 
άνθρακα σε συνθήκες περιβάλλοντος. Το χρώμα του είναι γκρι, είναι αδιαφανές και 
έχει μία μαύρη γυαλάδα. Είναι ξεχωριστός δεδομένου ότι συμπεριφέρεται και ως 
μέταλλο και ως αμέταλλο. Είναι εύκαμπτο, έχει υψηλή θερμική και ηλεκτρική 
αγωγιμότητα, και είναι ιδιαίτερα πυρίμαχο και χημικά αδρανές.  

Ο γραφίτης έχει μια επίπεδη δομή με πολλά στρώματα ενωμένα μεταξύ τους με 
δυνάμεις Van der Waals. Τα μεμονωμένα στρώματα σχηματίζουν μια ένωση που 
ονομάζεται γραφένιο και η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. Σε κάθε φύλλο 
γραφενίου ο σχηματισμός του εξαγωνικού πλέγματος, επιτρέπει σε κάθε άτοµο 
άνθρακα να σχηματίζει δεσμούς µόνο µε τα τρία άλλα άτοµα άνθρακα που 
συνορεύει, στο ίδιο επίπεδο. Το τέταρτο ηλεκτρόνιο είναι ελεύθερο να 
μεταναστεύσει στο επίπεδο, κάνοντας το γραφίτη ηλεκτρικά αγώγιμο. Η παγκόσμια 
παραγωγή του γραφίτη υπολογίστηκε σε περίπου 602.000 τόνους το 2000, µε την 
Κίνα να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, ακολουθούμενη από την Ινδία, τη 
Βραζιλία, το Μεξικό και έπειτα τη Δημοκρατία της Τσεχίας.11 
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Εικόνα 3. Δομή Γραφίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ΓΡΑΦΕΝΙΟ  
Το γραφένιο ανακαλύφθηκε το 2004 από τους A. Geim και K. Novoselov μετά 

από μηχανική απολέπιση του γραφίτη µε χρήση κολλητικής ταινίας , γεγονός που 
τους απέφερε το Νόμπελ Φυσικής το 2010.12 

Αποτελείτε απο μια επίπεδη μονοστιβάδα ατόμων άνθρακα που συγκρατούνται 
μεταξύ τους σφιχτά σε ένα δισδιάστατο (2D) πλέγμα που μοιάζει με κηρήθρα, και 
αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο για να σχηματιστούν όλες οι άλλες αλλότροπες 
μορφές του άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, το γραφένιο αναφέρεται και ως γραφίτης 
δύο διαστάσεων, καθώς η κύρια διαφορά τους έγκειται στο γεγονός του ότι το 
γραφένιο αποτελεί μία στρώση εξαγωνικού πλέγματος δεσμών άνθρακα ενώ ο 
γραφίτης αποτελεί περισσότερες από δέκα ίδιες στρώσεις. Η διαφορά στις 
διαστρωματώσεις δίνει στον γραφίτη 3D διαστάσεις και στο γραφένιο την 
δισδιάστατη δομή του.13  

Το γραφένιο λοιπόν μπορεί να τυλιχτεί και να σχηματίσει φουλερένια (0D) να 
καμφθεί σχηματίζοντας νανοσωλήνες άνθρακα (1D) , ή να στοιβαχθεί σε γραφίτη 
(3D), όπως φαίνεται και στο απρακτώ σχήμα.14 
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Εικόνα 4. Το γραφένιο(2D) ως παράγωγο όλων των μορφών γραφίτη: φουλερένιο(0D), 
νανοσωλήνες (1D), γραφίτης(3D).15 

Το γραφένιο, ένα υλικό με ατομική στιβάδα δύο διαστάσεων έχει προσελκύσει 
ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία 6 χρόνια χάρη στην μοναδική του δομή και στις 
ιδιότητες που έχει. Είναι εύκαμπτο, διαφανές, και εξαιρετικά αγώγιμο. Αποτελεί τη 
πιο δραστική μορφή του άνθρακα και μπορεί να τροποποιηθεί πολύ εύκολα με 
διάφορες λειτουργικές ομάδες. Έχει υψηλή διαπερατότητα και υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιμότητα. Θεωρείτε επίσης ένας ημιαγωγός με μηδενικό ενεργειακό χάσμα, και 
ένας εξαιρετικός θερμικός αγωγός. Γενικά το γραφένιο υπερέχει σε πάρα πολλούς 
τομείς.16,17,18 

1.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ 
Το γραφένιο, έχοντας τόσα πολλά έξοχα χαρακτηριστικά, αποτελεί αντικείμενο 

έντονης έρευνας σε πιθανές χρήσεις και ενέπνευσε τους επιστήμονες να 
μελετήσουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων για το υλικό αυτό. Πιο κάτω γίνεται μια 
προσπάθεια συγκέντρωσης και κατηγοριοποίησης των πιο σημαντικών ιδιοτήτων 
του: 

 

 Οπτική ηλεκτρονική  

Ένας τομέας στον οποίο το γραφένιο έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογή είναι η 
οπτικοηλεκτρονικά. Οι οθόνες αφής, οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD), και οι 
οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός (OLED) είναι κάποιες από τις ηλεκτρονικές 
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Εικόνα 5. Οθόνη αφής γραφενίου. 

συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν μέσω του γραφενίου. Λόγω 
της εξαιρετικής αγωγιμότητάς του θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά σε 
οπτικοηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως τις προαναφερθείσες οθόνες αφής LCD για 
smartphones, υπολογιστές tablet, desktop και τηλεοράσεις.  

Σήμερα, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό είναι το οξείδιο ινδίου-
κασσιτέρου (ITO), που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της τελευταίας δεκαετίας σε 
τέτοιου είδους εφαρμογές. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει 
μειονέκτημα κατά το λύγισμα του και θεωρείται αρκετά ακριβό, και με βάση τις 
τελευταίες έρευνες το γραφένιο θα μπορούσε να το αντικαταστήσει καθώς έχει 
παρόμοιες ιδιότητες αλλά με ορισμένες, πολύ σημαντικές βελτιώσεις, και πιθανόν 
χαμηλότερο κόστος.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι το υψηλής ποιότητας γραφένιο έχει υψηλή αντοχή στον 
εφελκυσμό και είναι αρκετά εύκαμπτο, καθιστά αναπόφευκτη τη χρήση του στην 
οπτικοηλεκτρονική.19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιοϊατρική 

Οι ιδιότητες που εμφανίζει το γραφένιο, δείχνουν ότι θα μπορούσε να φέρει 
επανάσταση στον επιστημονικό τομέα της βιοϊατρικής με μια σειρά από ποικίλους 
τρόπους. Το πολύ μικρό πάχος του γραφενίου, η ανθεκτικότητα, η μεγάλη 
επιφάνεια και η υψηλή αγωγιμότητα που εμφανίζει το καθιστούν αρκετά ικανό για 
τη δημιουργία μικρών μηχανών και αισθητήρων, ικανών να κινούνται εύκολα και 
ακίνδυνα μέσα στο ανθρώπινο σώμα χωρίς τοξικά αποτελέσματα. Οι εν λόγω 
μηχανές μπορούν να αναλύουν ιστούς, να παραδίδουν φάρμακα στα όργανα 
στόχους, να ανιχνεύουν τα επίπεδα της γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης και χοληστερόλης 
στο αίμα, αλλά ακόμα και να αποκαλύπτουν την αλληλουχία του DNA.21 

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντιβιοτική θεραπεία ή και να 
συμβάλλει στην διάγνωση, τον έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου. ‘Όσον αφορά 
στην ενδεχόμενη αντιβιοτική του δράση, θα μπορούσε να αντικαταστήσει φάρμακα 
στα οποία ο άνθρωπος έχει αποκτήσει ανοσία λόγω αλόγιστης χρήσης. Στη δε 
ανίχνευση, διάγνωση και βελτίωση των μεθόδων θεραπείας του καρκίνου, θα 
μπορούσε να διευκολύνει την ιατρική στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενών. 
Συγκεκριμένα, μία ομάδα επιστημόνων κατάφεραν μέσω επεξεργασίας νανοδομών 
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του GO να τις ενσωματώσουν στα καρκινικά κύτταρα και με ειδική επεξεργασία 
τους να μειώσουν την ποσότητα της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο ασθενής, 
προσφέροντας πιο ασφαλή θεραπεία. 

Τέλος, εξαιτίας της μοριακής δομής του θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην 
διαδικασία αναγέννησης ιστών, με χρήση στην ιατρική αλλά και την αισθητική.22,23 

 Υπερδιήθηση 

Οι ισχυροί δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα που αποτελούν το 
γραφένιο, το καθιστούν αδιαπέραστο για σχεδόν όλα τα αέρια και τα υγρά, με 
εξαίρεση το νερό. Επειδή το νερό μπορεί να εξατμιστεί μέσω του γραφενίου ενώ τα 
περισσότερα άλλα αέρια και υγρά δεν μπορούν, το γραφένιο θα μπορούσε να είναι 
ένα εξαιρετικό εργαλείο για το φιλτράρισμα του νερού. Τέλος, το γραφένιο είναι 
πολύ πιο ανθεκτικό και λιγότερο εύθραυστο από το οξείδιο του αλουμινίου, το 
οποίο χρησιμοποιείται σήμερα στον τομέα της υπερδιήθησης. Έτσι, το γραφένιο θα 
μπορούσε να αντικαταστήσει το οξείδιο του αλουμινίου σε περισσότερες σχετικές 
εφαρμογές πιο αποτελεσματικά και οικονομικά.24 

 Φωτοβολταϊκά κελιά 

Προσφέροντας πολύ χαμηλά επίπεδα απορρόφησης φωτός (γύρω στο 2,7% του 
λευκού φωτός), και παράλληλα παρουσιάζοντας υψηλή κινητικότητα ηλεκτρονίων, 
το γραφένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για το πυρίτιο (ή ΙΤΟ) 
στην κατασκευή φωτοβολταϊκών κυψελίδων.  

Το πυρίτιο χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως στην παραγωγή των φωτοβολταϊκών 
κυψελίδων, αλλά καθώς οι κυψέλες του πυριτίου είναι πολύ ακριβές στην 
κατασκευή τους, οι κυψελίδες γραφενίου θα αποτελούσαν μία καλή εναλλακτική 
και πιθανώς οικονομικότερη. Όταν υλικά, όπως το πυρίτιο, μετατρέπουν το φως σε 
ηλεκτρισμό, η απορρόφηση ενός φωτόνιού ισοδυναμεί με την παραγωγή ενός 
ηλεκτρονίου, που σημαίνει ότι αρκετή ενέργεια χάνεται υπό μορφή θερμότητας. 
Ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως όταν το γραφένιο απορροφά ένα φωτόνιο παράγει 
πολλαπλά ηλεκτρόνια.  Επίσης, ενώ το πυρίτιο είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια από ορισμένες ζώνες μήκους κύματος του φωτός, το γραφένιο είναι σε 
θέση να λειτουργήσει σε όλα τα μήκη κύματος, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα 
να είναι αρκετά πιο αποτελεσματικό από το πυρίτιο.25,26 

 Αποθήκευση Ενέργειας  

Ένας τομέας της έρευνας που μελετάται αρκετά τα τελευταία χρόνια είναι η 
αποθήκευση ενέργειας. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι τομείς της ηλεκτρονικής προχωρούν 
με πολύ γρήγορο ρυθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αρκετά συχνά 
αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες και 
πυκνωτές. Το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας αναπτύσσεται με πολύ βραδύτερο 
ρυθμό.  
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Εικόνα 6. Εφαρμογές γραφενίου. 

Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ η μπαταρία μπορεί 
ενδεχομένως  να κρατήσει αρκετή ενέργεια, η φόρτιση της είναι μία χρονοβόρα 
διαδικασία. Αντιθέτως, ένας πυκνωτής, μπορεί να φορτιστεί πολύ γρήγορα, αλλά 
δεν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει αρκετά μεγάλο ποσό ενέργειας συγκριτικά με 
την μπαταρία.  

Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας, όπως μια 
μπαταρία που είναι σε θέση να παρέχει και τα δύο αυτά θετικά χαρακτηριστικά 
χωρίς συμβιβασμούς.  

Σήμερα, οι επιστήμονες εργάζονται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
μπαταριών ιόντων ηλιθίου, με την ενσωμάτωση γραφενίου ως άνοδο, 
προσφέροντας πολύ υψηλότερες χωρητικότητες αποθήκευσης και αυξάνοντας τη 
διάρκεια ζωής. Επίσης, μελετάται η χρήση του γραφενίου στην παρασκευή 
υπερπυκνωτών που είναι σε θέση αφενός, να φορτιστούν πολύ γρήγορα και 
αφετέρου, να αποθηκεύσουν ένα μεγάλο ποσό ηλεκτρικής ενέργειας.  

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μικρο-υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο, για 
χρήση τους σε χαμηλής ενεργειακής απαίτησης συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα ή 
φορητούς υπολογιστές που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο μέσα 
στα επόμενα 5-10 χρόνια. Επιπλέον, ενισχυμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου με βάση 
το γραφένιο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές με πολύ 
υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις, όπως ηλεκτρικά οχήματα ή smartphones, 
φορητούς υπολογιστές και tablet, αλλά με σημαντικά μικρότερο βάρος και 
μέγεθος.27 

Να αναφερθεί πως οι μελλοντικές εφαρμογές του γραφενίου είναι τόσες πολλές 
που είναι σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν μεμονωμένα. Ωστόσο, παραπάνω έγινε 
μία προσπάθεια καταγραφής κάποιων από τους βασικούς τομείς στους οποίους το 
γραφένιο βρίσκει ή θα μπορούσε να βρει εφαρμογές. 

 

 
28 
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1.3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ 
Όσον αφορά τη σύνθεση του γραφενίου, κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη 

φύλλων όσο το δυνατό μεγαλύτερων σε επιφάνεια και πάχος. Το βασικότερο 
εμπόδιο για τη σύνθεση και επεξεργασία μεγάλης ποσότητας γραφενίου, είναι η 
συσσωμάτωση που επιδεικνύουν τα γραφιτικά φύλλα. Τα φύλλα γραφενίου στην 
περίπτωση που δεν διαχωριστούν και διασπαρθούν σωστά, τείνουν να σχηματίζουν 
σύμπλοκα μέσω αλληλεπιδράσεων Van der Waals, τα οποία πλησιάζουν τη δομή 
του γραφίτη. 

Η σύνθεση του γραφενίου βασίζεται σε δύο γενικές μεθοδολογίες, την bottom 
up και την top-down.29 Στην top-down μέθοδο, το αρχικό υλικό είναι ο γραφίτης και 
σκοπός είναι η απολέπιση του για παραγωγή φύλλων γραφενίου μέσω μιας 
στερεάς κατάστασης, υγρής κατάστασης ή ηλεκτροχημικής απολέπισης. Επίσης, η 
αποφλοίωση του γραφίτη σε οξείδιο του γραφενίου ακολουθούμενη απο χημική ή 
θερμική αναγωγή, αποτελεί ακόμη μια προσέγγιση στην κατηγορία της top-down 
μεθόδου. 

Η bottom-up μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία γραφενίου απο μοριακά 
πρόδρομα δομικά στοιχεία με χημική εναπόθεση ατμών (Chemical Vapor 
Deposition) ή επιταξιακή ανάπτυξη. Η δομή, η μορφολογία και οι ιδιότητες του 
παραγόμενου γραφενίου όπως ο αριθμός των στρωμάτων γραφενίου, η ηλεκτρική 
και θερμική του αγωγιμότητα, η διαλυτότητα και η υδροφιλικότητα ή 
υδροφοβικότητα βασίζονται στη μέθοδο κατασκευής. 

Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση 
του γραφενίου συγκαταλέγονται οι εξής: 

 Χημική αναγωγή του οξειδίου του γραφίτη. Αρχικά προκαλείται οξείδωση η 
οποία περιλαμβάνει την ανάμειξη του γραφίτη σε διάλυμα θειικού οξέος, 
νιτρικού νατρίου και υπερμαγγανικού καλίου. Τελικό στάδιο είναι η χρήση 
«Ενυδατωμένης Υδραζίνης» η οποία οδηγεί στις νιφάδες γραφενίου. 

 Μηχανική αποφλοίωση. Είναι γνωστή και ως «Scotch Tape Exfoliation» και 
βασίζεται στη σταδιακή διχοτόμηση δείγματος HOPG (πυρολυτικός γραφίτης 
υψηλού προσανατολισμού). Στη συνέχεια, η ταινία βυθίζεται σε ακετόνη 
προκειμένου να διαλυθεί. Εν τέλει, τα κομμάτια γραφενίου εναποτίθενται 
σε πυρίτιο.  

 Κρυσταλλική ανάπτυξη σε καρβίδιο του πυριτίου. Σε αυτή τη μέθοδο η 
πρώτη ύλη είναι ένα υπόστρωμα Καρβιδίου του Πυριτίου (SiC) το οποίο 
τίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1000οC και ανάγεται σε γραφένιο, 
διαδικασία γνωστή ως «γραφιτοποίηση». 

 Κρυσταλλική ανάπτυξη πάνω σε υποστρώματα μετάλλου. Σε αυτή τη 
μέθοδο εκμεταλλεύεται η κρυσταλλική δομή μετάλλων όπως ρουθίνιο, 
ιρίδιο και λευκόχρυσος.  
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Εικόνα 7. Μέθοδος μηχανικής αποφλοίωσης για 
σύνθεση φύλλων γραφενίου. 

Εικόνα 8. Μέθοδος τομής νανοσωλήνων άνθρακα για 
σύνθεση φύλλων γραφενίου. 

 Χημική τομή νανοσωλήνων άνθρακα. Επιτυγχάνεται είτε με τη χρήση 
θειικού οξέος είτε με  τη χρήση υπερμαγγανικού καλίου. Εναλλακτικά, είναι 
δυνατή μέσω «ξετυλίγματος»  των νανοσωλήνων άνθρακα με χρήση εγχάραξης 
με πλάσμα σε ροή Αργού. 

 Χημική εναπόθεση από ατμό (chemical vapor deposition, CVD). Η 
μέθοδος CVD αναπτύχθηκε για παραγωγή φύλλων γραφενίου με μεγάλη 
επιφάνεια. Γενικότερα, μία τυπική διαδικασία CVD περιλαμβάνει την 
εναπόθεση αερίου μίγματος αντιδρώντων πάνω σε υπόστρωμα. Τα αέρια 
αρχικά τοποθετούνται σε κλίβανο σε θερμοκρασία δωματίου, η οποία στη 
συνέχεια αυξάνεται έως ότου πραγματοποιηθεί η επιθυμητή αντίδραση 
καθώς τα αέρια έρχονται σε επαφή με το υπόστρωμα. H παραγωγή 
γραφενίου περιλαμβάνει διάλυση άνθρακα σε μία επιφάνεια 
υποστρώματος, ακολουθούμενη από κατακρήμνιση του άνθρακα πάνω στο 
υπόστρωμα, με ψύξη νικελίου. Ως πηγή άνθρακα χρησιμοποιείται κυρίως το 
μεθάνιο, CH4, ενώ ως υποστρώματα προτιμώνται πλακίδια νικελίου, Ni, και 
χαλκού, Cu. Έπειτα, το υπόστρωμα τοποθετείται σε ένα θάλαμο CVD που 
βρίσκεται υπό κενό και σε θερμοκρασία περίπου 1000℃ (η θερμοκρασία 
δρα καταλυτικά στην όλη διαδικασία). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ροή 
αερίου υδρογονάνθρακα μέσα από ένα οριακό στρώμα, στην επιφάνεια του 
υποστρώματος. Μετά την προσρόφηση του αερίου από το υπόστρωμα, 
πραγματοποιείται ετερογενής αντίδραση των αερίων με τη στερεή 
επιφάνεια. Τέλος, αφού πραγματοποιηθεί εκρόφηση των προϊόντων της 
αντίδρασης από την επιφάνεια του υποστρώματος, γίνεται μεταφορά τους 
μακριά από τον χώρο της αντίδρασης. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Σελίδα | 21  
 

Εικόνα 9. Οξείδιο του γραφενίου. 

 

1.4 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ(GO) 
Το οξείδιο του γραφενίου είναι ένα υλικό μονού στρώματος, πάχους ενός 

ατόμου που περιλαμβάνει άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο και παράγεται με την 
οξείδωση κρυστάλλων γραφίτη, ο οποίος είναι φθηνός και άφθονος.  

Η δομή του GO είναι μια οξειδωμένη μορφή του γραφενίου, συνδεδεμένη με 
ομάδες που περιέχουν οξυγόνο, όπως ομάδες εποξειδίου, καρβονυλίου, 
καρβοξυλίου και υδροξυλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

Το οξείδιο του γραφενίου λόγω των ομάδων οξυγόνου μπορεί εύκολα να 
διασπαρθεί σε οργανικούς διαλύτες και νερό. Αυτό παραμένει μια πολύ σημαντική 
ιδιότητα κατά την ανάμειξη του υλικού με κεραμικές ή πολυμερείς ενώσεις στην 
προσπάθεια βελτίωσης  των ηλεκτρικών και μηχανικών του ιδιοτήτων.  

Ωστόσο, όσον αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα, το GO συχνά περιγράφεται ως 
ηλεκτρικός μονωτής. Για να μπορεί το GO  να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο στη 
δημιουργία μονοστρωματικών ή μερικών στρωμάτων γραφενίου, είναι σημαντικό 
να αναπτυχθεί μια διαδικασία αναγωγής του GO. 

Πολλές μοντέρνες διαδικασίες σύνθεσης του GO βασίζονται στην πρώτη μέθοδο 
που αναφέρθηκε απο τους Hummers και Offeman το 1957, στην οποία ο γραφίτης 
οξειδώνεται σε οξείδιο του γραφενίου απο ένα μίγμα υπερμαγγανικού καλίου, 
θειικού οξέος και νιτρικού νατρίου.30 

Τα φιλμς οξειδίου του γραφενίου μπορούν να εναποτεθούν σε οποιοδήποτε 
υπόστρωμα και αργότερα να μετατραπούν σε αγώγιμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο το GO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην παραγωγή διάφανων 
αγώγιμων μεμβρανών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για ευέλικτα 
ηλεκτρονικά, ηλιακά συστήματα ή χημικούς αισθητήρες. Το οξείδιο του γραφενίου 
έχει μεγάλη επιφάνεια και έτσι μπορεί να είναι κατάλληλο για χρήση ως υλικό 
ηλεκτροδίων για μπαταρίες, πυκνωτές και ηλιακά κελιά. Σε στερεά μορφή, οι 
νιφάδες GO προσκολλώνται μεταξύ τους για να σχηματίσουν λεπτές και σταθερές 
επίπεδες δομές που μπορούν να διπλωθούν, να τσαλακωθούν και να τεντωθούν. 
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Εικόνα 10. Οξέιδωση του γραφίτη για παραγωγή οξείδίου του 
γραφενίου(GO) 

Τέτοιες δομές οξειδίου του γραφενίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εφαρμογές όπως αποθήκευση υδρογόνου. 

