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Σκοπός - αντικείμενο 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η υψηλή ζήτηση σε ενέργεια για την υποστήριξη των 

βελτιωμένων επιπέδων διαβίωσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής του ολοένα αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθυσμού θεωρούνται δύο από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που η ανθρωπότητα 

αντιμετωπίζει τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση σε ενέργεια των 

αναδυόμενων οικονομικών φορέων οδηγεί σε ένα ενεργειακό έλλειμμα που δεν μπορεί να 

καλυφθεί με βιώσιμο τρόπο από τα υπάρχοντα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων. Τα αέρια 

του θερμοκηπίου που παράγονται μέσω δραστηριοτήτων του ανθρώπου (ανθρωπογενείς 

εκπομπές) και ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι κυρίως υπεύθυνα για την 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας και τη μεταβολή του κλίματος του πλανήτη, προκαλώντας 

ακραία καιρικά φαινόμενα. Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα διαφόρων επιστημονικών πεδίων 

έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών χωρίς την παραγωγή επιπλέον αερίων του θερμοκηπίου. Οι ανανεώσιμες 

πηγές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ηλιακή, την αιολική, την υδροηλεκτρική, την 

ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας και τη βιομάζα.  

Μία εναλλακτική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος παραγωγής ενέργειας είναι η 

τεχνητή φωτοσύνθεση (artificial photosynthesis). Με τον ίδιο τρόπο που η φυσική φωτοσύνθεση 

στα φυτά χρησιμοποιεί το νερό, το CO2 και το ηλιακό φως για την παραγωγή γλυκόζης στους 

χλωροπλάστες, η τεχνητή φωτοσύνθεση μετατρέπει το CO2 (που κατά την εκπομπή του από 

σημειακές πηγές παραμένει ανεκμετάλλευτο και επιβαρύνει το περιβάλλον) σε χρήσιμους 

υδρογονάνθρακες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά ως καύσιμα (solar fuels). Έτσι 

επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων του CO2 στο περιβάλλον και η κάλυψη μέρους 

της ενεργειακής ζήτησης. Στην τεχνητή φωτοσύνθεση το ρόλο των χλωροπλαστών παίζουν ειδικά 

σχεδιασμένα ημιαγώγιμα νανοδομημένα υλικά που ονομάζονται φωτοκαταλύτες. 

 Τα νανοϋλικά που βασίζονται στο TiO2 είναι καλοί υποψήφιοι για την φωτοκαταλυτική 

μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες, καθώς το TiO2 βρίσκεται σε αφθονία στη φύση, είναι 

μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το κύριο μειονέκτημα του TiO2 είναι η περιορισμένη 

του ικανότητα απορρόφησης φωτός, δεδομένου ότι μπορεί να απορροφήσει μόνο το υπεριώδες 

(UV) τμήμα του ηλιακού φάσματος. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την τροποποίηση 

φωτοκαταλυτών TiO2 ώστε να μπορούν να απορροφήσουν στο ορατό τμήμα της ηλιακής 

ακτινοβολίας (ενεργοί στο ορατό φως φωτοκαταλύτες – visible light active – VLA) και να 

βελτιώσουν το διαχωρισμό των φωτοεπαγώμενων ζευγών ηλεκτρονίων – οπών (e--h+) που 
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αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας βήμα σε μια πολύ-ηλεκτρονιακή διαδικασία, όπως είναι η 

φωτοαναγωγή (μετατροπή) του CO2 σε υδρογονάνθρακες. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται η σύνθεση τροποποιημένων φωτοκαταλυτών 

TiO2 ενεργών στην ορατή ακτινοβολία με τη μέθοδο sol-gel combustion χρησιμοποιώντας ουρία 

ως καύσιμο. Οι φωτοκαταλύτες βελτιστοποιούνται ως προς την ποσότητα της προστιθέμενης 

ουρίας και της θερμοκρασίας ανόπτησης με το βέλτιστο υλικό (m-TiO2) να εμφανίζει αυξημένη 

απορρόφηση (στα 566nm) στο ορατό κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας. Το υλικό m-TiO2 

χαρακτηρίζεται με ένα πλήθος τεχνικών (UV-Vis, FT-IR, micro-Raman, TEM, SEM, XPS, XRD) και 

αποδεικνύεται ότι αποτελείται από έναν ανόργανο κρυσταλλικό πυρήνα TiO2 καλυμμένο με ένα 

οργανικό κέλυφος (δομή inorganic/organic core-shell). Επιπλέον μέθοδοι χαρακτηρισμού 

(στοιχειακή ανάλυση, ποροσιμετρία αζώτου, μέτρηση γωνίας επαφής, κυκλική βολταμετρία, 

θερµοκρασιακά προγραµµατισµένη εκρόφηση) παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων του υλικού. 

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του υλικού εξετάζονται αρχικά (με τον φωτοκαταλύτη σε 

μορφή σκόνης) για την αποικοδόμηση της χρωστικής κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue – 

MB) υπό διαφορετικού μήκους κύματος ακτινοβόληση επιδεικνύοντας υψηλή απόδοση ακόμα 

και στην περίπτωση της ακτινοβόλησης στο ορατό κομμάτι του ηλιακού φάσματος. Σε επόμενο 

στάδιο το υλικό ακινητοποιείται σε κυλινδρικές κεραμικές μεμβράνες γ-αργιλίας για την 

ανάπτυξη μίας υβριδικής διεργασίας φωτοκατάλυσης/υπερδιήθησης. Οι μεμβράνες αυτές 

τοποθετούνται σε ειδικά σχεδιασμένο φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα επεξεργασίας υδατικών 

ρύπων και χρησιμοποιούνται για την αποικοδόμηση των χρωστικών κυανό του μεθυλενίου 

(Methylene Blue – MB) και πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl Orange – MO) σε μία διεργασία με 

υψηλή απόδοση υπό UV και ορατή ακτινοβολία με ταυτόχρονη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Στο τελικό στάδιο το υλικό m-TiO2 χρησιμοποιείται για την φωτοκαταλυτική αναγωγή 

του CO2 σε υδρογονάνθρακες. Η πειραματική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε φωτοκαταλυτικό 

αντιδραστήρα με ελεγχόμενες παραμέτρους και σε περιβάλλον υψηλής καθαρότητας. Το υλικό 

παρουσιάζει υψηλή απόδοση στην παραγωγή μεθανίου (CH4) και με αρκετά υψηλή 

εκλεκτικότητα ως προς τα τελικά προϊόντα. Τέλος, με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα και τις 

τελευταίες βιβλιογραφικές μελέτες, προτείνεται ένας πιθανός μηχανισμός για τη μετατροπή του 

CO2 σε υδρογονάνθρακες, ο οποίος βασίζεται στην πορεία του καρβενίου.         
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1.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία σύντομη αναφορά σε δύο σημαντικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζει -και θα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον- η ανθρωπότητα δηλαδή 

στην ενεργειακή κρίση και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα ζητήματα αυτά είναι στενά 

συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και εκδηλώνεται 

μεταξύ άλλων με την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης επιχειρείται μία σύντομη 

αναφορά στις ανανεώσιμες και μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει στη διάθεσή του ο 

άνθρωπος για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Τέλος περιγράφονται τα κυριότερα 

αέρια του θερμοκηπίου (greenhouse gasses - GHGs) που παράγονται σε ολοένα και μεγαλύτερες 

ποσότητες μέσω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τα οποία θεωρούνται από την 

επιστημονική κοινότητα ως οι βασικοί υπεύθυνοι για την επιδείνωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου στον πλανήτη.  

 

1.2 Ενεργειακή κρίση και καύσιμοι υδρογονάνθρακες 

Την τελευταία δεκαετία το βιοτικό επίπεδο στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες βελτιώνεται συνεχώς. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης και έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που όμως συνεπάγεται την 

ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη σε ενέργεια. Η κάλυψη των αναγκών αυτών πραγματοποιείται 

κατά κύριο λόγο από τα ορυκτά καύσιμα. Γενικότερα, η κατά κάποιον τρόπο εξάρτηση του 

ανθρώπινου πολιτισμού από τα ορυκτά καύσιμα τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε δύο 

από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα οποία είναι: 

(α) η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της λόγω της αναπόφευκτης εξάντλησης των 

αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και (β) το φαινόμενο του θερμοκηπίου που έχει οδηγήσει 

στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη με αποτέλεσμα την εμφάνιση -μεταξύ άλλων- 

ακραίων καιρικών συνθηκών. Ορισμένες πηγές ενέργειας, όπως είναι το πετρέλαιο, ο 

γαιάνθρακας και το φυσικό αέριο -που αλλιώς ονομάζονται ορυκτά καύσιμα- καθώς και το 

ουράνιο που χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας, είναι 

μη ανανεώσιμες πηγές καθώς απαιτούνται εκατομμύρια χρόνια για τον σχηματισμό τους στο 

φλοιό της Γης. Άλλες πηγές ενέργειας όπως είναι η ενέργεια από τον ήλιο, ο άνεμος, η ροή των 

υδάτων, το ξύλο και η θερμότητα από το εσωτερικό της Γης είναι ανανεώσιμες πηγές αφού 

αναπληρώνονται από τη φύση μέσα σε διάστημα λίγων ωρών μέχρι μερικών δεκαετιών. Η χρήση 
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της ενέργειας από τον άνθρωπο αυξανόταν συνεχώς καθ’ όλη την ιστορία, αλλά εντάθηκε κυρίως 

μετά την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Εκείνη την περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούνταν για τη 

θέρμανση κτιρίων και τη λειτουργία των ατμομηχανών παραγόταν από την καύση ξυλείας 

προερχόμενη από τα δάση. Μέχρι το 1850, ο ρυθμός χρήσης ξυλείας από τα ευρωπαϊκά κράτη 

ήταν πολύ υψηλός χωρίς η φύση να έχει τον απαραίτητο χρόνο να την αντικαταστήσει, με 

αποτέλεσμα να εξαντληθούν πολλά από τα δάση που περιέβαλλαν τις ταχέως αναπτυσσόμενες 

πόλεις. Τα ευρωπαϊκά έθνη, και αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέζησαν από αυτή την 

πρώιμη ενεργειακή κρίση με την ανακάλυψη της τεχνολογίας της εξόρυξης και της καύσης του 

γαιάνθρακα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οικίες. Με την ανακάλυψη αυτή ξεκίνησε η 

καύση του γαιάνθρακα σε μεγάλης κλίμακας κεντρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το 1859, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αντλήσεις πετρελαίου από το επέδαφος από 

την πρώτη πετρελαιοπηγή στο Titusville στην Πενσυλβανία των Ηνωμένων Πολιτειών και 

αργότερα, εφευρέθηκαν τρόποι για να τη μετατροπή του σε καύσιμα, όπως η βενζίνη και το 

πετρέλαιο[1].  