1.4.1 ΜΕΘΟΔΟΣ HUMMERS-OFFEMAN 
Η συγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει την διάλυση σκόνης γραφίτη σε θειικό 

οξύ, νιτρικό νάτριο και υπερμαγγανικό κάλιο. Μετά το πέρας των ημερών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του πειράματος, το διάλυμα υφίσταται 
φυγοκέντρηση και αποφλοίωση με υπέρηχους προκειμένου να προκύψει το 
επιθυμητό προϊόν. Είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για την παραγωγή ποσοτήτων 
οξειδίου του γραφίτη. Η μέθοδος Hummers αναπτύχθηκε το 1958 ως μια 
ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος για την παραγωγή 
οξειδίου του γραφίτη.31,32 

 

 

 

 

 

  

1.5 ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
Για δεκαετίες, η εμφάνιση νέων συσκευών και τεχνολογιών για τη δημιουργία, 

την αποθήκευση και την αποτελεσματική χρήση της ηλιακής ενέργειας αποτέλεσε 
κίνητρο για τη διερεύνηση νέων τρόπων παραγωγής καθαρής ενέργειας. Ο ήλιος 
είναι μια πλούσια, ασφαλής, φθηνή και καθαρή πηγή ενέργειας που μπορεί να 
μετατραπεί άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να προκαλεί ρύπανση και 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα φωτοβολταϊκά υλικά και οι συσκευές 
διευκολύνουν τη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του 
φωτοβολταϊκού φαινομένου.33 

Η ανακάλυψη του φωτοβολταϊκού φαινομένου έγινε το 1839 από τον Edmund 
Becquerel, ένα Γάλλο πειραματικό φυσικό. Ο Becquerel κατά τη διάρκεια 
πειραμάτων που διενεργούσε µε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, φτιαγμένο απο δύο 
μεταλλικά ηλεκτρόδια, ανακάλυψε ότι συγκεκριμένα μέταλλα παρήγαγαν μικρές 
ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος όταν εκτίθονταν στο φως.34 Το 1905 ο Albert 
Einstein εξήγησε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, και έθεσε τις βάσεις για τη 
θεωρητική κατανόηση του φαινομένου. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η 
φυσική διαδικασία κατά την οποία ένα φωτοβολταϊκό κελί μετατρέπει το ηλιακό 
φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ηλιακό φως είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα 
ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά 
ενέργειας ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού φάσματος. Όταν λοιπόν τα 
φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, που είναι ουσιαστικά ένας 
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ημιαγωγός, άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται απο το 
φωτοβολταϊκό. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. 
Τα φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν 
σε άλλη θέση και ως γνωστόν ο ηλεκτρισμός είναι η κίνηση των ηλεκτρονίων. Σε 
αυτή την απλή αρχή της φυσικής, λοιπόν, βασίζεται μία απο τις πιο εξελιγμένες 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας.35,36 

 

Εικόνα 11. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο. 
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1.5.1 ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

Πίνακας 1. Ιστορική αναδρομή φωτοβολταϊκών.37 

Χρονολογία ‘’Πρωταγωνιστές’’ Γεγονότα  
1839 Edmond Becquerel Ανακάλυψη φωτοβολταϊκού 

φαινομένου. 

1954 Chapin, Fuller, Pearson Δημιουργία πρώτου ηλιακού 
κελιού, με απόδοση 6%. 

1958  Προσάρτηση 
φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στον χώρο των 
διαστημικών εφαρμογών. 

1962  Μεγαλύτερη εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στον κόσμο. 

 

Τα τέσσερα βασικά στάδια που απαρτίζουν τη φωτοβολταϊκή διαδικασία είναι 
πρώτα η απορρόφηση του φωτός, έπειτα η δημιουργία των ηλεκτρικών φορτίων, 
η μεταφορά των ηλεκτρικών φορτίων και τέλος η συλλογή τους. Η βασική 
προϋπόθεση ώστε να υπάρξει απορρόφηση φωτός είναι η παρουσία ηµιαγώγιµων 
ιδιοτήτων στο υλικό. Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο 
(ηλιακό κελί) που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους 
σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική 
τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.38,39 

1.5.2 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία διακρίνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες, ανάλογα με 

το υλικό παρασκευής, τη δομή του βασικού υλικού καθώς και τον τρόπο 
παρασκευής. 

1. Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου μεγάλου πάχους 

i. Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου 

Έχουν πάχος γύρω στα 0.3 mm και η απόδοση τους στην βιομηχανία κυμαίνεται 
από 15% έως 18%. Στα εργαστήρια έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 24,7%. Ένα 
μειονέκτημά τους είναι το υψηλό κόστος κατασκευής σε σύγκριση με τα 
πολυκρυσταλλικά. Βασικές τεχνολογίες παραγωγής μονοκρυσταλλικών 
φωτοβολταϊκών είναι η μέθοδος CZ (Czochralski) και η μέθοδος FZ (float zone). Και 
οι δύο βασίζονται στην ανάπτυξη ράβδου πυριτίου. Το μονοκρυσταλλικό 
φωτοβολταϊκό με την υψηλότερη απόδοση στο εμπόριο σήμερα, έχει απόδοση 
πλαισίου 35% και έχει μεταλλικές επαφές στο πίσω μέρος του πλαισίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
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αποκομίζοντας, έτσι, μεγαλύτερη επιφάνεια αλληλεπίδρασης με την ηλιακή 
ακτινοβολία.40 

 

Εικόνα 12. Φωτοβολταϊκό στοιχείο μονκρυσταλλικού πυριτίου. 

 

ii. Φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

Το πάχος τους είναι επίσης περίπου 0.3 mm. Η μέθοδος παραγωγής τους κοστίζει 
φθηνότερα σε σύγκριση με αυτή των μονοκρυσταλλικών γι' αυτό και η τιμή 
πώλησής τους είναι συνήθως λίγο χαμηλότερη. Οπτικά μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει τις επιμέρους μονοκρυσταλλικές περιοχές. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
έκταση της μονοκρυσταλλικής περιοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση για 
τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία. Στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί 
αποδόσεις >20%, ενώ στο εμπόριο τα πολυκρυσταλλικά στοιχεία διατίθενται με 
αποδόσεις από 13% έως και 15% για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ). 
Βασικότερες τεχνολογίες παραγωγής είναι: η μέθοδος απευθείας στερεοποίησης DS 
(directional solidification), η ανάπτυξη λιωμένου πυριτίου («χύτευση»), και η 
ηλεκτρομαγνητική χύτευση, EMC.  

 

Εικόνα 13. Φωτοβολταϊκό στοιχείο πολυκρυσταλλικού πυριτίου. 
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iii. Φωτοβολταϊκά στοιχεία ταινίας πυριτίου (Ribbon Silicon)41 

Σε αυτά τα στοιχεία εφαρμόζεται νέα τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων. 
Προσφέρει έως και 50% μείωση στην χρήση του πυριτίου σε σχέση με τις 
παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών 
φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου. Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία του 
έχει φτάσει πλέον γύρω στο 12-13% ενώ το πάχος του είναι περίπου 0.3 mm. Στο 
εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 18%. Η μέθοδος κατασκευής είναι 
υψηλού κόστους και προς το παρόν η βιομηχανική παραγωγή είναι περιορισμένη. 

 

2. Φωτοβολταϊκά υλικά λεπτών υμενίων, THIN FILM 

i. Δισεληνοϊνδιούχος χαλκός (CuInSe2 ή CIS, με προσθήκη γάλλιου CIGS) 

Ο Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός έχει εξαιρετική απορροφητικότητα στο προσπίπτον 
φως αλλά παρόλα αυτά η απόδοση του με τις σύγχρονες τεχνικές κυμαίνεται στο 
11%. Εργαστηριακά έγινε εφικτή απόδοση στο επίπεδο του 18.8%, η οποία είναι και 
η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μεταξύ των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών λεπτής 
επίστρωσης. Με την πρόσμιξη γαλλίου, CIGS, η απόδοση του μπορεί να αυξηθεί 
ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το ίνδιο υπάρχει σε 
περιορισμένες ποσότητες στη φύση. Στα επόμενα χρόνια,, πάντως αναμένεται το 
κόστος του να είναι αρκετά χαμηλότερο. 

 

Εικόνα 14. Φωτοβολταϊκό στοιχείο δισεληνοϊδιούχου χαλκού. 

 

ii. Φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου πυριτίου42 

Τα φωτοβολταϊκά, αυτά, στοιχεία, έχουν αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις σε 
σχέση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για ταινίες λεπτών 
επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με την εναπόθεση ημιαγώγιμου υλικού (πυρίτιο 
στην περίπτωσή μας) πάνω σε υπόστρωμα υποστήριξης χαμηλού κόστους, όπως 
γυαλί ή αλουμίνιο. Για τους λόγους μόλις αναφέρθηκαν, καθώς και λόγω της 
μικρότερης ποσότητας πυριτίου που χρησιμοποιείται, η τιμή τους είναι γενικότερα 
αρκετά χαμηλότερη. Ο χαρακτηρισμός «άμορφο φωτοβολταϊκό» προέρχεται από 
τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο είναι διατεταγμένα τα άτομα του πυριτίου. Οι 
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επιδόσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση φωτοβολταϊκών thin films πυριτίου 
κυμαίνονται από 6 έως 8%, ενώ στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα 
και 14%. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το φωτοβολταϊκό στοιχείο άμορφου 
πυριτίου είναι το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται πολύ από τις υψηλές θερμοκρασίες. 
Επίσης, πλεονεκτεί στην αξιοποίηση της απόδοσης του σε σχέση με τα κρυσταλλικά 
φωτοβολταϊκά, όταν υπάρχει διάχυτη ακτινοβολία. Το μειονέκτημα των άμορφων 
φωτοβολταϊκών είναι η χαμηλή τους ενεργειακή πυκνότητα κάτι που σημαίνει ότι 
παραγωγή  της ίδιας ενέργειας  απαιτείται σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε σχέση με 
τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία. Επίσης, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά 
στη διάρκεια ζωής τους, μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία από παλιές εγκαταστάσεις, 
αφού η τεχνολογία είναι σχετικά καινούρια. Παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές πλέον 
δίνουν εγγυήσεις απόδοσης 20 ετών.  

 

iii. Τελουριούχο Kάδμιο (CdTe) 

Το Τελουριούχο κάδμιο έχει ενεργειακό διάκενο γύρω στο 1eV το οποίο είναι 
πολύ κοντά στο ηλιακό φάσμα κάτι που του δίνει σοβαρά πλεονεκτήματα όπως την 
δυνατότητα να απορροφά το 99% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες 
τεχνικές όμως μας προσφέρουν αποδόσεις γύρω στο 6-8%. Στο εργαστήριο η 
απόδοση στα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχει φθάσει το 16%. Μελλοντικά αναμένεται 
το κόστος του να πέσει αρκετά. Εμπόδιο στη χρήση του αποτελεί το γεγονός ότι το 
κάδμιο σύμφωνα με κάποιες έρευνες είναι καρκινογόνο με αποτέλεσμα να 
προβληματίζει το ενδεχόμενο της εκτεταμένης χρήσης του. Επίσης προβληματίζει ή 
έλλειψη του τελούριου. 

 

iv. Αρσενικούχο Γάλλιο (GaAs) 

Το αρσενικούχο γάλλιο έχει ενεργειακό διάκενο 1,43 eV, τιμή ιδανική για  
απορρόφηση αρκετής  ηλιακής ακτινοβολίας. Η απόδοση είναι η υψηλότερη που 
έχει επιτευχθεί και αγγίζει το 29%. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs έχουν το 
πλεονέκτημα ότι αντέχουν σε πολύ υψηλές ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Για 
τον λόγο αυτό, αλλά και λόγω της πολύ υψηλής απόδοσης τους, ενδείκνυνται για 
διαστημικές εφαρμογές. Επίσης τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της 
τεχνολογίας είναι το υπερβολικό κόστος του μονοκρυσταλλικού GaAs 
υποστρώματος. 