Επίσης ανακαλύφθηκε η τεχνολογία της καύσης του φυσικού αερίου, που εντοπίζεται 

συνήθως στο άνω μέρος των υπόγειων κοιτασμάτων πετρελαίου. Το 1885, ο Carl Benz εφηύρε 

τον κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούσε βενζίνη για την παροχή ισχύος σε 

αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Μέχρι το 1900, το 40% της συνολικής χρήσης ενέργειας 

προερχόταν από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (κυρίως από τη βενζίνη), ενώ αργότερα, στη 

δεκαετία του 1950 αναπτύχθηκε η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας από σταθμούς 

πυρηνικής ενέργειας[1]. Ακόμη όμως και σήμερα, η ανθρωπότητα συνεχίζει να στηρίζεται για την 

κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών στα ορυκτά καύσιμα, αφού το μεγαλύτερο μέρος της 

ενέργειας που χρησιμοποιείται στον κόσμο προέρχεται από το πετρέλαιο, τον γαιάνθρακα και 

το φυσικό αέριο.  

Τα ορυκτά καύσιμα θέτουν ένα θεμελιώδες δίλημμα για την κοινωνία. Από τη μία 

πλευρά, η καύση του γαιάνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καλύπτει περίπου το 

90% των ενεργειακών αναγκών και καθιστά δυνατές πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Από την άλλη πλευρά, η ευρεία χρήση των ορυκτών καυσίμων συνδέεται με ένα σημαντικό 

κόστος, λόγω των επιβλαβών αερίων που απελευθερώνονται κατά την καύση τους τα οποία και 

εμπλέκονται άμεσα στους βασικούς μηχανισμούς της κλιματικής αλλαγής. Με δεδομένο ότι οι 

πληθυσμοί αυξάνονται και οι οικονομίες αναπτύσσονται, η ζήτηση για ενέργεια αναπόφευκτα 
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αυξάνεται ενώ αντίστοιχα αυξάνονται και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στο σχήμα 1.1, παρουσιάζεται ο λεγόμενος δείκτης ανθρώπινης 

ανάπτυξης (human development index - HDI) συναρτήσει της κατά κεφαλήν κατανάλωσης 

ενέργειας, με την ενέργεια να εκφράζεται σε μονάδες ισοδύναμων κιλών πετρελαίου. Ο δείκτης 

ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ένα αναγνωρισμένο μέτρο της «ποιότητας ζωής», που εισήχθη από 

το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαφές ότι η υψηλότερη ποιότητα του 

βιοτικού επιπέδου ισοδυναμεί με την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω ορυκτών 

καυσίμων [2].  

 

 

 
Σχήμα 1.1.: Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (human development index - HDI) συναρτήσει της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας [2]. 

 

Επίσης, όπως παρατηρείται στο σχήμα 1.2 οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη 

αυξάνονται συνεχώς (από περίπου 6100 Μtoe το 1973 σε 13700 Mtoe το 2014 – αύξηση κατά 

124%) και για την κάλυψή τους χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο μη-ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας όπως είναι ο γαιάνθρακας (28,6% το 2014), το πετρέλαιο (31,3%) και το φυσικό αέριο 

(21,2%). Επιπλέον, στο σχήμα 1.3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες χρήσεις των πιο 

σημαντικών μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και οι μεταβολές των ποσοστών του κάθε 

τομέα μεταξύ 1973 και 2014[3]. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

6 
 

 

 
Σχήμα 1.2.: Πηγές κάλυψης παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών [3]. 

 

Παρατηρείται ότι η κύρια χρήση του γαιάνθρακα είναι στη βιομηχανία με ποσοστό 

σχεδόν 80% το 2014, του πετρελαίου οι μεταφορές με ποσοστό σχεδόν 65% ενώ για το φυσικό 

αέριο η βιομηχανία με 40% και η κάλυψη άλλων αναγκών (π.χ. θέρμανση κατοικιών κ.τ.λ.) σε 

ποσοστό 43,2%[3]. Συνεπώς, οι μελλοντικές απαιτήσεις σε ενέργεια καθώς και η ευρύτερη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν μερικά από τα καθοριστικά 

ζητήματα αυτού του αιώνα. 

 

 
Σχήμα 1.3.: Οι κύριες χρήσεις των μεγαλύτερων μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι μεταβολές των 

ποσοστών χρήσης τους ανά τομέα [3]. 

 

Παρ 'όλα αυτά, η απεξάρτηση του ανθρώπινου πολιτισμού από τα ορυκτά καύσιμα είναι 

εξαιρετικά δύσκολη καθώς αυτά παραμένουν σχετικά φθηνά, ευρέως διαθέσιμα και εύκολα 
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προσαρμόσιμα σε εφαρμογές μικρής και μεγάλης κλίμακας, απλές και σύνθετες. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός για το άμεσο μέλλον θα 

εξακολουθήσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους καύσιμους ορυκτούς υδρογονάνθρακες με 

την αναπόφευκτη παραγωγή CO2. Όπως όμως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.4 από το 2000 και 

μετά εμφανίζεται μία σημαντική αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας[4]. Η κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών στις επόμενες δεκαετίες δε θα είναι δυνατή χωρίς την μεγαλύτερη 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή χωρίς την ανάπτυξη νέων «πράσινων» τεχνικών 

μετατροπής ή/και αποθήκευσης ενέργειας που δεν θα παράγουν επιπλέον αέρια του 

θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους.  

 

 
Σχήμα 1.4.: Μερίδιο στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα των κυριότερων πηγών ενέργειας [4]. 

 

Όλες οι πηγές ενέργειας, -ανανεώσιμες ή μη-, έχουν τα πλεονεκτήματά και τα 

μειονεκτήματα τους και η χρήση της καθεμίας και το ποσοστό της στο παγκόσμιο ενεργειακό 

μείγμα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Οι κυριότερες ενεργειακές πηγές θα εξεταστούν 

εν συντομία στις επόμενες παραγράφους. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι το 

μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου 

αιώνα από περίπου 1 δισεκατομμύριο το 1825 σε πάνω από 7,4 δισεκατομμύρια το 2016 με τις 
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προβλέψεις να αναφέρουν ότι μέχρι το 2050 θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τα 9,3 

δισεκατομμύρια (σχήμα 1.5)[5].  

 

Σχήμα 1.5.: Παγκόσμιος πληθυσμός και σενάρια μεταβολής του για χαμηλά, μεσαία και υψηλά ποσοστά 
γονιμότητας [5]. 

 

Όπως γίνεται προφανές με μία τέτοια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού θα καταστεί 

δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για το σύνολο του 

παγκόσμιου πληθυσμού.  

 

1.3 Περιγραφή κύριων πηγών ενέργειας 

1.3.1 Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Οι καύσιμοι υδρογονάνθρακες παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα ενέργειας (33 GJ m-3 για 

τη βενζίνη) σε σχέση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα καύσιμα όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6 [6]. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σταθερότητά, την ευκολία στη μεταφορά και την 

αποθήκευση τους συνεχίζει να οδηγεί στην εξάρτηση του ανθρώπινου πολιτισμού από τους 

υδρογονάνθρακες. Δυστυχώς όμως η εκμετάλλευση των καύσιμων υδρογονανθράκων ενέχει το 

σημαντικό μειονέκτημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα και των συναφών επιπτώσεων στην υγεία που γενικά δεν 

αντικατοπτρίζονται στις τιμές αγοράς τους.  
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Σχήμα 1.6.: Ενεργειακή πυκνότητα διαφόρων πηγών ενέργειας [6]. 

 

1.3.1.1 Πετρέλαιο 

Το πετρέλαιο καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των εμπορικών αναγκών ενέργειας στον 

κόσμο [3]. Έτσι είναι προφανές ότι το πετρέλαιο είναι αναγκαίο για τις περισσότερες οικονομίες 

του κόσμου και για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους της τροφής, για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και για 

την κατασκευή προϊόντων που χρησιμοποιούνται ευρέως καθημερινά, από τις πολυμερικές ύλες 

μέχρι την άσφαλτο στα οδικά δίκτυα. Το αργό πετρέλαιο (το πετρέλαιο όπως αντλείται από το 

υπέδαφος), είναι ένα μαύρο κολλώδες υγρό που αποτελείται από εκατοντάδες διαφορετικούς 

καύσιμους υδρογονάνθρακες μαζί με μικρές ποσότητες θείου, οξυγόνου και αζώτου. Το 

συμβατικό πετρέλαιο, επίσης γνωστό και ως ελαφρύ ή αργό πετρέλαιο, αποτελεί περίπου το 30% 

της εκτιμώμενης παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο. Το υπόλοιπο 70% είναι το βαρύ πετρέλαιο 

με τη συνοχή της μελάσας [1]. Απαιτείται σημαντική κατανάλωση ενέργειας με μεγάλο κόστος για 

να εξαχθεί το βαρύ αυτό πετρέλαιο, κάτι που μειώνει σημαντικά το τελικό καθαρό ενεργειακό 

όφελος του καυσίμου. Τα αποθέματα του συμβατικού αργού πετρελαίου και του φυσικού 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

10 
 

αερίου βρίσκονται συχνά παγιδευμένα μαζί κάτω από θόλους βαθιά στο εσωτερικό του φλοιού 

της Γης ή στο έδαφος κάτω από το θαλάσσιο πυθμένα.  

Το αργό πετρέλαιο είναι διασκορπισμένο σε πόρους και ρωγμές στα υπόγεια 

πετρώματα. Για την εξαγωγή του, πραγματοποιούνται κάθετες ή οριζόντιες γεωτρήσεις στο 

υπέδαφος ή υποθαλάσσια. Στη συνέχεια το πετρέλαιο, παρασύρεται από τη βαρύτητα εκτός των 

πόρων των υπόγειων πετρωμάτων και ρέει εντός του πυθμένα του φρεατίου που έχει διανοιχθεί 

με τη γεώτρηση και έτσι αντλείται προς την επιφάνεια. Μετά την εξαγωγή του, το συμβατικό 

ακατέργαστο πετρέλαιο μεταφέρεται στο διυλιστήριο. Εκεί θερμαίνεται για να διαχωριστεί σε 

συστατικά με διαφορετικά σημεία βρασμού με μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που 

ονομάζεται διύλιση. Μερικά από τα προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, που 

ονομάζονται πετροχημικά, χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιομηχανικών 

οργανικών χημικών ουσιών, ως υγρά καθαρισμού, φυτοφάρμακα, πλαστικά, συνθετικές ίνες, 

χρώματα, φάρμακα και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία προσθέτουν επίσης στο ήδη αυξημένο 

οικολογικό αποτύπωμα.  