 

3. Πολυστρωματικά φωτοβολταϊκά στοιχεία ή αλλιώς υβριδικά 
φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

Μια άλλη κατηγορία είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που αποτελούνται από 
στρώσεις διαφόρων υλικών. Τα πιο γνωστά εμπορικά πολυστρωματικά 
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φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούνται από δύο στρώσεις άμορφου πυριτίου (πάνω 
και κάτω), ενώ ενδιάμεσα υπάρχει μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Το 
μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ο υψηλός βαθμός απόδοσης τους 
που φτάνει, σε εμπορικές εφαρμογές, στο 17.2%. Άλλα πλεονεκτήματα για τα 
πολυστρωματικά φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι η υψηλή τους απόδοση σε υψηλές 
θερμοκρασίες αλλά και στην διαχεόμενη ακτινοβολία. Φυσικά, αφού τα 
φωτοβολταϊκά αυτά έχουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα, έχουν υψηλότερο κόστος 
σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά. 

1.5.3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος για τα ηλιακά 

κύτταρα που βασίζονται σε οργανικά υλικά. Αυτό οφείλεται, εν μέρει στην ταχεία 
ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής αγοράς, η οποία έχει υποκινήσει την έρευνα στις πιο 
μακροπρόθεσμες, καινοτόμες φωτοβολταϊκές τεχνολογίες και εν μέρει στην 
ανάπτυξη των οργανικών ηλεκτρονικών υλικών. Η γρήγορη πρόοδος στα 
οπτικοηλεκτρονικά μοριακά υλικά έχει εισάγει μια σειρά πιθανών νέων 
φωτοβολταϊκών υλικών, καθώς επίσης και μια βελτιωμένη κατανόηση των 
ικανοτήτων τέτοιων υλικών και της εμπιστοσύνης στην εφαρμογή και στη χρήση 
τους. Οι οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις (OPVs) είναι ημιαγωγικές διατάξεις οι 
οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πολυμερικά στρώματα – ταινίες. Η 
τεχνολογία «μάχεται» σήμερα για να προσφέρει απόδοση πάνω από 8% στα OPVs, 
σε σύγκριση με το 20% που επιτεύχθηκε από συμβατικά φωτοβολταϊκά 
κρυσταλλικού πυριτίου, ή με το 13% από φωτοβολταϊκά λεπτού στρώματος.43 

Η θεωρία λειτουργίας των οργανικών ηλιακών κελιών είναι παρόμοια με αυτή 
των ηλιακών κελιών που βασίζονται στο πυρίτιο, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται από το φως του ήλιου σύμφωνα με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Η 
πρώτη λειτουργία είναι η παραγωγή, μέσω φωτός, ηλεκτρικών φορτίων (ηλεκτρόνια 
ή οπές) σε ένα ελαφρύ απορροφητικό υλικό και η δεύτερη είναι ο διαχωρισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων στην αγώγιμη επαφή η οποία θα μετατρέψει το διαχωρισμό 
αυτό σε ηλεκτρική ενέργεια. Η κύρια διαφορά των οργανικών από τις ανόργανες 
διατάξεις είναι ότι η απορρόφηση φωτός δεν δημιουργεί ελεύθερους φορείς 
φορτίου αλλά δεσμευμένους, με το δεσμευμένο ζευγάρι θετικού και αρνητικού 
φορτίου να είναι γνωστό ως εξιτόνιο. Το φωτοενεργό υλικό, που συνήθως είναι ένα 
μίγμα πολυμερούς με κάποια νανοδομή, τοποθετείται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, 
ενός διαφανούς, απ’ όπου εισέρχεται το φως, και ενός μεταλλικού. Όταν φωτιστεί 
το φωτοενεργό υλικό, το φως που απορροφάται διεγείρει τα ηλεκτρόνια του 
πολυμερούς. Η διέγερση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διέγερση ενός ηλεκτρονίου 
από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Αντίστοιχα αυτό αφήνει πίσω του 
μια θετικά φορτισμένη οπή (απουσία ηλεκτρονίου) συγκεκριμένης θέσης. Ο 
συνδυασμός των δύο αντίθετων φορτίων είναι το εξιτόνιο, το οποίο μπορεί να 
διαχωριστεί σε ελεύθερα φορτία μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου. 

Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένα εξιτόνιο φθάσει στην διεπιφάνεια 
μεταξύ δότη – δέκτη, συμβαίνει µία πολύ γρήγορη μεταφορά του ηλεκτρονίου από 
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το ένα υλικό στο άλλο. Κατά την διαδικασία αυτή μεταβαίνει ένα ηλεκτρόνιο από το 
LUMO του δότη στο LUMO του δέκτη, αφήνοντας παράλληλα µια οπή στο HOMO 
του δέκτη. Η ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου είναι περίπου 0,3 eV, για αυτό το 
λόγο η διαφορά των LUMO μεταξύ του δότη και του δέκτη πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 0,3 eV έτσι ώστε να διαχωρισθεί το εξίτονιο. Τα ηλεκτρόνια και οι 
οπές διαχωρίζονται, όπως προαναφέρθηκε, και οι ελεύθεροι φορείς που 
παράγονται μπορούν να διαχυθούν στη δομή του αντίστοιχου υλικού που 
βρίσκονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη μετάβαση 
τους. 44 

 

Διάγραμμα 1. Ενεργειακό διάγραμμα στο οποίο γίνεται αναπαράσταση των βημάτων του 
μηχανισμού λειτουργίας των οργανικών φωτοβολταϊκών. 

 

Στο Διάγραμμα 1 γίνεται μια τυπική αναπαράσταση του μηχανισμού λειτουργίας 
των οργανικών φωτοβολταϊκών. Στο πρώτο βήμα γίνεται η απορρόφηση φωτονίων 
και η δημιουργία του εξιτονίου. Έπειτα το εξιτόνιο διαχέεται μέσα στο οργανικό 
υλικό και μεταφέρεται απο το LUMO του δότη στον LUMO του δέκτη. Στη συνέχεια 
γίνεται η διάσπαση του ζεύγους οπής – ηλεκτρονίου και τα ελεύθερα φορτία 
μεταφέρονται στα ηλεκτρόδια. Στο τελικό στάδιο γίνεται η συλλογή των φορτιών 
απο τα ηλεκτρόδια και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το κυριότερο σημείο της όλης διαδικασίας που χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, είναι 
το στάδιο της μεταφοράς των φορτίων απο το ένα υλικό στο άλλο. Για την επιτυχή 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει όλα τα βήματα του μηχανισμού να 
καθίστανται ενεργειακά προτιμητέα. Να τονιστεί ότι η ενεργός περιοχή (active 
layer) είναι ο ρυθμιστής όλων των διεργασιών που συμβαίνουν στον μηχανισμό, με 
εξαίρεση, προφανώς, τη συλλογή των ελεύθερων φορτίων, η οποία βασίζεται στη 
διεπαφή μεταξύ των οργανικών συστατικών της ενεργούς περιοχής με τα αντίστοιχα 
ηλεκτρόδια. Είναι σαφές λοιπόν ότι η επιλογή των υλικών της ενεργού περιοχής σε 
ένα οργανικό φωτοβολταϊκό, αλλά και η μορφολογία που αυτά έχουν, η οποία και 
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Εικόνα 15. Διάταξη ενός οργανικού φωτοβολταϊκού. 

καθορίζει την φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των υλικών του δότη και του δέκτη, 
είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής. 

 

 

Ένα τυπικό οργανικό φωτοβολταϊκό έχει τη πάρακατω δομή: 

o Διαφανές ηλεκτρόδιο ανόδου: Χρησιμοποιείται για την απορρόφηση της 
ακτινοβολίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται πιο πολύ είναι το ITO και είναι 
το σημείο κατά το οποίο συλλέγονται οι οπές.  
 

o HTL: Αποτελεί το κύριο υλικό για το ενδιάμεσο στρώμα μεταφοράς οπών για 
παράδειγμα, το υλικό PEDOT: PSS, ενώ παράλληλα δοκιμάστηκαν και 
ενδιάμεσα στρώματα με υλικά που είχαν ως βάση το γραφένιο. 
 

o Οργανικό ή φωτοενεργό στρώμα: Βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια 
και είναι το μέσο στο οποίο δημιουργούνται τα ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών. 
 

o ETL: Ενδιάμεσο στρώμα που βρίσκεται μεταξύ του active layer και του 
καθοδικού μεταλλικού ηλεκτροδίου. Η προσθήκη του έχει δείξει σημαντική 
βελτίωση στην απόδοση της συλλογής των ηλεκτρονίων.  
 

o Ηλεκτρόδιο καθόδου: Είναι το σημείο κατά το οποίο συλλέγονται τα 
ηλεκτρόνια. Συνήθως κατασκευάζεται από αλουμίνιο καθώς και από άλλα 
υλικά, όπως Ca, Mg και Cu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανικά φωτοβολταϊκά μονού στρώματος (Single Layer) 

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης των οργανικών 
φωτοβολταϊκών έγινε με τις μονοστρωματικές διατάξεις. Το ενεργό τους στρώμα 
αποτελείται από ένα και μόνο οργανικό υλικό, το οποίο βρίσκεται μεταξύ δύο 
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ηλεκτροδίων με διαφορά δυναμικού. Ένα εκ των δυο είναι διάφανο ώστε να μπορεί 
να περνά η ηλιακή ακτινοβολία και να φτάνει στο φωτοευαίσθητο στρώμα. Η όλη 
λειτουργία στηρίζεται στο οργανικό υλικό της διάταξης, αφού σε αυτό γίνεται η 
απορρόφηση του φωτός, η δημιουργία των εξιτονίων, αλλά και η διάσπαση τους σε 
ξεχωριστούς φορείς. Ακολούθως, οι φορείς που δημιουργούνται κατευθύνονται ο 
καθένας σε ξεχωριστό ηλεκτρόδιο εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου που υπάρχει 
λόγω της διαφοράς δυναμικού των ηλεκτροδίων. Παρατηρήθηκε ότι η διάσπαση 
των εξιτονίων γινόταν πιο αποτελεσματικά στους χώρους όπου το ενεργό στρώμα 
βρισκόταν σε επαφή με τα ηλεκτρόδια. Έτσι, λόγω του μικρού μήκους διάχυσης των 
εξιτονίων στο ενεργό υλικό, η διαδικασία αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτική (0-1%) 
επειδή υπήρχε μεγάλη πιθανότητα επανασύνδεσης των εξιτονίων.  

 

Οργανικά Φωτοβολταϊκά διπλού στρώματος (Bilayer OPVs)  

Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις μονοστρωματικές διατάξεις, 
έγινε αναγκαία η παρασκευή νέων ενεργών υλικών τα οποία αποτελούνται από μια 
διεπιφάνεια μεταξύ δύο υλικών, όπου το ένα συμπεριφέρεται σαν δότης 
ηλεκτρονίων και το άλλο σαν δέκτης. Το κοινό χαρακτηριστικό με τις 
μονοστρωματικές διατάξεις είναι ότι πάλι το ενεργό υλικό τοποθετείται μεταξύ δύο 
ηλεκτροδίων με διαφορά δυναμικού, λόγω των οποίων οι δημιουργούμενοι, από τη 
διάσπαση των εξιτονίων, φορείς συλλέγονται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Η 
απορρόφηση του φωτός γίνεται από το δότη. Η διέγερση του δότη έχει σαν 
αποτέλεσμα ένα ηλεκτρόνιο να μεταβεί από το τροχιακό LUMO στο τροχιακό HOMO 
αφήνοντας πίσω μια οπή. Το ηλεκτρόνιο με την οπή μπορούν να επανασυνδεθούν 
έχοντας σαν αποτέλεσμα την εκπομπή φωτός ή μπορούν να διαχωριστούν. Ο 
διαχωρισμός αυτός ευνοείται αν υπάρχει διαφορά στα τροχιακά LUMO μεταξύ του 
δότη και του δέκτη, οπότε το ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταφερθεί. Βασικό 
πλεονέκτημα των διατάξεων αυτών είναι ότι η δημιουργία και η διάσπαση των 
εξιτονίων γίνεται στη διεπιφάνεια των δύο υλικών που συνθέτουν το ενεργό υλικό 
και στη συνέχεια οι φορείς που δημιουργούνται, μεταφέρονται σε διαφορετικά 
υλικά. Η μορφολογία λοιπόν της διεπιφάνειας των δύο υλικών διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην κατασκευή αποδοτικών διατάξεων. 45 

Οργανικές διατάξεις διεσπαρμένης ετεροεπαφής(bulk heterojunction) 

Οι περισσότερες εξελίξεις στον τομέα των οργανικών φωτοβολταϊκών έχουν να 
κάνουν με bulk heterojunction δομές. Η ιδέα πίσω από ένα heterojunction είναι η 
χρήση δύο υλικών με διαφορετικές ηλεκτροσυγγένειες και δυναμικά ιονισμού. Η 
έννοια των bulk heterojunction οργανικών περιγράφει ένα μίγμα δότη/δέκτη 
ηλεκτρονίων. Ένα υλικό ονομάζεται bulk heterojunction αν από οποιοδήποτε 
σημείο μέσα στο υλικό και σε απόσταση μερικών νανομέτρων συναντούμε 
διεπιφάνεια δότη/δέκτη ηλεκτρονίων, αν αυτά δηλαδή εμφανίζονται σαν μίγμα. 
Ενώ τα bilayer OPVs συλλέγουν μια πολύ μικρή ποσότητα φωτονίων λόγω του 
περιορισμένου πάχους της ενεργής περιοχής, τα bulk heterojunction OPVs λόγω της 
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ανάμιξης του δότη/δέκτη ηλεκτρονίων σε ένα στρώμα έχουν μεγαλύτερες 
διεπιφάνειες διάσπασης εξιτονίων πράγμα που συνεπάγεται τη δυνατότητα 
μεγαλύτερου πάχους της φωτοενεργής περιοχής και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη 
απορρόφηση φωτονίων. Στην D/A διεπιφάνεια, τα δυναμικά που προκύπτουν είναι 
ισχυρά και ευνοούν τη διάσπαση των εξιτονίων. Το ηλεκτρόνιο τότε, συλλέγεται 
από το υλικό με τη μεγαλύτερη ηλεκτροσυγγένεια και η οπή από το υλικό με το 
χαμηλότερο δυναμικό ιονισμού. Προϋπόθεση ώστε να γίνει αυτό είναι η διαφορά 
στα δυναμικά των δύο υλικών του bulk heterojunction να είναι μεγαλύτερη από την 
ενέργεια σύζευξης του εξιτονίου ώστε αυτό να μπορεί να διασπαστεί.46 

 

Εικόνα 16. Σχηματισμός της διεπιφανειακής μορφολογίας Δέκτη/Δότη σε οργανικές 
διατάξεις διεσπαρμένης ετεροεπαφής. 

 

1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το γραφένιο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό 
υλικό για βιομηχανικές εφαρμογές και βασικές μελέτες, λόγω των μοναδικών 
οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του. Τα υλικά με βάση το γραφένιο έχουν 
διερευνηθεί ευρέως στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών λόγω ιδιοτήτων του όπως 
η υψηλή οπτική διαφάνεια, υψηλή κινητικότητα που παρουσιάζουν οι φορείς στο 
υλικά αυτά, zero band gap και υψηλή μηχανική αντοχή. Το οξείδιο του γραφενίου 
είναι σχεδόν απο τα πλέον περισσότερα μελετημένα παράγωγα του γραφενίου. Οι 
διαφορετικοί τύποι λειτουργικών ομάδων που περιέχει όπως  το υδροξύλιο,  οι 
ομάδες επόξυ / αιθέρα και καρβονύλιο ή καρβοξυλικό οξύ παρέχουν 
υδροφιλικότητα στην ένωση που διευκολύνουν τη σταθερότητα της σε πρωτικούς 
και πολικούς διαλύτες, καταλήγοντας σε απλές κατασκευές ενώσεων με βάση το 
γραφένιο. Επιπλέον, οι ομάδες οξυγόνου φέρουν περαιτέρω πιθανότητα 
λειτουργικότητας του GO με άλλα υλικά όπως οργανικά, ανόργανα και μικρά μόρια 
για την κατασκευή καινοτόμων ενώσεων.  

Παρά τις εξαιρετικές ιδιότητες του γραφενίου, η εφαρμογή του χωρίζεται σε 
διαφορετικές κατηγορίες σε φωτοβολταϊκές συσκευές ανάλογα με την οπτική του 
απόκριση. Συγκεκριμένα, το γραφένιο και τα παράγωγά του παρουσίασαν πολλά 
εντυπωσιακά αποτελέσματα, µε τη χρήση του γραφενίου ως διαφανές ηλεκτρόδιο 
(Transparent Conductive Electrode – TCE), µε τη χρήση παραγώγων γραφενίου στο 
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φωτοενεργό στρώμα (active layer), αλλά και ως ενδιάμεσα στρώματα για την 
διευκόλυνση της μεταφοράς των ηλεκτρονίων (Electron Transport Layers – ETL) και 
των οπών (Hole Transport Layers – HTL). 47 

Παρά τις σημαντικές προόδους στις φωτοβολταϊκές συσκευές με βάση το 
γραφένιο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψιν στο μέλλον. Η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης μεθόδου που θα 
παράγει μεγάλες ποσότητες μεγάλου μεγέθους γραφενίου, κρίνεται ζωτικής 
σημασίας. Επιπρόσθετα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ενσωμάτωση υλικών 
με βάση το γραφένιο σε λειτουργικές συσκευές με υψηλές αποδόσεις. Στη 
τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, το γραφένιο έχει να προσφέρει πολλά 
περισσότερα λόγω της ευελιξίας του, της περιβαλλοντικής σταθερότητας, της 
χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης και των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του και πρέπει 
να σχεδιαστεί με προσοχή και με ειδικές απαιτήσεις. 

1.7 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1.7.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRD)48 
Η περίθλαση αχτίνων Χ (XRD) πρόκειται για μια πολύ σημαντική πειραματική 

μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τον χαρακτηρισμό της κρυσταλλικής 
δομής των στερεών. Σε αυτή την τεχνική, μία παράλληλη δέσμη αχτίνων Χ, με μήκος 
κύματος που κυμαίνεται από 0.7-2 Å, προσπίπτει στο δείγμα και περιθλάται από τις 
κρυσταλλικές φάσεις του δείγματος σύμφωνα με το νόμο του Bragg:  

 

όπου, λ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης, d η απόσταση των ατομικών 
επιπέδων και θ η συμπληρωματική γωνία πρόσπτωσης. Η ένταση των 
περιθλώμενων αχτίνων Χ είναι συνάρτηση της γωνίας περίθλασης 2θ και του 
προσανατολισμού του δείγματος. Ο συγκεκριμένος τρόπος περίθλασης 
χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της κρυσταλλικής φάσης του δείγματος και 
για την μέτρηση των ιδιοτήτων της δομής του. Η περίθλαση αχτίνων Χ, πρόκειται 
για μια μη καταστρεπτική μέθοδος που δεν απαιτεί περίπλοκη προετοιμασία του 
δείγματος, γεγονός που εξηγεί την ευρεία χρήση της μεθόδου XRD για τον 
χαρακτηρισμό των υλικών. 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένη μεθόδου είναι το γεγονός πως εντάσσεται 
στις μη καταστρεπτικές μεθόδους, δίνει γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου. Οι κορυφές ενός φάσματος XRD 
χαρακτηρίζονται από καθορισμένη θέση σε αυτό, χαρακτηριστική ένταση και 
διαφορετικό σχήμα ανάλογα με το υλικό. Οι εντάσεις των κορυφών σχετίζονται με 
τον τύπο των ατόμων, τη διευθέτηση τους στον κρύσταλλο και μπορούν επίσης να 
ποσοτικοποιηθούν και να δώσουν ακριβείς πληροφορίες για το υλικό. 
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Τέλος, ένα περιθλασίμετρο ακτινών Χ αποτελείτε απο τα εξής μέρη: 

 Το σύστημα πηγής διέγερσης και παραγωγής αχτίνων Χ. 
 Δυο φράγματα των αχτίνων Χ με μεταβαλλόμενη γεωμετρία.  
 Το σύστημα εισαγωγής ή τοποθέτησης του δείγματος.  
 Το μονοχρωµάτορα, το σύστημα διασποράς και το γωνιομετρικό μηχανισμό.  
 Το σύστημα ανίχνευσης και συλλογής των δεδομένων. 

 

Εικόνα 17. Όργανο φασματοσκοπίας περίθλασης ακτινών Χ 

1.7.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ – ΟΡΑΤΟΥ (UV-VIS)49 
Η φασματοσκοπία υπεριώδους ορατού,  βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής 

μετάβασης που υφίσταται ένα άτομο ή ένα μόριο όταν απορρόφα συγκεκριμένου 
μήκους κύματος ενέργεια, απο μια προσπίπτουσα δέσμη φωτός. Όταν ένα άτομο ή 
ένα μόριο απορρόφα ένα φωτόνιο, η ενέργεια του αυξάνεται, και το μόριο ή άτομο 
προωθείται σε μια διεγερμένη κατάσταση. Η απορρόφηση ορατής και υπεριώδης 
ακτινοβολίας, προωθούν τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά υψηλότερης ενέργειας. Στη 
συνέχεια τα άτομα και τα μόρια επιστρέφουν συνήθως στην αρχική τους 
κατάσταση, αφού αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν. 

Η υπεριώδης περιοχή πέφτει στην περιοχή μεταξύ 190-400 nm, και η ορατή 
περιοχή πέφτει μεταξύ 400-800 nm. Απορρόφηση υπεριώδους ή ορατής 
ακτινοβολίας, προκαλεί μόνο ηλεκτρονικές διεγέρσεις, δηλαδή διεγέρσεις 
ηλεκτρονίων της στοιβάδας σθένους, που μεταβαίνουν από μια δεσμική σε μια 
αντιδεσμική κατάσταση. 

Υπάρχουν τέσσερεις πιθανοί τύποι ηλεκτρονικών μεταπτώσεων. Οι σ και π 
δεσμοί έχουν τους αντίστοιχούς τους αντιδεσµικούς σ * και π * , που βρίσκονται σε 
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υψηλότερη ενέργεια, ενώ ο n δεσμός, είναι ένα μη-δεσµικό τροχιακό. Είναι δυνατές 
να συμβούν οι ακόλουθες ηλεκτρονικές μεταβάσεις:  

 Μεταβάσεις απο π- π*   
 Μεταβάσεις απο n - π*  
 Μεταβάσεις απο σ - σ *  
 Μεταβάσεις απο n - σ * 

 

Διάγραμμα 2. Το ενεργειακό διάγραμμα με τις επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές μεταβάσεις 
μεταξύ των τροχιακών. 

 

Πίνακας 2. Παρουσιάζονται τυπικές χαρακτηριστικές ομάδες, με παραδείγματα, οι 
ηλεκτρονιακές μεταβάσεις τους και τα μέγιστα μήκη κύματος στα οποία εμφανίζονται.50 

 

Για να συμβεί απορρόφηση ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος από 
μία ουσία, πρέπει η ουσία να έχει διαθέσιμη μια διεγερμένη ενεργειακή στάθμη με 
διαφορά ενέργειας από τη βασική στάθμη(όση ακριβώς ενέργεια προσφέρει η 
συγκεκριμένη ακτινοβολία) και παράλληλα η συγκεκριμένη διέγερση να είναι 
επιτρεπτή για τη συγκεκριμένη χημική ουσία.  
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Η απορρόφηση ακτινοβολίας από μία ουσία υπακούει στο γνωστό νόμο Beer-
Lambert, σύμφωνα με τον οποίο η ένταση της ακτινοβολίας που εξέρχεται από το 
δείγμα μιας ουσίας σχετίζεται με την ένταση της προσπίπτουσας σε αυτό 
ακτινοβολίας. Η εξερχόμενη ακτινοβολία είναι γενικά μικρότερη σε τιμή και 
εξαρτάται από: 

o την οπτική διαδρομή d (το πάχος της στοιβάδας της ουσίας) από την οποία 
διέρχεται η δέσμη της ακτινοβολίας,  

o από τη συγκέντρωση c (σε mol L-1) της ουσίας και  
o από το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας.  