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου έχει αυξηθεί ραγδαία από το 1950 και το 

συμβατικό αργό πετρέλαιο είναι σήμερα η μεγαλύτερη ενιαία πηγή ενέργειας στον κόσμο. Το 

2009, η παγκόσμια κατανάλωση ανήλθε σε περίπου 31 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, με 

κάθε βαρέλι να περιέχει 159 λίτρα αργού πετρελαίου, ενώ η κατανάλωση του αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 37% μέχρι το 2030. Οι τρεις μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου στον κόσμο το 

2009 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (χρησιμοποιώντας το 23% του συνόλου του πετρελαίου που 

παράγεται), η Κίνα (8%) και η Ιαπωνία (6%) [1]. Η Κίνα αναμένεται στα επόμενα χρόνια να γίνει ο 

μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο. Τα παγκόσμια αποθέματα συμβατικού και 

οικονομικά βιώσιμου πετρελαίου δεν αναμένεται να εξαντληθούν στο εγγύς μέλλον. Οι γεωλόγοι 

προβλέπουν ότι τα αποδεδειγμένα εντοπισμένα και τα μη-σίγουρα εντοπισμένα παγκόσμια 

αποθέματα του συμβατικού αργού πετρελαίου θα εξαντληθούν κατά 80% στο διάστημα μεταξύ 

2050 και 2100, ανάλογα με τα ποσοστά κατανάλωσης[1]. Η άντληση του υπόλοιπου 20% 

αναμένεται εξαιρετικά δαπανηρή. Με την προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης σε πετρέλαιο τις 

επόμενες δεκαετίες η τιμή του αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η κάλυψη της ζήτησης.  

Η εξόρυξη, η επεξεργασία και η καύση του πετρελαίου και των άλλων ορυκτών καυσίμων 

έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η υποβάθμιση της 

γης, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η 
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ρύπανση των υδάτων και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Ένα κρίσιμο και αυξανόμενο 

πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι η καύση πετρελαίου ή οποιουδήποτε ορυκτού καυσίμου που 

περιέχει άνθρακα απελευθερώνει CO2, ένα σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου. Αναφορικά, η 

καύση του πετρελαίου (ως επί το πλείστων με τη μορφή βενζίνης και ντίζελ) για τις μεταφορές, 

αντιπροσωπεύει περίπου το 43% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, οι οποίες και έχουν αυξηθεί 

ραγδαία την τελευταία δεκαετία [3]. 

 

1.3.1.2 Φυσικό αέριο  

Το φυσικό αέριο είναι ένα μίγμα αερίων πλούσιο σε μεθάνιο (CH4) σε ποσοστό 50-90%. 

Περιέχει επίσης μικρότερες ποσότητες βαρύτερων αέριων υδρογονανθράκων όπως είναι το 

προπάνιο (C3H8) και το βουτάνιο (C4H10) και μικρές ποσότητες του εξαιρετικά τοξικού υδρόθειου 

(H2S). Πρόκειται για ένα ευέλικτο καύσιμο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την κίνηση οχημάτων. Το συμβατικό φυσικό αέριο 

βρίσκεται εγκλωβισμένο στο άνω μέρος των περισσότερων φυσικών υπόγειων δεξαμενών αργού 

πετρελαίου. Όταν ένα πεδίο φυσικού αερίου αξιοποιείται, τα αέρια προπάνιο και βουτάνιο 

υγροποιούνται υπό υψηλή πίεση και απομακρύνονται ως υγραέριο (liquefied petroleum gas - 

LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε δεξαμενές υπό πίεση για χρήση ως επί το πλείστον σε 

αγροτικές περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους αγωγούς φυσικού αερίου ή πετρελαίου. 

Το υπόλοιπο του φυσικού αερίου (κυρίως μεθάνιο), καθαρίζεται και διοχετεύεται σε αγωγούς 

υπό πίεση για διανομή. Η παγκόσμια χρήση φυσικού αερίου αυξάνεται σταθερά από το 1950 

μέχρι και σήμερα[1,3]. Η καύση του φυσικού αερίου απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα CO2 και 

πολλούς άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ωστόσο, απελευθερώνει πολύ λιγότερο CO2 ανά 

μονάδα ενέργειας από ό,τι ο γαιάνθρακας, το αργό πετρέλαιο, το συνθετικό αργό πετρέλαιο και 

το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Έτσι, το φυσικό αέριο θεωρείται ως ένα σημαντικό καύσιμο για την 

περισσότερο ήπια μετάβαση από το πετρέλαιο και τον γαιάνθρακα προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ηλιακή και αιολική) κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Το φυσικό αέριο μπορεί να 

μετατραπεί σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas - LNG) σε υψηλή πίεση και σε 

πολύ χαμηλή θερμοκρασία (-162°C). Κατά τη χρησιμοποίησή του, θερμαίνεται και επανέρχεται 

στην αέρια κατάσταση για τη διανομή του μέσω αγωγών. Με τους σημερινούς ρυθμούς 

κατανάλωσης, τα γνωστά παγκόσμια αποθέματα του συμβατικού φυσικού αερίου αναμένεται 

να διαρκέσουν 62 - 125 έτη[1]. 
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1.3.1.3 Γαιάνθρακας  

Ο γαιάνθρακας είναι ένα στερεό ορυκτό καύσιμο που σχηματίστηκε σε διάφορα στάδια 

από τα υπολείμματα των φυτών της Γης που θάφτηκαν πριν από 300-400 εκατομμύρια χρόνια 

και στη συνέχεια εκτέθηκαν σε έντονη θερμότητα και πίεση για μία περίοδο εκατομμυρίων ετών. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γαιάνθρακας χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την παροχή 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σε σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή του 42% περίπου της παγκόσμιας ηλεκτρικής 

ενέργειας[3]. Χρησιμοποιείται επίσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή χάλυβα, 

τσιμέντου και άλλων προϊόντων. Ο γαιάνθρακας είναι το πιο άφθονο ορυκτό καύσιμο στον 

κόσμο και η παγκόσμια ανάπτυξη εξαρτήθηκε σε αυτόν τον σημαντικό ενεργειακό πόρο για 

αρκετές δεκάδες χρόνια. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, τα εντοπισμένα και μη 

εντοπισμένα παγκόσμια αποθέματα θα μπορούσαν να διαρκέσουν για 214-1,125 χρόνια, 

ανάλογα με το ρυθμό κατανάλωσής του[1]. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι ο γαιάνθρακας 

είναι μακράν το λιγότερο καθαρό από όλα τα ορυκτά καύσιμα. Πριν καν χρησιμοποιηθεί για την 

καύση, οι διαδικασίες της εξόρυξής του υποβαθμίζουν σοβαρά τη γη και μολύνουν τους 

υδατικούς πόρους και τον αέρα. 

Κατά την καύση του γαιάνθρακα χωρίς τεχνολογικά αναπτυγμένες συσκευές ελέγχου της 

ρύπανσης, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος αέρα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ο γαιάνθρακας 

αποτελείται ως επί το πλείστον από άνθρακα αλλά περιέχει και μικρές ποσότητες θείου το οποίο 

απελευθερώνεται στον αέρα κατά την καύση του ως διοξείδιο του θείου (SO2). Η καύση του 

γαιάνθρακα απελευθερώνει επίσης μεγάλες ποσότητες σωματιδίων άνθρακα (αιθάλη) και άλλα 

πολλά μικρότερα σωματίδια ρύπων τα οποία μπορούν να διαπεράσουν τη φυσική άμυνα του 

ανθρώπινου οργανισμού. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις καύσης γαιάνθρακα είναι από τις 

μεγαλύτερες πηγές εκπομπών αερίου CO2. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2007 από το Κέντρο για 

την Παγκόσμια Ανάπτυξη, η καύση του γαιάνθρακα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ευθύνεται για το 25% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών CO2
[1]. Επιπλέον η 

καύση του γαιάνθρακα απελευθερώνει ίχνη ραδιενεργών υλικών, καθώς και τοξικού 

υδραργύρου στην ατμόσφαιρα. Πράγματι, μια μονάδα παραγωγής ενέργειας με γαιάνθρακα 

απελευθερώνει περίπου 100 φορές περισσότερη ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα από ό,τι ένα 

εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας για την ίδια παραγωγή ενέργειας. Τέλος, η καύση του 

γαιάνθρακα παράγει μια εξαιρετικά τοξική τέφρα που πρέπει να αποθηκευτεί με ασφάλεια, κατ' 

ουσίαν, για πάντα. Ο στέρεος γαιάνθρακας μπορεί να μετατραπεί σε συνθετικό φυσικό αέριο 
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(synthetic natural gas - SNG) με μία διαδικασία που ονομάζεται αεριοποίηση του γαιάνθρακα, 

κατά την οποία αφαιρείται το θείο και οι περισσότερες άλλες βλαβερές προσμίξεις.  

Επίσης ο γαιάνθρακας μπορεί να μετατραπεί σε υγρά καύσιμα όπως είναι η μεθανόλη 

και η συνθετική βενζίνη μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται υγροποίηση του γαιάνθρακα. 

Τέτοια καύσιμα ονομάζονται synfuels και κατά την καύση τους παράγουν λιγότερη 

ατμοσφαιρική ρύπανση σε σύγκριση με την άμεση καύση του γαιάνθρακα. Παρόλα αυτά εάν 

συνυπολογιστεί και η διαδικασία εξόρυξης των μεγάλων ποσοτήτων γαιάνθρακα, η χρήση των 

synfuels εκλύει μεγαλύτερες ποσότητες CO2 από ότι η άμεση καύση του γαιάνθρακα ενώ 

απαιτούνται επίσης μεγάλες ποσότητες νερού. Συνεπώς, η αυξημένη χρήση των synfuels οδηγεί 

στην επιδείνωση δύο πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων: της προβλεπόμενης 

κλιματικής αλλαγής που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τις εκπομπές του CO2 και τις 

αυξημένες ελλείψεις νερού σε πολλά μέρη του κόσμου. 

 

1.3.1.4 Πυρηνική ενέργεια  

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια σχετικά πρόσφατη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται 

κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας είναι ένα ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και δαπανηρό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση ενός σχετικά απλού 

έργου: της θέρμανσης του νερού στη θερμοκρασία βρασμού του και η χρήση του παραγόμενου 

ατμού για την περιστροφή ηλεκτρογεννήτριας με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

παράγοντας που καθιστά πολύπλοκη και δαπανηρή την τεχνολογία αυτή είναι η αξιοποίηση μιας 

ελεγχόμενης αντίδρασης πυρηνικής σχάσης για την παραγωγή θερμότητας. Η αντίδραση σχάσης 

λαμβάνει χώρα σε έναν αντιδραστήρα. Οι πιο συνηθισμένοι αντιδραστήρες, που ονομάζονται 

αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος (light water reactors - LWRs), παρέχουν το 85% της πυρηνικά 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Για τη διαδικασία της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικοί, με απώλειες 

περίπου 75% της ενέργειας υψηλής ποιότητας που είναι διαθέσιμη στα πυρηνικά καύσιμα 

(ουράνιο) ως απορριπτόμενη προς το περιβάλλον θερμότητα [1]. 