Η τελευταία αυτή εξάρτηση αποδίδεται με το συντελεστή μοριακής απόσβεσης ή 
απορροφητικότητα ε. Για κάθε ουσία, ο συντελεστής αυτός έχει ορισμένη τιμή για 
κάθε συγκεκριμένο μήκος κύματος.  

 

Το πηλίκο παριστάνει τη διαπερατότητα (T) του δείγματος από την 

ακτινοβολία και παίρνει τιμές από 1  – πλήρης διαπερατότητα) έως 0 (  

– μηδενική διαπερατότητα).   

Με λογαρίθμηση με βάση το 10 της παραπάνω εξίσωσης προκύπτει: 

 

Η παράσταση  ονομάζεται απορρόφηση (A) της ουσίας και είναι αυτή που 

καταγράφεται ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Η σχέση: 

 

Η οποία προκύπτει αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του νόμου Beer-
Lambert. 

Τα νεότερα φασματόμετρα UV-Vis αποτελούνται από την πηγή ακτινοβολίας 
(λάμπα δευτερίου για UV και λάμπα με νήμα βολφραμίου για Vis). Η ανομοιογενής 
ακτινοβολία που παράγεται περνάει μέσα από ένα μονοχρωµάτορα που επιλέγει τα 
διάφορα μήκη κύματος και συνδέεται άμεσα με το καταγραφικό (ηλεκτρονική 
οθόνη). Η δέσμη του φωτός, μετά το μονοχρωµάτορα, διαχωρίζεται σε δύο 
παράλληλες δέσμες, από τις οποίες η μία περνάει μέσα από την κυψελίδα του 
δείγματος (sample cell) που περιέχει το διάλυμα της ουσίας στο διαλύτη (1-2%) και 
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η δεύτερη μέσα από μια παρόμοια κυψελίδα που περιέχει μόνο διαλύτη. Οι 
εντάσεις των δύο δεσμών φωτός μετά την απορρόφηση συγκρίνονται ηλεκτρονικά. 
Οι κυψελίδες του δείγματος για το ορατό φάσμα κατασκευάζονται από γυαλί, ενώ 
για την περιοχή του υπεριώδους , επειδή οι προσμίξεις του γυαλιού απορροφούν 
μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται κυψελίδες 
κατασκευασμένες από κρυσταλλικό πυρίτιο.51 

 

Εικόνα 18. Σχηματική παράσταση φασματοφωτομέτρου UV-Vis διπλής δέσμης. 

1.7.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (IR) 
Η υπέρυθρη φασματομετρία είναι μία οπτική μέθοδος ανάλυσης η οποία 

στηρίζεται στην απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα μόρια μίας ένωσης 
τα οποία διεγείρονται σε υψηλότερες στάθμες δόνησης που είναι κβαντισμένες. Η 
φασματοσκοπία υπερύθρου διαφέρει από την υπεριώδη ή ορατή 
φασματοφωτομετρία, ως προς τον τρόπο απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Απορρόφηση υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας συνεπάγεται την 
μετάβαση των ηλεκτρονίων από την βασική κατάσταση στην διεγερμένη. Τα 
φάσματα που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από ταινίες απορρόφησης μεγάλου 
εύρους. Αντίθετα, απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας προκαλεί διεγέρσεις των 
σταθμών δόνησης (ταλάντωσης) και περιστροφής των μορίων, τα δε φάσματα 
παρουσιάζουν ταινίες απορρόφησης μικρού εύρους. 

Ένα τυπικό υπέρυθρο φασματόμετρο αποτελείται από την πηγή ακτινοβολίας, 
την θέση του δείγματος, τον μονοχρωµάτορα (διάταξη που διαχωρίζει την 
πολυχρωματική ακτινοβολία σε μονοχρωματική), τον ανιχνευτή και το 
καταγραφικό.  
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Εικόνα 20. Κατηγορίες µοριακών δονήσεων (το + υποδεικνύει κίνηση από το επίπεδο της σελίδας προς τον 
αναγνώστη, το – δείχνει κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση). 

 

Εικόνα 19. Συσκευή υπέρυθρης φασματομετρίας FT-IR. 
Όλα τα μόρια διαθέτουν κάποια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας 

κατανεμημένη σε όλη τη δομή́ τους που προκαλεί́ στους δεσμούς δονήσεις και 
κάμψεις. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της τα άτομα πάλλονται και περιστρέφονται ενώ 
παρατηρούνται και διάφορες άλλες μοριακές δονήσεις. Η ποσότητα ενέργειας που 
περιλαμβάνει ένα μόριο δε μεταβάλλεται κατά ́ συνεχή ́ τρόπο, αλλά ́ είναι 
κβαντισμένη. Δηλαδή,́ ένα μόριο μπορεί να επιμηκύνεται να κάμπτεται ή να 
πάλλεται σε συγκεκριμένες συχνότητες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα 
ενεργειακά ́ επίπεδα .  Όταν το μόριο δέχεται ηλεκτρομαγνητική ́ ακτινοβολία, 
απορροφά ́ μόνο τα φωτόνια εκείνα που η ενέργειά τους είναι η ίδια με την 
ενεργειακή ́ διαφορά́ μεταξύ́ δυο δονητικών συχνοτήτων.  Όταν ένα μόριο 
απορροφά ́ακτινοβολία IR, η μοριακή́ δόνηση που έχει συχνότητα ίση με εκείνη της 
ακτινοβολίας αυξάνει το πλάτος της. Εφόσον κάθε συχνότητα που απορροφάται 
από ένα μόριο αντιστοιχεί σε μια προκαθορισμένη μοριακή́ κίνηση, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε τις κινήσεις του μορίου μελετώντας το φάσμα IR. Από την ερμηνεία 
αυτών των κινήσεων μπορούμε να συμπεράνουμε τι είδους δεσμοί́ (λειτουργικές 
ομάδες) υπάρχουν στο μόριο. 52 

Οι προκύπτουσες δονήσεις ανήκουν στις βασικές κατηγορίες της έκτασης 
(stretching) και της κάμψης (bending). Η δόνηση έκτασης αφορά µια συνεχή αλλαγή 
στην απόσταση κατά μήκος του άξονα του δεσμού μεταξύ δύο ατόμων. Οι δονήσεις 
κάμψης που χαρακτηρίζονται από την αλλαγή της γωνίας μεταξύ δύο δεσμών 
χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: scissoring, rocking, wagging και twisting. 
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Σε ένα τυπικό φάσμα υπέρυθρης φασματομετρίας διακρίνονται τρεις περιοχές, 
το εγγύς, το μέσο και το άπω υπέρυθρο. Το υψηλότερης ενέργειας, εγγύς-IR (14000-
4000 cm-1) μπορεί να διεγείρει υπέρτονες ή αρμονικές δονήσεις, το μέσο-IR (4000-
400 cm-1) χρησιμοποιείται για τη μελέτη θεμελιωδών δονήσεων και σχετικές 
περιστροφικές και δονητικές δομές, ενώ το άπω-IR (400-10 cm-1) χρησιμοποιείται 
στην περιστροφική φασματοσκοπία. 

 

Εικόνα 21. Τυπικό φάσμα IR για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες. 
 

1.7.4 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM)53 
Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης είναι μια μη καταστρεπτική τεχνική με την 

οποία μπορεί να μελετηθεί η επιφάνεια ενός υμενίου. Η μικροσκοπία ατομικής 
δύναμης (AFM) είναι μια παραλλαγή και εξέλιξη της μικροσκοπίας σάρωσης ακίδας 
STM. Αυτή δεν εξαρτάται από το φαινόμενο σήραγγας όπως το STM αλλά η αρχή 
σύλληψης της περιλαμβάνει τη χρήση του STM για να λάβει πληροφορίες από τις 
ατομικές δυνάμεις.  

Η μελέτη γίνετε με την χρήση μιας ακίδας, μήκους λίγων μικρομέτρων και 
διάμετρο μικρότερη από 10 nm, η οποία προσεγγίζει την υπό εξέταση επιφάνεια 
μέχρι να έρθει σε επαφή με αυτήν και να δημιουργηθεί μία δύναμη στο σημείο 
επαφής. Η ακίδα είναι τοποθετημένη στο ελεύθερο άκρο ενός βραχίονα μήκους 
100-200 μm. Ανάλογα με τη δύναμη που δέχεται η ακίδα, ο βραχίονας υφίσταται 
αντίστοιχη κάμψη. Μια δέσμη λέιζερ η οποία προσπίπτει στην ανακλαστική πλευρά 
του βραχίονα ανακλάται ανάλογα με την παραμόρφωση του βραχίονα και 
προσπίπτει κάθε φορά σε διαφορετική θέση ενός φωτοανιχνευτή. Το επαγόμενο 
ρεύμα καταγράφετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Εικόνα 22. Αρχή λειτουργίας AFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το AFM έχει ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα: Μπορεί να δει την επιφάνεια 
όλων των υλικών μονωτών και αγωγών (μέταλλα, ημιαγωγούς, κεραμικά, 
πολυμερή, βιολογικά δείγματα) ενώ το STM (μικροσκοπία σάρωσης ακίδας) 
περιορίζεται σε αγωγούς και ημιαγωγούς. Επίσης, µε τη βοήθεια μαγνητικών 
ακίδων μπορεί κανείς να δει σιδιροµαγνητικές περιοχές από μαγνητικά υλικά 
εκμεταλλευόμενος τις διπολικές δυνάμεις των μαγνητικών πεδίων γύρω από την 
ύλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επιδιώχθηκε η σύνθεση του 

οξειδίου του γραφενίου (GO) και του παραγώγου του TNF-CONH(CH2)2NH2.  Για τη 
σύνθεση του οξειδίου του γραφενίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Hummers και για 
τη σύνθεση του παραγώγου του οξειδίου του γραφενίου χρησιμοποιήθηκε ως 
πρώτη ύλη η ένωση φλουορενόνη-4-καρβοξυλικό οξύ. Στο οξύ αυτό 
πραγματοποιήθηκε νίτρωση και πάρθηκε η ένωση TNF (trinitrofluorenone-4-
carboxylic acid). Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η νίτρωση, είναι 
διότι το παράγωγο του οξέος με τις νιτρομάδες αποτελεί έναν καλό δέκτη 
ηλεκτρονίων και τo οξείδιο του γραφενίου, αντίστοιχα, μπορεί να δράσει ως δότης 
ηλεκτρονίων. 

Αναλυτικότερα, εκμεταλλευόμενοι τις καρβοξυλομάδες του οξειδίου του 
γραφενίου και με την προσθήκη διαμίνης στο οξύ (TNF) πραγματοποιήθηκε 
αντίδραση συμπύκνωσης, δημιουργώντας αμιδικό δεσμό. Ο αμιδικός δεσμός είναι 
πολύ ισχυρός, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για το τελικό προϊόν. Συνεπώς, 
με την παρασκευή του συγκεκριμένου προϊόντος θα μπορούσαν να μελετηθούν οι 
φωτοφυσικές του ιδιότητες, με πιθανή χρήση στις κυψελίδες των φωτοβολταϊκών 
κελιών. 

Η ταυτοποίηση τους έγινε με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 
φασματοσκοπία περίθλασης ακτινών Χ (XRD), φασματοσκοπία υπερύθρου (IR) και 
μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM).   

Πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές πειραμάτων. Η πρώτη σειρά πειραμάτων 
περιλάμβανε την παρασκευή του οξειδίου του γραφενίου (GO), ακολούθως την 
ένωση της διαμίνης H2N(CH2)2NH2 με το οξύ TNF, και τέλος η συμπύκνωση των 2 
επιμέρους προϊόντων όπως προαναφέρθηκε. 
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2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ HUMMERS. 
Σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml τοποθετήθηκαν 1g γραφίτη και 46 ml H2SO4 και 

αναδεύθηκαν ήπια για 20 λεπτά. Το ποτήρι ζέσεως τοποθετήθηκε σε παγόλουτρο 
κατά την ανάδευση γιατί η αντίδραση ήταν εξώθερμη. Έπειτα, προστέθηκε  1 g 
NaNO3 σταδιακά, αφού η αντίδραση ήταν εξώθερμη και το σύστημα αναδεύτηκε 
για 1 ώρα. Μετά το πέρας της μίας ώρας προστέθηκαν 6g ΚΜnO4, πολύ αργά επειδή 
η αντίδραση ήταν βίαιη, για να πραγματοποιηθεί οξείδωση.  

Παρατήρηση: Σχηματισμός πράσινου παχύρευστου υγρού.  

 

Εικόνα 23. Ποτήρι ζέσεως τοποθετημένο σε παγόλουτρο. Το ποτήρι περιέχει γραφίτη με 
θειϊκό οξύ – εξώθερμη αντίδραση. 

Το διάλυμα αφέθηκε για ανάδευση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη 
μέρα, αυξήθηκε η θερμοκρασία στους  35  για 1 ώρα και 40 λεπτά.  Έπειτα, η 
θερμοκρασία αυξήθηκε στους 90  και προστέθηκαν αργά 80 ml απεσταγμένου 
νερού σε συνολική διάρκεια 20 λεπτών, και το μίγμα αφέθηκε στους 90  για 40 
λεπτά. Στη συνέχεια, το μίγμα απομακρύνθηκε από τη θέρμανση και προστέθηκαν 
200 ml απεσταγμένου νερού και 20 ml H2O2 προκειμένου να απομακρυνθεί το 
KMnO4.  

Παρατήρηση: Έκλυση αερίου (φυσαλίδες). Το διάλυμα πήρε ένα πράσινο χρώμα της 
μούχλας. 

Κατά τη διάρκεια της οξείδωσης του γραφίτη πραγματοποιούνται οι εξής χημικές 
αντιδράσεις: 
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Εικόνα 24. Τελικό προϊόν 
οξειδίου του γραφενίου. 

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

- 

KMnO4 → K+ + MnO4
- 

MnO3
+ + MnO4

- → Mn2O7 

GIC + Mn2O7 → GO+ παραπροϊόντα 

2MnO4
¯ + 5 H2O2 + 6H+ → 2Mn2

+ + 8 H2O + 5O2 

 

Το μίγμα μεταγγίστηκε σε φυγοκεντρικούς σωλήνες. Πραγματοποιήθηκε 
φυγοκέντρηση του μίγματος για 5 λεπτά στις 4200 στροφές, κατά την οποία 
απομακρύνθηκε το υπερκείμενο. Στη συνέχεια, προστέθηκαν συνολικά 200 ml 
ζεστού απιονισμένου νερού ( 65 ), ώστε να απομακρυνθούν τα παραπροϊόντα και 
το μίγμα υπέστη πολλαπλές φυγοκεντρήσεις διάρκειας  5 λεπτών, κάθε φορά στις 
4200 στροφές. Σε κάθε φυγοκέντριση γινόταν απόρριψη του υπερκείμενου. 
Ακολούθησαν διαδοχικές φυγοκεντρήσεις των 4 λεπτών στις 4200 στροφές, κατά τις 
οποίες προστέθηκε απιονισμένο νερό, αναδεύοντας παράλληλα το ίζημα με 
γυάλινη σπάτουλα και απομακρύνοντας το υπερκείμενο μέχρι το pH να είναι ίσο με 
7. Τέλος,  το δείγμα ξηράνθηκε στο φούρνο στους 85 °C για 72 ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ GO-COCl 
Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml τοποθετήθηκαν 30 mg οξείδιού του γραφενίου, GO, 

το οποίο παρασκευάστηκε προηγουμένως, 20 ml SOCl2 και μερικές σταγόνες ( 0,5 
ml) DMF, το οποίο λειτουργεί σαν καταλύτης της αντίδρασης. Το μίγμα 
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τοποθετήθηκε σε υπερήχους για περίπου 1 ώρα. Ακολούθησε reflux στους 80  
υπο ατμόσφαιρα N2, για 24 ώρες. Μετά το πέρας των 24 ωρών αφαιρέθηκε ο 
διαλύτης με απόσταξη. Χρησιμοποιήθηκε πλάγιος ψυκτήρας με σταδιακή αύξηση 
της θερμοκρασίας με σκοπό την απομάκρυνση της περίσσειας SOCl2. Στη συνέχεια 
έγιναν τρεις πλύσεις στο μίγμα με THF με ενδιάμεσες φυγοκεντρήσεις και 
απορρίπτοντας κάθε φορά το υπερκείμενο.  

Παρατηρήσεις:  

i. Στην 1η φυγοκέντρηση το υπερκείμενο είχε κιτρινωπό χρώμα λόγω της 
αντίδρασης του THF με την περίσσεια SOCl2. 

ii. Στην 2η και 3η φυγοκέντρηση το υπερκείμενο ήταν άχρωμο και διαυγές. 
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Εικόνα 25. Μηχανισμός δημιουργίας του ιόντος ΝΟ2.
+ . 

 

2.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ TNF 
Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml τοποθετήθηκε μίγμα νιτρικού οξέος, HNO3 (13 ml) 

και fuming θειικού οξέος, f.H2SO4 (8 ml) σε συνθήκες reflux. Πάνω απο τον ψυκτήρα 
τοποθετήθηκε  διαχωριστική χοάνη στην οποία προστέθηκαν 8 ml H2SO4 και 1 g  
ουσίας 9-fluorenone-2-carboxylic acid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Η fluorenone είναι κίτρινη σκόνη και όταν διαλυθεί στο θειϊκό οξύ το 
διάλυμα χρωματίζεται κόκκινο. 

Η στρόφιγγα ανοίχθηκε έτσι ώστε το διάλυμα να πέσει απο τη χοάνη στη 
σφαιρική σε διάστημα 10 λεπτών.  

Αφού έπεσε το διάλυμα, προστέθηκαν στη διαχωριστική χοάνη 9 ml HNO3 και 11 
ml H2SO4 και ανοίχθηκε η στρόφιγγα ώστε το διάλυμα να πέσει σε διάστημα 4.5 
ωρών. 

Παρατήρηση: Το διάλυμα στη φιάλη θόλωσε. 
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Εικόνα 26: Πειραματική διάταξη της αντίδρασης της 9-fluorenone-2-carboxylic acid με τα 

οξέα. 

Στη συνέχεια, αφού έπεσε όλο το διάλυμα απο τη χοάνη στη σφαιρική, αυτή 
αφέθηκε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου με παράλληλη ανάδευση για μια 
νύχτα. 

Παρατήρηση: Το διάλυμα στη σφαιρική είχε κίτρινο χρώμα.   

Μετά το τέλος της ανάδευσης, το διάλυμα της σφαιρικής χύθηκε σε κρύο νερό και 
παρατηρήθηκε η δημιουργία κίτρινου στερεού. Το διάλυμα, κατά την επαφή του με 
τόσο χαμηλές θερμοκρασίες παρουσίασε κατακρήμνιση ιζήματος. Η συλλογή του 
στερεού γίνεται έπειτα απο διήθηση, και ξεπλένοντας το στερεό πρώτα με διάλυμα 
όξινου ανθρακικού νατρίου για απομάκρυνση των οξέων και στη συνέχεια με 
παγωμένο νερό για να φύγουν τα άλατα που σχηματίστηκαν προηγουμένως. 
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Εικόνα 28. Νίτρωση της 9-fluorenone-4-carboxylic acid. 

 

Ανακρυστάλλωση 

Για καλύτερο καθαρισμό του στερεού πραγματοποιήθηκε και ανακρυστάλλωση. Το 
στερεό συλλέχθηκε και τοποθετήθηκε σε καθαρή σφαιρική φιάλη των 50 ml μαζί με 
μικρή ποσότητα μεθανόλης, η οποία διέλυσε το στερεό. Το μίγμα διηθήθηκε και ο 
ηθμός εκπλύθηκε με μεθανόλη. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε πιστολάκι για να ζεσταθεί 
ο ηθμός και έπειτα η φιάλη (στην οποία ήταν το διάλυμα) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαλυτότητα του στερεού στη μεθανόλη. Μόλις το διάλυμα έγινε διαυγές 
τοποθετήθηκε στην κατάψυξη μέχρι το επόμενο πρωί. Τέλος, το κίτρινο στερεό 
συλλέχθηκε με διήθηση, φιλτράροντας το διήθημα 2 – 3 φορές από τον ηθμό ώστε 
να γίνει ποσοτική συλλογή. 

 

Εικόνα 27. Τρινιτρόφλουορενόνη. 

Μηχανισμός αντίδρασης: 
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2.2.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΟΞΕΟΣ ΤΟΥ 2,5,7-TNF-COOH 
Ποσότητα στερεού TNF τοποθετήθηκε σε σφαιρική φιάλη των 50 ml. Προστέθηκε 
περίσσεια SOCl2 17 ml και  1 ml διμεθυλοφορμαμιδίου (DMF). Ακολουθήσε 
reflux στους 75  για 18 ώρες, υπο ατμόσφαιρα αζώτου Ν2.  

 

Εικόνα 29. Πειραματική διάταξη παρασκευής του TNF-COCl. 
 

Μετά από 18 ώρες αφαιρέθηκε ο διαλύτης με απόσταξη υπό κενό. 
Χρησιμοποιήθηκε πλάγιος ψυκτήρας με τη θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 75  με 
σκοπό την απομάκρυνση της περίσσειας SOCl2. Στη συνέχεια, έγινε έκπλυση του 
στερεού με άνυδρο διαιθυλαιθέρα  5 ml για να φύγει εντελώς το SOCl2. Έπειτα, 
ξηράνθηκε στους 40   για 10 λεπτά ώστε να απομακρυνθεί ο αιθέρας. 
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Εικόνα 30. Παρασκευή του χλωριούχου οξέος του 2,5,7-TNF-COOH. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανακρυστάλλωση με μικρή ποσότητα τολουολίου  1 
ml, ζεστάθηκε με τη βοήθεια πιστολιού (Σ.Β. τολουολίου: 111 ) και τοποθετήθηκε 
στο ψυγείο μέχρι το επόμενο πρωί. Το στερεό συλλέχθηκε με διήθηση.  

Παρατήρηση: το στερεό είχε κεραμιδί χρώμα. 

 

Μηχανισμός αντίδρασης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ TNF-CONH(CH2)2NH2 
Σε φιάλη των 50 ml τοποθετήθηκαν  0.5 g στερεού TNF-COCl (το οποίο έχει 

κεραμιδί χρώμα) και 10 ml  τετραϋδροφουράνιο THF. Η φιάλη τοποθετήθηκε σε 
παγόλουτρο μέχρις ότου η θερμοκρασία φθάσει  0-5 .  
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Εικόνα 31. Αντίδραση της διαμίνης με το TNF-COCl 
 

Μετά την πτώση της θερμοκρασίας στη σφαιρική φιάλη, προστέθηκαν  0,15 ml 
αιθυλενοδιαμίνης και το μίγμα αναδεύθηκε για 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
ώρας προστέθηκε 1 ml τριαιθυλαμίνης(Et3N) προκειμένου να δεσμευτεί το HCl και 
να σχηματιστεί άλας. Μετά το πέρας της 1 ώρας, το διάλυμα φυγοκεντρήθηκε για 
30 λεπτά στις 4200 στροφές και το υπερκείμενο απορρίφθηκε. Έπειτα, το ίζημα 
πλύθηκε με ελαφρά οξινισμένο με HCl νερό και φυγοκεντρήθηκε ξανά. Η 
διαδικασία της πλύσης με το ελαφρά οξινισμένο νερό πραγματοποιήθηκε 2 φορές, 
και κάθε φορά αποχυνόταν το υπερκείμενο. Στη συνέχεια, έγινε πλύση με 
δισαπεσταγμένο νερό και φυγοκεντρήθηκε ξανά, πλύθηκε με μεθανόλη και υπέστη 
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Εικόνα 32. Μηχανισμός παρασκευής του TNF-CONH(CH2)2NH2. 