Επιπλέον, το 9% του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου έχει ήδη χαθεί ως 

θερμότητα κατά την εξόρυξη, αναβάθμιση και μεταφορά του ουρανίου στο εργοστάσιο. 

Τουλάχιστον ένα επιπλέον 8% χάνεται στην επεξεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων που 

παράγονται από τον αντιδραστήρα, αυξάνοντας τη συνολική καθαρή απώλεια ενέργειας 

περίπου στο 92%. Το καύσιμο για έναν αντιδραστήρα LWP προέρχεται από ένα μετάλλευμα 
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ουρανίου που εξορύσσεται από το φλοιό της Γης. Μετά την εξόρυξη του, το μετάλλευμα πρέπει 

να εμπλουτιστεί για να αυξηθεί η συγκέντρωση του σχάσιμου ουρανίου-235 κατά 1% έως 5%. Το 

εμπλουτισμένο ουράνιο-235 μορφοποιείται σε μικρά σφαιρίδια διοξειδίου του ουρανίου. Κάθε 

σφαιρίδιο, περίπου στο μέγεθος μιας γόμας μολυβιού, περιέχει ενέργεια που περίπου 

ισοδυναμεί με έναν τόνο γαιάνθρακα. Ο μεγάλος αριθμός των σφαιριδίων συσκευάζεται σε 

κλειστούς αγωγούς, που ονομάζονται ράβδοι καυσίμου, οι οποίες στη συνέχεια ομαδοποιούνται 

σε συγκροτήματα ράβδων καυσίμου που τελικά τοποθετούνται στον πυρήνα του αντιδραστήρα. 

Μετά από περίπου 3 - 4 χρόνια, το υψηλής ποιότητας καύσιμο ουράνιο καταναλώνεται και 

χρειάζεται να αντικατασταθεί [1].  

Ράβδοι ελέγχου μετακινούνται εντός και εκτός του πυρήνα του αντιδραστήρα για την 

απορρόφηση των εκπεμπόμενων νετρονίων, ρυθμίζοντας έτσι τον ρυθμό σχάσης και την 

ποσότητα ισχύος που παράγεται. Ένα ψυκτικό μέσο, συνήθως νερό, κυκλοφορεί μέσα από τον 

πυρήνα του αντιδραστήρα για την απαγωγή της θερμότητας εμποδίζοντας έτσι την τήξη των 

ράβδων καυσίμου και των υπόλοιπων συστημάτων του αντιδραστήρα και την έκλυση τεράστιων 

ποσοτήτων ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Ένας σύγχρονος αντιδραστήρας LWP περιλαμβάνει 

ένα κεντρικό σύστημα ψύξης του πυρήνα σαν μέτρο έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη 

καταστροφικών συμβάντων λόγω υπερθέρμανσης. Ένα κέλυφος συγκράτησης με τοιχώματα 

μεγάλου πάχους από οπλισμένο σκυρόδεμα περιβάλλει τον πυρήνα του αντιδραστήρα. Είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίσει τα ραδιενεργά υλικά από το να διαφύγουν στο περιβάλλον, 

σε περίπτωση που υπάρξει μια εσωτερική έκρηξη ή τήξη του πυρήνα του αντιδραστήρα. Κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων αυτά δεν εκπέμπουν CO2, αν και μεγάλα ποσά 

εκπέμπονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, η οποία μπορεί να διαρκέσει δέκα ή και 

περισσότερα χρόνια. Τέτοιες εκπομπές είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που προέρχονται 

από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γαιάνθρακα, αλλά εξακολουθούν να συμβάλλουν στην 

προβλεπόμενη υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή. 

 

1.3.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

1.3.2.1 Ηλιακή ενέργεια 

Η πιο ελκυστική ανανεώσιμη πηγή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του 

πλανήτη είναι η ηλιακή ενέργεια. Ο Ήλιος είναι η απόλυτη βιώσιμη πηγή ενέργειας, παρέχοντας 

περίπου 10000 φορές την ενέργεια που καταναλώνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Η ηλιακή 

ενέργεια δεν συνδέεται άμεσα με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων και είναι 
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ασφαλής, χωρίς γεωπολιτικούς περιορισμούς. Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας καλύπτει ένα 

μεγάλο εύρος μηκών κύματος και προσομοιάζει την ακτινοβολία μέλανος σώματος στους 5777 

Κ, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.7 [7]. Η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ανάλογη με 

την συχνότητα (ν) του φωτός, όπως δίδεται από τη σχέση του Planck (Ε=hν). Περισσότερο από το 

25% της ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη απορροφάται από τα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως 

είναι τα O3, CO2 και Η2Ο (υδρατμοί). Από την ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια της 

Γης, περίπου το 52% της ενέργειας είναι στην υπέρυθρη περιοχή (> 700 nm), το 43% είναι ορατό 

φως με ακτινοβολία (400-700 nm) και περίπου το 5% είναι στην περιοχή της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (<400 nm).  

 

Σχήμα 1.7.: Φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας: (α) εξωγήινη ακτινοβολία, (β) παγκόσμια 
συνολική προσπίπτουσα ακτινοβολία σε επιφάνεια κλίσης 370 και (γ) ακτινοβολία μέλανος σώματος 

στους 5777 Κ. Παρουσιάζονται επίσης οι ζώνες απορρόφησης των O2, H2O και CO2
 [7]. 

  

Ένα μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι είναι διάχυτη και συνεπώς απαιτούνται 

επιφάνειες μεγάλου εμβαδού για την αποτελεσματική συλλογή της. Ένα ακόμα μεγαλύτερο 

μειονέκτημα της είναι ότι είναι διαλείπουσα, αφού έχει εκτιμηθεί ότι κάθε μέρα κατά μέσο όρο 

παγκοσμίως αντιστοιχούν έξι ώρες χρήσιμης ηλιακής ακτινοβολίας. Προκειμένου η ηλιακή 

ενέργεια να χρησιμεύσει ως πρωταρχική πηγή ενέργειας, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα μέσο 

που θα έχει την ικανότητα αποθήκευσης της σε μαζική κλίμακα. Η ηλιακή ενέργεια είναι δυνατόν 

να μετατραπεί απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά κελιά 
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(photovoltaic cells - PVs), ή όπως κοινώς ονομάζονται ηλιακά κελιά. Τα περισσότερα ηλιακά κελιά 

είναι λεπτά φύλλα εξαιρετικά καθαρού πυριτίου (Si) ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου με 

μεταλλικές επαφές που τους επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν το φως του 

ήλιου προσπίπτει στα ηλιακά κελιά, φωτοεπάγωνται ηλεκτρόνια και πολλά ηλιακά κελιά 

συνδεδεμένα ενσύρματα σε συστοιχίες μπορούν να παράγουν άμεσα ηλεκτρική ενέργεια. Τα 

κελιά μπορούν να συνδεθούν με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο ή με συσσωρευτές (μπαταρίες) 

στους οποίους μπορεί να αποθηκευτεί η ηλεκτρική ενέργεια μέχρι την χρησιμοποίησή της. 

Ηλιακά κελιά μπορούν να τοποθετηθούν στις στέγες σπιτιών, να ενσωματωθούν σε σχεδόν 

οποιοδήποτε τύπο υλικού κατασκευής, να παραχθούν σε διάφορα χρώματα και σχήματα ή σε 

εύκαμπτα φύλλα που μπορούν να εγκατασταθούν στις στέγες, τις πλευρές των κτιρίων ή σε 

σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.  

Νέα, ευέλικτα και εξαιρετικά λεπτά ηλιακά κελιά μεμβράνης που εκτυπώνονται σε 

μεταλλικά φύλλα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο πυρίτιο, μπορούν να παραχθούν μαζικά και 

επιτρέπουν σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια να γίνει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας. Το 

σύστημα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό παρακολούθησης και μικρά ηλεκτρικά μοτέρ για τον 

συνεχή προσανατολισμό των ηλιακών κελιών προς τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με το 

μηχανισμό αυτό συγκεντρώνεται περίπου 30-40% περισσότερη ενέργεια από ότι τα αντίστοιχα 

στατικά κελιά. Η περίσσεια ενέργειας από τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να αποθηκευτεί για 

χρήση τη νύχτα ή σε ημέρες με χαμηλή ηλιοφάνεια. Τα συστήματα ηλιακών κελιών μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια για τη διάσπαση του νερού προς παραγωγή 

αέριου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως καύσιμο. Τα ηλιακά 

κελιά δεν εκπέμπουν άμεσα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους, αλλά έμμεσα λόγω 

της χρησιμοποίησης ορυκτών καυσίμων για την κατασκευή (παραγωγή υλικών, συναρμολόγηση 

κλπ.) και τη μεταφορά τους. Οι εκπομπές αυτές όμως είναι μικρές σε σύγκριση με εκείνες των 

ορυκτών καυσίμων. Τα συμβατικά ηλιακά κελιά περιέχουν επίσης τοξικά υλικά που πρέπει να 

ανακτηθούν όταν τα κελιά φθαρούν μετά από 20-25 χρόνια χρήσης (ολοκλήρωση του κύκλου 

ζωής τους), ή όταν χρειαστεί η αντικατάστασή τους με νέα συστήματα[1]. Μέχρι πρόσφατα, το 

κύριο πρόβλημα με τη χρήση ηλιακών κελιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν το 

υψηλό τους κόστος. Παρά το μειονέκτημα αυτό, η παραγωγή τους έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια και τα ηλιακά κελιά έχουν γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανανεώσιμη πηγή στον κόσμο 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ η χρήση τους αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα 

χρόνια.  
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1.3.2.2 Υδροηλεκτρική ενέργεια  

Η υδροηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί την κινητική ενέργεια της ροής και της πτώσης 

μεγάλου όγκου νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια έμμεση μορφή 

ηλιακής ενέργειας, διότι βασίζεται στην εξάτμιση του νερού, το οποίο έχει εναποτεθεί σε 

μεγαλύτερα υψόμετρα από τα οποία και μπορεί να ρέει προς χαμηλότερα υψόμετρα μέσω 

ποταμών, ως μέρος ενός ηλιακά τροφοδοτούμενου κύκλου του νερού στη Γη. Η πιο κοινή 

προσέγγιση για την αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι η οικοδόμηση ενός υψηλού 

φράγματος σε έναν μεγάλο ποταμό υψηλής ροής για τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα. Μέρος του 

νερού αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή και αφήνεται να διαρρεύσει διαμέσου μεγάλων 

αγωγών σε ελεγχόμενους ρυθμούς περιστρέφοντας υδροστρόβιλους για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η ολοκλήρωση των τρεχόντων και προγραμματισμένων υδροηλεκτρικών 

έργων σε όλο τον κόσμο θα οδηγήσει στην επίτευξη ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε πολλές 

χιλιάδες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με γαιάνθρακα αλλά χωρίς τις υψηλές 

εκπομπές CO2 και άλλων βλαβερών αερίων ρύπων[1]. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι λόγω του 

μεγέθους ενός υδροηλεκτρικού σταθμού ή ενός φράγματος απαιτείται σημαντική επέμβαση στο 

μικροκλίμα της περιοχής εγκατάστασης. Επιπλέον η κατασκευή τέτοιας μεγάλης κλίμακας έργων 

συνεισφέρει σημαντικά στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.  

 

1.3.2.3 Παλίρροιες και παραγωγή ενέργειας από τα κύματα 

Μία επιπλέον ανανεώσιμη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την 

αξιοποίηση της ενέργειας της ροής του νερού από τις παλίρροιες των ωκεανών και τα κύματα. 

Σε ορισμένους παράκτιους κόλπους και εκβολές ποταμών, η αυξομείωση των επιπέδων των 

υδάτων μπορεί να φτάσει τα έξι μέτρα ή και περισσότερο μεταξύ των καθημερινών υψηλών και 

χαμηλών παλιρροιών[1]. Φράγματα έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος των εισόδων κόλπων και 

σε εκβολές ποταμών για την εκμετάλλευση της ενέργειας των ροών αυτών προς παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οι στρόβιλοι οι οποίοι προσομοιάζουν υποβρύχιες ανεμογεννήτριες 

περιστρέφονται από τις εισερχόμενες και εξερχόμενες παλίρροιες παράγοντας αποδοτικά 

ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά περιορίζονται στο μικρό αριθμό των ποταμών 

που διαθέτουν επαρκή παλιρροιακά ρεύματα. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί 

έχουν προσπαθήσει να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενοι την κυματική ενέργεια 

κατά μήκος των ακτογραμμών όπου υπάρχουν σχεδόν συνεχή κύματα. Και σε αυτή την 

περίπτωση η παραγωγή είναι περιορισμένη, λόγω της ύπαρξης λίγων κατάλληλων τοποθεσιών 
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για τέτοια συστήματα, του υψηλού κόστους και του εξοπλισμού που είναι ευάλωτος στη 

διάβρωση από το θαλασσινό νερό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Γενικά, η τεχνολογία αυτή 

θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

κύματα κατά τη διάρκεια του παρόντος αιώνα. 

 

1.3.2.4 Αιολική ενέργεια  

Οι διαφορές στις γωνίες πρόσπτωσης των ακτινών του Ήλιου στη Γη ανάμεσα στον 

ισημερινό και τους πόλους δημιουργούν διαφορετικές βαθμίδες ηλιακής θέρμανσης οι οποίες 

σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης δημιουργούν αέρια ρεύματα. Αυτή η έμμεση μορφή 

ηλιακής ενέργειας μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω ανεμογεννητριών στην ξηρά και στη θάλασσα, 

μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να τοποθετηθούν σε 

μεγάλους αριθμούς σε περιοχές όπου υπάρχει το κατάλληλο αιολικό δυναμικό για τη δημιουργία 

αιολικών πάρκων. Τα τελευταία χρόνια, η αιολική ενέργεια είναι η δεύτερη ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο μετά την ηλιακή. Παρά το γεγονός ότι η 

εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι περισσότερο δαπανηρή, αναμένεται η ολοένα 

και αυξανόμενη χρήση τους, επειδή οι ταχύτητες του ανέμου πάνω από το νερό είναι συχνά 

υψηλότερες και πιο σταθερές από τις αντίστοιχες πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ενώ ο 

όποιος θόρυβος παράγεται κατά τη λειτουργία του πάρκου καλύπτεται από τον ήχο της 

θάλασσας. Επίσης, υπάρχουν πολύ περισσότερες κατάλληλες θέσεις τοποθέτησης 

ανεμογεννητριών στη θάλασσα οι οποίες μπορούν να αγκιστρωθούν σε πλωτές εξέδρες αρκετά 

μακριά από την ακτογραμμή έτσι ώστε να μην δημιουργείται οπτική όχληση στους κατοίκους 

των παράλιων οικισμών, ενώ ταυτόχρονα οι ανεμογεννήτριες θα μπορούν να εκμεταλλεύονται 

τους περισσότερο ισχυρούς και σταθερούς υπεράκτιους ανέμους. Όπως κάθε πηγή ενέργειας, 

έτσι και η αιολική, παρουσιάζει κάποια εγγενή μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι 

το ότι οι περιοχές με το μεγαλύτερο δυναμικό αιολικής ενέργειας είναι συχνά 

αραιοκατοικημένες και βρίσκονται μακριά από τις πόλεις. Έτσι, για να επωφεληθούν των 

δυνατοτήτων της χρήσης της αιολικής ενέργειας, οι χώρες θα πρέπει να επενδύσουν στην 

αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων συστημάτων του ηλεκτρικού τους δικτύου. Ένα 

ακόμα μειονέκτημα είναι ότι οι άνεμοι μπορούν να παύσουν και ως εκ τούτου απαιτείται μια 

εφεδρική πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι η ηλιακή ενέργεια 

ή το φυσικό αέριο.  
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1.3.2.5 Βιομάζα 

Η βιομάζα αποτελείται από φυτικά υλικά (όπως το ξύλο και τα γεωργικά απόβλητα) και 

περιττώματα ζώων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στερεά καύσιμα ή να 

μετατραπούν σε αέρια ή υγρά βιοκαύσιμα. Η βιομάζα είναι μια έμμεση μορφή ηλιακής 

ενέργειας, διότι αποτελείται από οργανικές ενώσεις που παράγονται κατά τη διαδικασία της 

φυσικής φωτοσύνθεσης. Η καύση της στερεής βιομάζας χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για 

θέρμανση, σε βιομηχανικές διεργασίες και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ξύλο, υπολείμματα 

ξυλείας, κάρβουνο από ξύλο και άλλες μορφές βιομάζας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση 

αποτελούν το 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, με το 35% της ενέργειας αυτής να 

χρησιμοποιείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες[1]. Στις αγροτικές περιοχές, τα υπολείμματα 

καλλιεργειών (όπως είναι το ζαχαροκάλαμο, τα υπολείμματα από το βαμβάκι, οι φλοιοί του 

ρυζιού, το άχυρο, το καλαμπόκι και το κέλυφος της καρύδας) και η κοπριά των ζώων μπορούν 

να συλλέγονται και να καίγονται. Το ξύλο είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο μόνο στην περίπτωση 

που η συγκομιδή του δεν πραγματοποιείται πιο γρήγορα από ό,τι αυτό αναπληρώνεται. Ένας 

τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η παραγωγή στερεών καυσίμων από 

βιομάζα με τη φύτευση δένδρων ταχείας ανάπτυξης. Όμως οι επανειλημμένοι κύκλοι 

καλλιέργειας και συγκομιδής των φυτειών αυτών μπορούν να στερήσουν το έδαφος από τα 

βασικά θρεπτικά του συστατικά. Επιπλέον, η εκκαθάριση δασών και χορτολιβαδικών εκτάσεων 

για τέτοιες φυτείες καταστρέφει ή υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα. Η απόδοση της καύσης 

στερεάς βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μόνο 30-40% ενώ η καύση της 

βιομάζας παράγει CO2
[1]. Ωστόσο, εάν το ποσοστό χρήσης της βιομάζας δεν υπερβαίνει το ρυθμό 

με τον οποίο αναπληρώνεται η χλωρίδα, η χρήση βιομάζας δεν ενέχει κάποια καθαρή αύξηση 

των εκπομπών CO2.  

Τα υγρά βιοκαύσιμα όπως είναι το βιοντίζελ και η αιθανόλη μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη θέση του καύσιμου ντίζελ και της βενζίνης. Μέχρι το 2009, τα βιοκαύσιμα 

αποτελούσαν παγκοσμίως περίπου το 1,7% των υγρών καυσίμων[1]. Το βιοντίζελ παράγεται από 

φυτικά έλαια που προέρχονται από σόγια, ελαιοκράμβη, ηλίανθο και υπολείμματα καφέ. 

Μπορεί επίσης να προέρχεται από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια από εγκαταστάσεις εστίασης, 

ζωικά λίπη ή έλαια από άλγη[8]. Για τη σύνθεση βιοντίζελ, η διαδικασία απαιτεί χημικές 

αντιδράσεις. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χημικές αντιδράσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοντίζελ, η συνηθέστερη εκ των οποίων ονομάζεται 

μετεστεροποίηση (transesterification) κατά την οποία πραγματοποιείται η διάσπαση λιπών 
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παρουσία μεθανόλης και υδροξειδίου του νατρίου[8]. Όπως και στην περίπτωση της βενζίνης, 

κανονικό καύσιμο ντίζελ συχνά αναμειγνύεται με βιοντίζελ. Το πιο κοινό μείγμα είναι 20% 

βιοντίζελ και 80% κανονικού ντίζελ. Αυτό το μείγμα είναι γνωστό ως Β20. Αν και το Β20 είναι το 

πιο κοινό, τα διαθέσιμα μίγματα μπορούν να κυμαίνονται από 2 έως και 100% βιοντίζελ. Η 

αιθανόλη μπορεί να παραχθεί από φυτά όπως είναι το ζαχαροκάλαμο, το καλαμπόκι και από 

γεωργικά, δασοκομικά και αστικά απόβλητα. Η παραγωγή της αιθανόλης γίνεται μέσω της 

διαδικασίας της ζύμωσης από βακτήρια σε συνθήκες χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο. Αυτή 

η διαδικασία περιλαμβάνει τη μετατροπή φυτικών αμύλων σε απλά σάκχαρα, τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παραγωγή αιθανόλης[9].  

Τα βιοκαύσιμα έχουν τρία σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη βενζίνη και το ντίζελ 

που παράγονται από το αργό πετρέλαιο. Πρώτον, ενώ οι πετρελαϊκοί πόροι βρίσκονται 

γεωγραφικά συγκεντρωμένοι σε ένα μικρό αριθμό χωρών, οι καλλιέργειες για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων μπορούν να πραγματοποιηθούν σχεδόν οπουδήποτε και έτσι να βοηθήσουν τις 

χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από το εισαγόμενο πετρέλαιο. Δεύτερον, εάν οι εν λόγω 

καλλιέργειες δεν χρησιμοποιούνται πιο γρήγορα από ό,τι αναπληρώνονται από την ανάπτυξη 

νέων φυτών, δεν υπάρχει καμία καθαρή αύξηση των εκπομπών CO2. Τρίτον, τα βιοκαύσιμα που 

είναι διαθέσιμα σήμερα μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν εύκολα, να 

διανεμηθούν μέσω των υφιστάμενων δικτύων καυσίμων και να χρησιμοποιηθούν σε 

μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς ή με μικρό επιπλέον κόστος. 