Εικόνα 33. Συμπύκνωση του GOCOCl με την ένωση Η2Ν(CH2)2HNOC-TNF. 

άλλη μία φυγοκέντρηση και τέλος, τοποθετήθηκε στο φούρνο για ξήρανση στους 80 
 για περίπου 6 ώρες.  

Παρατήρηση: Το στερεό έχει κεραμιδί χρώμα. 

Μηχανισμός αντίδρασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ GO-COCl ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Η2Ν(CH2)2HNOC-TNF 
Σε φιάλη των 50 ml τοποθετήθηκαν 26 mg GO-COCl και 15 ml DMF, και το μίγμα 

τοποθετήθηκε στους υπέρηχους για 1 ώρα. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 40 mg της 
ένωσης TNF-CONH(CH2)2NH2, 0.3 ml EDA και περίπου 2 ml Et3N και ακολούθησε 
reflux για 72 ώρες υπό ατμόσφαιρα N2. 

Παρατήρηση: Το μίγμα είχε σκούρο βυσσινί χρώμα. 

Μετά το πέρας των 72 ωρών, το μίγμα αφέθηκε να ψυχθεί σε θερμοκρασία 
δωματίου και φυγοκεντρήθηκε. Από τη φυγοκέντρηση λήφθηκε το ίζημα (προϊόν Α) 
το οποίο είχε γκρι-μαύρο χρώμα. Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπλύσεις με μεθανόλη 
και το δείγμα αφέθηκε στο φούρνο για να στεγνώσει.  

Μηχανισμός αντίδρασης 



Σελίδα | 52  
 

Figure 1. Βιβλιογραφικά φάσματα που λήφθηκαν με την τεχνική XRD για γραφίτη, για 
οξείδιο του γραφενίου και για παράγωγο οξειδίου του γραφενίου. 

Figure 2. Φάσμα XRD για TNF-CONH(CH2)2NHCO-GO. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRD) 
Για τον χαρακτηρισμό του παραγώγου του οξειδίου του γραφενίου (TNF-

CONH(CH2)2NHCO-GO) λήφθηκε ποσότητα από το δείγμα και αναλύθηκε με την 
τεχνική της περίθλασης αχτίνων Χ. Τα φάσμα εμφάνισε κορυφές για τις τιμές της 
γωνίας 2θ. Προκειμένου να αποκωδικοποιηθούν οι τιμές αυτές έγινε σύγκριση του 
ηλεκτρονικού διαγράμματος με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας.54 

55 
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Συγκρίνοντας με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ένα παράγωγο του οξειδίου του 
γραφενίου (GOR) εμφανίζει κορυφή χαμηλής έντασης γύρω στις 26⁰. Όπως φαίνεται 
από το φάσμα που λήφθηκε για το υλικό που συντέθηκε πιο πάνω, η σύνδεση του 
GO με το υλικό που παρασκευάσθηκε ήταν επιτυχής, αφού παρατηρείται μια πολύ 
παρόμοια κορυφή στις 26⁰.
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Εικόνα 34. Εικόνες AFM με τιμές RMS από φίλμ 
στρωμένο με TNF-CONH(CH2)2NHCO-GO 

διεσπαρμένο σε DMF.  

 

3.2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ(AFM) 
Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

τραχύτητας και του Έργου Εξόδου (Work Function) των επιστρωμένων γυαλιών με 
το υλικό που συντέθηκε πιο πάνω. Η τιμή τραχύτητας (RMS) μετριέται σε 
νανόμετρα, και όσο μικρότερη είναι υποδηλώνει ότι η επιφάνεια του 
υποστρώματος είναι λεία και ομοιόμορφα στρωμένη.  

H στερεά ένωση διασπάρθηκε σε DMF και επιστρώθηκε σε γυάλινα 
υποστρώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την μέτρηση προέκυψε ότι η επιφάνεια του γυαλιού εμφάνιζε 
τραχύτητα(RMS) 47,3 nm στην επιφάνεια του. Αυτή η τραχύτητα εμφανίζονταν σε 
όλη την επιφάνεια του δείγματος χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, από περιοχή σε 
περιοχή. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν 
ομοιόμορφα τα φιλμς των επόμενων στρώσεων της διάταξης, πάνω από αυτό. 
Επίσης απο τη μέτρηση του AFM προέκυψε η τιμή Work Function να είναι 4,609 eV. 

Συνολικά στρώθηκαν 4 γυάλινα υποστρώματα τα οποία διέφεραν στην ποσότητα 
δείγματος που εναποτέθηκε σε αυτά – 1 με 4 σταγόνες διαδοχικά. Τα βέλτιστα 
αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται στις παραπάνω εικόνες, είχε το γυαλάκι με τις 2 
σταγόνες. 
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3.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ (UV-Vis) 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο πάνω φαίνεται το φάσμα υπεριώδους ορατού του οξειδίου του γραφενίου. 
Παρατηρούνται δύο χαρακτηριστικές ταινίες απορρόφησης περίπου στα 230 nm και 
στα 310 nm, που αποδίδονται στις μεταπτώσεις ηλεκτρονίων π π* του διπλού 
δεσμού άνθρακα-άνθρακα (C=C), και στις μεταπτώσεις ηλεκτρονίων nπ* του 
διπλού δεσμού μεταξύ άνθρακα-οξυγόνου(C=O).57 

 

Figure 4. Φάσμα UV-Vis της ένωσης TNF-CONH(CH2)2NHCO-GO. 

Figure 3. Φάσμα UV-Vis του οξειδίου του γραφενίου. 
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Πιο πάνω φαίνεται το φάσμα της ένωσης TNF-CONH(CH2)2NHCO-GO/DMF. 
Παρατηρούνται οι κορυφές γύρω στα 200 nm και 300 nm. Σύμφωνα με τον πίνακα 2 
που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 1.7.2, οι μεταπτώσεις που φαίνονται στο Figure 4 
αποδίδονται στις ηλεκτρονιακές μεταβάσεις ππ* των χαρακτηριστικών ομάδων 
Ν=Ο και στις ηλεκτρονιακές μεταβάσεις nπ* των χαρακτηριστικών ομάδων C=O 
που βρίσκονται στην ένωση.  

 

3.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (FT-IR SPECTROSCOPY) 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία του φάσματος58, το φάσμα του οξειδίου του 
γραφενίου  εμφανίζει μια έντονη κορυφή στα 1735 cm-1

 η οποία επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη καρβονυλικών ομάδων. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται μια κορυφή στα 3400 
cm-1 που οφείλεται στη δόνηση των ομάδων υδροξυλίου(-ΟΗ). Επίσης, μια μικρή 
κορυφή στα 1590 cm-1 αντιστοιχεί στην δόνηση κάμψης δεσμού C=C. Παράλληλα, 
παρουσιάζονται τρεις μπάντες στα 1360, 1225 και 1060 cm-1  οι οποίες 
συμβολίζονται με 1,2,3 στο φάσμα αντίστοιχα. Αυτές οι κορυφές βρίσκονται στην 
χαρακτηριστική περιοχή κάμψης δεσμού C-O των αλκοολών και των ομάδων 
εποξειδίου. To φάσμα του γραφίτη δεν εμφανίζει ιδιαίτερες κορυφές. 

 
Πιο κάτω παρουσιάζεται το φάσμα IR της ένωσης οξειδίου του γραφενίου. 

Εικόνα 35. Βιβλιογραφικό φάσμα FT-IR γραφίτη-μαύρο και οξειδίου 
του γραφίτη-κόκκινο. 
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Εικόνα 36. Φάσμα FT-IR οξειδίου του γραφενίου. 

Με βάση το πιο πάνω φάσμα, καθώς και με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, 
επιβεβαιώνεται ο σχηματισμός της ένωσης οξειδίου του γραφενίου. Πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχει μια κορυφή στα 1735 cm-1 η οποία επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη καρβονυλικών ομάδων στο προϊόν. Επιπρόσθετα, διακρίνεται μια κορυφή 
περίπου στα 1225 cm-1 η οποία βρίσκεται στην περιοχή κάμψης του δεσμού C-O 
των αλκοολών και των εποξειδίων. Είναι προφανές ότι το φάσμα που λήφθηκε δεν 
είναι ακριβώς όμοιο με τα βιβλιογραφικά δεδομένα κάτι το οποίο παραπέμπει σε  
πιθανά σφάλματα κατά τη πειραματική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας και του χαρακτηρισμού 
των τελικών προϊόντων προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία αναλύονται 
παρακάτω.  

Όσον αφορά το τελικό προϊόν, με βάση τις αναλύσεις XRD και UV-Vis που 
πραγματοποιήθηκαν, ο σχηματισμός του παραγώγου του οξειδίου του γραφενίου 
ήταν επιτυχής. Συγκεκριμένα, στο XRD διάγραμμα της ένωσης που 
παρασκευάσθηκε εμφανίζεται η κορυφή σε γωνία αντίστοιχη με αυτή της 
βιβλιογραφίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τον σχηματισμό του προϊόντος.59   

Όσον αφορά την πειραματική διαδικασία, χρειάστηκε μεγάλη προσοχή στις 
συνθέσεις, ώστε να προκύψει το προϊόν με τη μέγιστη δυνατή καθαρότητα και σε 
επαρκή ποσότητα. Επίσης, στο κομμάτι των χλωριώσεων ήταν απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί τάχιστη σύνθεση και ολοκλήρωση της αντίδρασης που δίνει το 
επιθυμητό προϊόν, λόγω του ότι οι χλωριωμένες ενώσεις που προκύπτουν σε ένα 
από τα στάδια της αντίδρασης αποσυντίθεται πολύ γρήγορα. 
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4.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 

Γενικά, το πεδίο των φωτοβολταϊκών και κυρίως των οργανικών φωτοβολταϊκών 
είναι ένα πεδίο έρευνας ευρείας κλίμακας, με μεγάλο ενδιαφέρον. Τόσο η 
ανάπτυξη νέων υλικών, όσο και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, μπορούν να 
αποτελέσουν τροφή για νέα ερεύνα. Απο τη σκοπιά αυτής της εργασίας, έγινε 
αντιληπτό ότι το γραφένιο και τα παράγωγά του είναι υλικά πολλά υποσχόμενα. 
Όπως αναφέρθηκε και στο 1ο κεφάλαιο, οι ιδιότητες του ποικίλλουν και είναι 
εξαιρετικές και για τον λόγο αυτό ερευνητές απο όλους τους τομείς έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στη προσαρμογή του σε διάφορες εφαρμογές. Στην παρούσα 
διπλωματική εργασία, παράχθηκε ένα παράγωγο του γραφενίου, η ένωση TNF-
CONH(CH2)2NHCO-GO, το οποίο όπως προαναφέρθηκε έχει πιθανή χρήση σε 
ηλιακά συστήματα. Προτείνεται, λοιπόν, η σύνθεση και άλλων νέων παραγώγων 
γραφενίου, ή η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, που θα έχουν περαιτέρω χρήσεις 
και εφαρμογές. Στόχος μελλοντικών μελετών θα πρέπει να είναι η βελτιστοποίηση, 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, δομικών μονάδων και στρατηγικών παρασκευής 
υψηλής ποιότητας 2D υλικών. 

 Επιπρόσθετα, προτείνεται περαιτέρω έρευνα στον τομέα των φωτοφυσικών 
ιδιοτήτων της ένωσης που παράχθηκε. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάστηκε κυρίως 
στον πειραματικό τρόπο σύνθεσης του υλικού. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η 
μελέτη της συμπεριφοράς του υλικού στο τομέα των ηλιακών συστημάτων, και 
κυρίως στα τομέα των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων, καθώς αυτό ήταν και 
το κίνητρο παρασκευής της συγκεκριμένης ένωσης.  
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