 

1.3.2.6 Παραγωγή καυσίμων από φύκη και βακτήρια 

Οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους για την παραγωγή βιοκαυσίμων σχεδόν ταυτόσημων 

με τη βενζίνη και το βιοντίζελ από διάφορους τύπους υφιστάμενων ή γενετικά τροποποιημένων 

πλούσιων σε έλαια φυκιών. Τα φύκη αυτά μεγαλώνουν με γρήγορο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους και μπορούν να καλλιεργηθούν σε διάφορα υδατικά περιβάλλοντα. Καθώς 

αναπτύσσονται, τα φύκη απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα και το μετατρέπουν σε έλαια, 

πρωτεΐνες και άλλα χρήσιμα προϊόντα. Απαιτούν επίσης πολύ λιγότερη γη, νερό και άλλους 

πόρους σε σύγκριση με τις φυτείες βιοκαυσίμων ενώ δεν επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, 

καθώς δεν ανταγωνίζονται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μια άλλη δυνατότητα είναι η μεταφορά 

του CO2 που παράγεται από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γαιάνθρακα σε γειτονικές λίμνες 

όπου υπάρχουν φύκη ή βιοαντιδραστήρες για χρήση τους στην παρασκευή βιοκαυσίμων[1]. 
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1.3.2.7 Γεωθερμική ενέργεια 

Η γεωθερμική ενέργεια (ή εν συντομία γεωθερμία) είναι η θερμότητα που αποθηκεύεται 

στο υπέδαφος, στα υπόγεια πετρώματα και στα συστατικά του μανδύα της Γης. Η αποθηκευμένη 

αυτή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση και την ψύξη κτιρίων καθώς και για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιώντας μόνο το 1% της θερμότητας 

που αποθηκεύεται στα ανώτερα 5 km του φλοιού της Γης, παράγεται 250 φορές περισσότερη 

ενέργεια από αυτή που είναι αποθηκευμένη σε όλα τα αποθέματα αργού πετρελαίου και 

φυσικού αερίου της Γης. Ένας τρόπος για να συλλεχθεί η γεωθερμική ενέργεια είναι με τη χρήση 

ενός γεωθερμικού συστήματος αντλιών θερμότητας. Το σύστημα αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση και την ψύξη ενός κτιρίου με την εκμετάλλευση της διαφοράς 

θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας της Γης και του υπεδάφους σε βάθος 3-6 m, όπου η 

θερμοκρασία της Γης είναι συνήθως 10-20 oC καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου[1].  

Τη χειμερινή περίοδο, ένας κλειστός βρόχος υπόγειων σωλήνων κυκλοφορεί ένα υγρό, 

το οποίο αφαιρεί θερμότητα από το έδαφος και το μεταφέρει σε μια αντλία θερμότητας που 

μεταφέρει τη θερμότητα αυτή στο σύστημα διανομής θερμότητας του κτιρίου. Το καλοκαίρι, το 

σύστημα αυτό λειτουργεί αντίστροφα, με την απομάκρυνση της θερμότητας από το εσωτερικό 

του κτιρίου και την μεταφορά της στο υπέδαφος. Ένα καλά σχεδιασμένο γεωθερμικό σύστημα 

αντλίας θερμότητας είναι ο πιο ενεργειακά αποδοτικός, αξιόπιστος, περιβαλλοντικά φιλικός και 

οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη θέρμανση ή ψύξη ενός χώρου. Επίσης δεν παράγει 

ατμοσφαιρικούς ρύπους και δεν εκλύει CO2. Εκτελώντας γεωτρήσεις σε μεγαλύτερο βάθος, 

μπορεί να γίνει εκμετάλλευση υδροθερμικών δεξαμενών μεγάλης συγκέντρωσης γεωθερμικής 

ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με την διάνοιξη φρεατίων εντός των δεξαμενών αυτών για την 

εκχύλιση του ξηρού ατμού τους (με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό), του υγρού ατμού (με υψηλή 

περιεκτικότητα σε νερό) ή του ζεστού νερού, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται μεταξύ 

άλλων για τη θέρμανση κατοικιών και κτιρίων, την παροχή ζεστού νερού και την περιστροφή 

στροβίλων για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 

1.3.2.8 Υδρογόνο 

Το υδρογόνο (H2) είναι το πιο απλό και άφθονο χημικό στοιχείο στο σύμπαν. Ο Ήλιος 

παράγει ενέργεια η οποία συντηρεί τη ζωή στη Γη μέσα από την πυρηνική σύντηξη ατόμων 

υδρογόνου. Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη χρήση κυψελών καυσίμου που 

συνδυάζουν υδρογόνο και αέριο οξυγόνο (Ο2) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
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υδρατμού (2H2 + O2 --> 2H2O + ενέργεια). Η ευρεία χρήση του H2 ως καύσιμο θα μπορούσε να 

εξαλείψει τα περισσότερα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζει σήμερα 

ο πλανήτης. Επίσης, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την απειλή της προβλεπόμενης 

διατάραξης του κλίματος, λόγω του ότι η χρήση του δεν εκπέμπει CO2, υπό την προϋπόθεση ότι 

το Η2 δεν παράγεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων ή πυρηνικής ενέργειας. Το Η2 παρέχει επίσης 

περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα μάζας από οποιοδήποτε άλλο καύσιμο (σχήμα 1.6), 

καθιστώντας το ένα καύσιμο μικρού βάρους, ιδανικό για ειδικές εφαρμογές όπως είναι η 

αεροπλοΐα.  

Γενικά, υπάρχουν δύο μεγάλες προκλήσεις στη χρήση του Η2 ως καύσιμο που αφορούν 

στην παραγωγή του και την μετατροπή του σε χρήσιμη ενέργεια. Η πρώτη σχετίζεται με τη 

διαθεσιμότητα του Η2, αφού σχεδόν δεν υπάρχει αέριο Η2 στην ατμόσφαιρα της Γης. Για το λόγο 

αυτό πρέπει να παράγεται από στοιχειακό υδρογόνο (Η), που είναι χημικά δεσμευμένο στο νερό 

και σε οργανικές ενώσεις όπως είναι το CH4 και η βενζίνη[1]. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι 

απαιτείται σημαντική ενέργεια για την παραγωγή Η2 χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους. 

Με άλλα λόγια, το αέριο υδρογόνο δεν είναι μια πηγή ενέργειας όπως ο γαιάνθρακας ή το 

πετρέλαιο δηλαδή άμεσα διαθέσιμο. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση σχετίζεται με τη μετατροπή 

του Η2. Σήμερα, οι κυψέλες καυσίμου είναι ο καλύτερος τρόπος για τη χρησιμοποίηση του Η2 για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά οι τρέχουσες τεχνολογικές επιλογές των κυψελών 

καυσίμου έχουν υψηλό κόστος. Ωστόσο, η πρόοδος της νανοτεχνολογίας θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές κυψέλες καυσίμου.  

Με δεδομένο ότι κατά την καύση του Η2 δεν παράγονται αέρια του θερμοκηπίου, η 

κατάταξή του στα «καθαρά» και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα σχετίζεται με τον τρόπο 

παραγωγής του. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια από καύση γαιάνθρακα ή πυρηνική 

ενέργεια για τη διάσπαση του νερού σε H2 και O2, υπάρχει σημαντική έκλυση CO2 στην 

ατμόσφαιρα ανά παραγόμενη μονάδα θερμότητας σε σχέση με την άμεση καύση καυσίμων που 

περιέχουν άνθρακα. Αντίθετα, εάν χρησιμοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 

παραγωγή Η2 οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σημαντικά.  

 

1.4. Φαινόμενο και αέρια του θερμοκηπίου 

1.4.1 Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Η Γη περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα αερίων το οποίο ονομάζεται ατμόσφαιρα. 

Είναι χωρισμένη σε πολλά σφαιρικά στρώματα (Σχήμα 1.8). Τα δύο εσωτερικά στρώματα 
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ονομάζονται τροπόσφαιρα (troposphere) και στρατόσφαιρα (stratosphere). Η πυκνότητα των 

αερίων ποικίλλει στα διάφορα στρώματα, ανάλογα με την ελκτική δύναμη της Γης. Αυτό σημαίνει 

ότι τα χαμηλότερα στρώματα περιέχουν περισσότερα αέρια από ότι περιέχονται στα ανώτερα 

στρώματα και άρα μεγαλύτερη ατμοσφαιρική πίεση από ότι τα υψηλότερα στρώματα (μαύρη 

γραμμή στο σχήμα 1.8)[1]. Περίπου το 75-80% της μάζας του αέρα της Γης βρίσκεται στην 

τροπόσφαιρα, το ατμοσφαιρικό στρώμα που βρίσκεται πλησιέστερα προς την επιφάνεια της Γης. 

Το στρώμα αυτό εκτείνεται περίπου κατά 17km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον 

ισημερινό και κατά 6km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πάνω από τους πόλους. 

Περίπου το 99% του όγκου του αέρα στην τροπόσφαιρα αποτελείται από δύο αέρια: το άζωτο 

(Ν2 - 78%) και το οξυγόνο (Ο2 - 21%). Ο υπόλοιπος αποτελείται από υδρατμούς (κυμαίνεται από 

0,01% στους ψυχρούς πόλους και έως 4% στις υγρές τροπικές περιοχές με μέσο όρο περίπου το 

1%), 0,93% αργό (Ar), 0,040% CO2 και ίχνη σκόνης και σωματιδίων αιθάλης, καθώς και άλλα 

αέρια συμπεριλαμβανομένων του μεθανίου (CH4), του όζοντος (Ο3) και του υποξειδίου του 

αζώτου (N2O)[1].  

Το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από 17 

έως περίπου 48km πάνω από την επιφάνεια της Γης (Σχήμα 1.8). Αν και η στρατόσφαιρα περιέχει 

λιγότερη ύλη από την τροπόσφαιρα, η σύνθεσή της είναι παρόμοια, με δύο αξιοσημείωτες 

εξαιρέσεις: (α) ο όγκος των υδρατμών της είναι περίπου 1/1000 αυτού της τροπόσφαιρας και (β) 

η συγκέντρωση του όζοντος (Ο3) είναι πολύ υψηλότερη. Η κύρια ποσότητα του Ο3 της 

ατμόσφαιρας βρίσκεται σε μια ζώνη μεταξύ τροπόσφαιρας και στρατόσφαιρας σε ύψος 17-26 

km από την επιφάνεια της Γης. Το στρατοσφαιρικό Ο3 παράγεται όταν τα μόρια του Ο2 στο 

στρώμα αυτό αλληλεπιδράσουν με την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον ήλιο 

(3O2 + UV --> 2Ο3). Το στρώμα αυτό το του Ο3 εμποδίζει περίπου το 95% της επιβλαβούς UV 

ακτινοβολίας του Ήλιου από το να φτάσει στην επιφάνεια της Γης. Η επίδραση του 

φιλτραρίσματος της UV ακτινοβολίας από το Ο3 στην κατώτερη στρατόσφαιρα επιτρέπει την 

ύπαρξη μορφών ζωής στη Γη και βοηθά στην προστασία των ανθρώπων από τα ηλιακά 

εγκαύματα, τον καρκίνο του δέρματος, των βλαβών των οφθαλμών και του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Αποτρέπει επίσης, τη μετατροπή μέρους του Ο2 της τροπόσφαιρας σε φωτοχημικό 

Ο3, έναν επιβλαβή ατμοσφαιρικό ρύπο[1]. 
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Σχήμα 1.8.: Τα σφαιρικά στρώματα που περιβάλλουν τη Γη. Επίσης παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία 
(κόκκινη καμπύλη) και η μέση πίεση (μαύρη καμπύλη) συναρτήσει του ύψους από την επιφάνεια της 

θάλασσας[1]. 
 

 Ωστόσο, οι μετρήσεις που λαμβάνονται από μετεωρολόγους δείχνουν μια σημαντική 

εποχική εξάντληση (αραίωση) των συγκεντρώσεων του Ο3 στη στρατόσφαιρα, κυρίως πάνω από 

την Ανταρκτική και την Αρκτική. Παρόμοιες μετρήσεις αποκαλύπτουν μια χαμηλότερη συνολική 

αραίωση του Ο3, σε όλη την επιφάνεια της Γης εκτός από τους τροπικούς. Το 1984, οι ερευνητές 

αναλύοντας δορυφορικά δεδομένα ανακάλυψαν ότι κάθε χρόνο, το 40-50% του Ο3 στην ανώτερη 

στρατόσφαιρα πάνω από την Ανταρκτική (100% σε ορισμένα σημεία) εξαφανίζεται κατά τη 

διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Αυτή η παρατηρούμενη απώλεια του Ο3 έχει 
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ονομαστεί «τρύπα του όζοντος» ενώ ένας πιο ακριβής όρος θα μπορούσε να είναι «αραίωση του 

όζοντος», επειδή η καταστροφή του Ο3 ποικίλει ανάλογα με το υψόμετρο και την τοποθεσία. Το 

1988 επιστήμονες ανακάλυψαν ότι παρόμοια αλλά συνήθως λιγότερο σοβαρή αραίωση του Ο3 

λαμβάνει χώρα πάνω από την Αρκτική από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα μία 

τυπική απώλεια του όζοντος στο 11-38%[1].  

Στον Ήλιο -που πρακτικά αποτελεί έναν τεράστιο πυρηνικό αντιδραστήρα σύντηξης- 

πυρήνες H2 συντήκονται για το σχηματισμό μεγαλύτερων πυρήνων He απελευθερώνοντας 

τεράστια ποσά ενέργειας στο διάστημα. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτής της παραγόμενης 

ενέργειας φτάνει στη Γη με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που αποτελείται κυρίως από 

ορατό φως, UV ακτινοβολία και θερμότητα (IR ακτινοβολία) (Σχήμα 1.9)[1]. 

 

 

Σχήμα 1.9.: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα[1]. 

 

Μεγάλο μέρος της ενέργειας αυτής απορροφάται ή ανακλάται πίσω στο διάστημα από 

την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης (Σχήμα 1.10). Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στην 

ατμόσφαιρα φωτίζει τη Γη κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμαίνει τον αέρα και εξατμίζει και 

βοηθά την κυκλοφορία του νερού μέσα στη βιόσφαιρα. Περίπου το 1% αυτής της εισερχόμενης 

ενέργειας καταναλώνεται στη δημιουργία ανέμων. Τα πράσινα φυτά, τα φύκη και ορισμένα είδη 

βακτηρίων χρησιμοποιούν λιγότερο από το 0,1% της ενέργειας για την παραγωγή των θρεπτικών 

συστατικών που χρειάζονται μέσω της διαδικασίας της φυσικής φωτοσύνθεσης ενώ με τη σειρά 

τους αποτελούν τροφή για την πανίδα.  

Μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στον πλανήτη ανακλάται προς το 

διάστημα υπό τη μορφή υπέρυθρης (IR) ακτινοβολίας μεγαλύτερου μήκους κύματος. Περίπου 

το ήμισυ του συνόλου της ηλιακής ακτινοβολίας που προσεγγίζει τον πλανήτη φθάνει τελικά 

στην επιφάνεια του. Εκεί αλληλεπιδρά με το έδαφος, το νερό, τη χλωρίδα και την πανίδα όπου 

και υποβαθμίζεται σε χαμηλότερης ενέργειας IR ακτινοβολία. Καθώς αυτή η IR ακτινοβολία 
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ταξιδεύει πίσω από την επιφάνεια της Γης στην κατώτερη ατμόσφαιρα, συναντά αέρια, όπως 

είναι οι υδρατμοί, το CO2, το CH4, το Ν2Ο και το Ο3 που αποτελούν τα σημαντικότερα αέρια του 

θερμοκηπίου και περιγράφονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους. Μέρος αυτής της IR 

ακτινοβολίας ρέει πίσω στο διάστημα ως θερμότητα. Η υπόλοιπη προκαλεί δονήσεις των μορίων 

των αερίων απελευθερώνοντας IR ακτινοβολία με ακόμα μεγαλύτερα μήκη κύματος. Τα 

δονούμενα μόρια των αερίων στη συνέχεια αποκτούν υψηλότερη κινητική ενέργεια, η οποία 

βοηθά στη θέρμανση της χαμηλότερης ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Γης, δημιουργώντας 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ζωή στη Γη και οι οικονομίες του κόσμου εξαρτώνται από το 

φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς αυτό, ο πλανήτης θα ήταν ένα ψυχρό, ακατοίκητο 

μέρος. Ο Σουηδός χημικός Svante Arrhenius αναγνώρισε για πρώτη φορά το φυσικό φαινόμενο 

του θερμοκηπίου το 1896. Από τότε, πολλά εργαστηριακά πειράματα και μετρήσεις της 

θερμοκρασίας σε διαφορετικά υψόμετρα έχουν επιβεβαιώσει αυτό το φαινόμενο που πλέον 

αποτελεί μία από τις πιο ευρέως αποδεκτές θεωρίες στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. 

 

 

Σχήμα 1.10.: Ροές ηλιακής ενέργειας από και προς την επιφάνεια της Γης[1]. 

  

 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες προσθέτουν αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Για παράδειγμα, η χρήση καυσίμων που περιέχουν άνθρακα, όπως ο γαιάνθρακας, η βενζίνη και 

το φυσικό αέριο απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα. Η γεωργία και η 

κτηνοτροφία απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες CH4 και N2O. Υπάρχουν σημαντικές και 
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αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι εκπομπές αυτές εντείνουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου 

και οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Γης.  

 

1.4.2 Αέρια του θερμοκηπίου 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο τα αέρια του θερμοκηπίου 

παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία στη Γη με 

δυνητικά καταστροφικές συνέπειες στις οποίες περιλαμβάνονται η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας και η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Η κάλυψη των ενεργειακών 

απαιτήσεων του πλανήτη, αποφεύγοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επιβάρυνση αποτελεί 

σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται συνοπτικά τα 

κύρια αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

1.4.2.1 Μονοξείδιο του άνθρακα - CO 

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα άχρωμο, άοσμο και ιδιαίτερα τοξικό αέριο 

που σχηματίζεται κατά την ατελή καύση υλικών που περιέχουν άνθρακα. Σημαντικές πηγές του 

CO είναι τα καυσαέρια από τους κινητήρες των οχημάτων, η καύση των δασών και των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα και οι 

βιομηχανίες. Το CO μπορεί να συνδυαστεί με την αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια, 

παρεμποδίζοντας την κανονική σύνδεση του Ο2 με τα μόρια της αιμοσφαιρίνης. Αυτό με τη σειρά 

του μειώνει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει Ο2 στα κύτταρα του σώματος και τους 

ιστούς. Μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει εμφράγματα και επιδείνωση των ασθενειών 

των πνευμόνων όπως το άσθμα και το εμφύσημα. Σε υψηλά επίπεδα, το CO μπορεί να 

προκαλέσει κεφαλαλγία, ναυτία, υπνηλία, σύγχυση, κατάρρευση, κώμα ακόμα και θάνατο. 

 

1.4.2.2 Διοξείδιο του άνθρακα - CO2 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα άχρωμο, άοσμο αέριο. Περίπου το 93% του CO2 

στην ατμόσφαιρα είναι αποτέλεσμα του φυσικού κύκλου του άνθρακα[1] (βλέπε παράγραφο 

1.5.1). Το υπόλοιπο προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως την καύση των 

ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, που 

απορροφούν το CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης. Υπάρχουν σημαντικές και συνεχείς επιστημονικές 

αποδείξεις ότι τα αυξανόμενα επίπεδα του CO2 που οφείλονται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, συμβάλλουν στην υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή, 
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επειδή το CO2 προστίθεται στην ατμόσφαιρα γρηγορότερα από ό, τι αφαιρείται από το φυσικό 

κύκλο του άνθρακα. Το CO2 μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως είναι η θερμική 

εξάντληση και να συμβάλει στη μείωση των προμηθειών τροφίμων σε ορισμένες περιοχές, ενώ 

συνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό ακραίων καιρικών φαινομένων όπως είναι η λειψυδρία, η 

παρατεταμένη ξηρασία ή οι υπερβολικές πλημμύρες σε άλλες περιοχές. Αναλυτικά στοιχεία για 

τη χημεία του CO2 παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3. 

 

1.4.2.3 Οξείδια του αζώτου - NOx  

Το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) είναι ένα άχρωμο αέριο που σχηματίζεται όταν Ν2 και αέριο Ο2 

αντιδρούν υπό υψηλές θερμοκρασίες καύσεως σε μηχανές εσωτερικής καύσης και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις καύσης γαιάνθρακα. Οι αστραπές και ορισμένα βακτήρια στο έδαφος και το νερό 

επίσης παράγουν NO ως μέρος του κύκλου του αζώτου. Στον αέρα, το ΝΟ αντιδρά με το Ο2 για 

τον σχηματισμό διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), ενός αερίου χρώματος κόκκινου - καφέ. Συλλογικά, 

τα NO και NO2 ονομάζονται οξείδια του αζώτου (NOx). Μέρος του ΝΟ2 αντιδρά με υδρατμούς 

στον αέρα για τον σχηματισμό νιτρικού οξέως (ΗΝΟ3) και νιτρικών αλάτων (ΝΟ3
-)[1]. Τόσο το ΝΟ 

όσο και το ΝΟ2 παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό του φωτοχημικού νέφους ένα μίγμα 

χημικών ουσιών που σχηματίζονται υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός σε πόλεις με βαριά 

κυκλοφορία. Το υποξείδιο του αζώτου (N2O), εκλύεται από τα λιπάσματα και τα ζωικά απόβλητα 

και παράγεται και από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Ακόμα και σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, 

τα NOx μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό, να επιδεινώσουν παθήσεις των 

πνευμόνων όπως το άσθμα και η βρογχίτιδα, να καταστείλουν την ανάπτυξη των φυτών και να 

μειώσουν την ορατότητα όταν μετατρέπονται σε νιτρικά άλατα και νιτρικό οξύ. 

 

1.4.2.4 Όζον - Ο3  

Το όζον (Ο3), ένα άχρωμο και εξαιρετικά δραστικό αέριο, είναι ένα σημαντικό συστατικό 

του φωτοχημικού νέφους. Μπορεί να προκαλέσει βήχα και αναπνευστικά προβλήματα, να 

επιδεινώσει παθήσεις του πνεύμονα και της καρδιάς, να μειώσει την αντίσταση σε 

κρυολογήματα και πνευμονία και να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό. Μπορεί επίσης να 

καταστρέψει φυτά, το καουτσούκ των ελαστικών, υφάσματα και χρώματα. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο το Ο3 στην τροπόσφαιρα κοντά στο επίπεδο του 

εδάφους συχνά αναφέρεται ως επιβλαβές Ο3, ενώ το Ο3 στη στρατόσφαιρα αναφέρεται ως 

ωφέλιμο Ο3, διότι προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την επιβλαβή UV ακτινοβολία. Όπως 
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αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες 

ανθρώπινες δραστηριότητες μειώνουν την ποσότητα του ωφέλιμου Ο3 στη στρατόσφαιρα και 

αυξάνουν την ποσότητα του βλαβερού Ο3 στην τροπόσφαιρα κοντά στο επίπεδο του εδάφους 

ειδικά σε ορισμένες αστικές περιοχές.  

 

1.4.2.5 Πτητικές οργανικές ενώσεις - Volatile organic compounds 

 Οι οργανικές ενώσεις που υπάρχουν ως αέρια στην ατμόσφαιρα ή εξατμίζονται από 

πηγές στη Γη ονομάζονται πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι 

το CH4, ένα αέριο του θερμοκηπίου που είναι 25 φορές πιο αποδοτικό ανά μόριο στη θέρμανση 

της ατμόσφαιρας από ό,τι το CO2 μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου[10]. Περίπου το ένα 

τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών CH4 προέρχεται από φυσικές πηγές, κυρίως τα φυτά και τους 

υγρότοπους. Το υπόλοιπο προέρχεται από ανθρώπινες πηγές κυρίως ορυζώνες, χωματερές, 

φρεάτια πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις αγελάδες. Άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις 

είναι στην υγρή κατάσταση και μπορούν να εξατμιστούν στην ατμόσφαιρα. Τέτοια 

παραδείγματα είναι το βενζόλιο και άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικοί διαλύτες, 

υγρά στεγνού καθαρισμού, διάφορα συστατικά της βενζίνης, πλαστικά και άλλα προϊόντα. 

 

1.4.2.6 Χλωροφθοράνθρακες - Chlorofluorocarbons - CFCs 

Ο πρώτος χλωροφθοράνθρακας ανακαλύφθηκε το 1930. Οι χημικοί σύντομα εξέλιξαν 

παρόμοιες ενώσεις για να δημιουργήσουν μια οικογένεια πολύ χρήσιμων χλωροφθορανθράκων 

(CFCs), γνωστοί κυρίως με το εμπορικό όνομα φρέον. Αυτές οι χημικές ενώσεις είναι αδρανείς, 

άοσμες, μη εύφλεκτες, μη τοξικές και διαβρωτικές ενώσεις. Λόγω του χαμηλού κόστους 

σύνθεσής τους χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων εκτενώς ως ψυκτικά μέσα σε κλιματιστικά και 

ψυγεία, προωθητικά σε σπρέι αεροζόλ, καθαριστικά για ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ως αέρια 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μονώσεων και συσκευασιών. Όμως ξεκινώντας το 1974 

με το έργο των χημικών Sherwood Rowland και Mario Molina (οι οποίοι και πήραν το βραβείο 

Νόμπελ Χημείας το 1995), οι επιστήμονες απέδειξαν ότι οι CFCs είναι ανθεκτικές χημικές ουσίες 

που καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του Ο3 στη στρατόσφαιρα. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους δύο αυτούς επιστήμονες, οδήγησε σε τέσσερα βασικά 

συμπεράσματα[1]:  

1. ‘Οταν οι σταθεροί αυτοί CFCs εκλυθούν στην ατμόσφαιρα, παραμένουν εκεί.  
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2. Με την πάροδο 11-20 ετών, οι ενώσεις αυτές αυξάνονται στη στρατόσφαιρα μέσω 

συναγωγής, τυχαίας μετατόπισης και της ταραχώδους ανάμειξης του αέρα στη 

χαμηλότερη ατμόσφαιρα. 

3. Τη στιγμή που φθάνουν στη στρατόσφαιρα, τα μόρια των CFCs αποδομούνται υπό την 

επίδραση της υψηλής ενέργειας της UV ακτινοβολίας. Αυτό απελευθερώνει εξαιρετικά 

αντιδραστικά άτομα χλωρίου (Cl), όπως επίσης και άτομα φθορίου (F) και βρωμίου (Br), 

το σύνολο των οποίων επιταχύνουν τη διάσπαση του όζοντος (Ο3) σε Ο2 και Ο σε μια 

κυκλική αλυσίδα χημικών αντιδράσεων. Κατά συνέπεια, το Ο3 καταστρέφεται 

γρηγορότερα από ότι σχηματίζεται σε ορισμένα μέρη της στρατόσφαιρας. 

4. Κάθε μόριο CFC μπορεί να παραμείνει στη στρατόσφαιρα για 65 έως 385 χρόνια, 

ανάλογα με τον τύπο του. Κατά την περίοδο αυτή, κάθε άτομο Cl που απελευθερώνεται 

από την διάσπαση των CFC μπορεί να μετατρέψει εκατοντάδες μόρια Ο3 σε O2. 

 

Μετρήσεις και μοντέλα δείχνουν ότι το 75-85% των παρατηρούμενων απωλειών του Ο3 

στη στρατόσφαιρα από το 1976 προήλθε από την ανθρωπογενή απελευθέρωση των CFCs και 

άλλων χημικών ουσιών που καταστρέφουν το Ο3 στην ατμόσφαιρα. Τελικά το 1988 

απαγορεύτηκε η χρήση τους. Μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης ουσιών που 

καταστρέφουν το όζον (ozone depleting substances - ODS) έχει επιτευχθεί τόσο από της χώρες 

της ευρωπαϊκής ένωσης (EEA-33) όσο και γενικά στον πλανήτη από το 1988. Η κατανάλωση 

τέτοιων ουσιών έχει παραμείνει σταθερή σε μηδενικά επίπεδα από το 2002 και μετά (σχήμα 

1.11)[11].  

 

Σχήμα 1.11.: Μέση παγκόσμια και ευρωπαϊκή ετήσια κατανάλωση ουσιών που καταστρέφουν το όζον [11] 
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1.4.3 Ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης στα μέσα της δεκαετίας του 1700, οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία και τις 

μεταφορές, η καύση γαιάνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αποψίλωση των 

δασών και η εντατική γεωργία, έχουν -με αυτή τη σειρά- οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στην 

παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως CO2 και CH4 στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Οι 

μετρήσεις των εκπομπών CO2 και CH4 δείχνουν ότι οι αλλαγές στα επίπεδα των αερίων αυτών 

στην κατώτερη ατμόσφαιρα συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αλλαγές της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης, καθώς και της μέσης στάθμης της θάλασσας, 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 400000 ετών (Σχήμα 1.12)[1].  

 

 

Σχήμα 1.12.: Ατμοσφαιρικά επίπεδα (α) διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και (β) μεθανίου (CH4) καθώς και 
(γ) μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια της Γης και (δ) επίπεδο της θάλασσας σε 

παγκόσμιο επίπεδο[1]. 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 
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Η μέση ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 αυξήθηκε από το επίπεδο των 280 μερών 

ανά εκατομμύριο (parts per million - ppm) κατά την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης στα 

397 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) το 2014[12]. Το σχήμα 1.13[1] παρουσιάζει τις αλλαγές στην 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 και τη μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μεταξύ των 

ετών 1880 και 2009. Είναι εμφανές ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα 

συσχετίζεται άμεσα με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον πλανήτη. Η ανάλυση πυρήνων 

πάγου αποκαλύπτει επίσης ότι περίπου το 70% των εκπομπών CH4, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 275 χρόνων, είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στο διάστημα 

αυτό, τα επίπεδα του CH4 στην ατμόσφαιρα έχουν τριπλασιαστεί. Οι εκπομπές CH4 αναμένεται 

να αυξηθούν και άλλο στο μέλλον, αν η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγήσει σε τήξη μέρους του 

μόνιμου στρώματος του πάγου στην αρκτική τούνδρα, το οποίο θα περιέχει σημαντικά 

αποθέματα CH4. Τα επίπεδα των οξειδίων του αζώτου (N2O) έχουν επίσης αυξηθεί κατά περίπου 

20% κατά τη διάρκεια των τελευταίων 275 χρόνων, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης 

των αζωτούχων λιπασμάτων. 

 

 

Σχήμα 1.13.: Ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 και μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας[1]. 
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Παρότι το N2O αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το περίπου 9% των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες, συνεισφέρει 298 φορές περισσότερο στη 

θέρμανση του πλανήτη σε σχέση με το CO2. Μια σειρά από επιστημονικές μελέτες καθώς και 

διάφορα κλιματικά μοντέλα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα μη αναστρέψιμο σημείο καμπής στα 

επίπεδα του CO2, το οποίο υπολογίζεται στα περίπου 450 ppm. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

CO2, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνηση μία μεγάλης κλίμακας κλιματική αλλαγή για 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με τη NASA τα επίπεδα του CO2 πρέπει να μειωθούν 

κάτω από τα 350 ppm, επίπεδο που υπήρχε το 1990, για να διατηρηθεί ένα κλίμα παρόμοιο με 

εκείνο στο οποίο αναπτύχθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός κατά τα τελευταία 10000 χρόνια. Έχει 

αποδειχθεί ότι τα υψηλότερα επίπεδα του CΟ2 βοηθούν την ατμόσφαιρα να διατηρεί καλύτερα 

τη θερμότητα. Με το σημερινό ρυθμό αύξησης της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης του CO2, 

πολλές κλιματικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί 

περίπου 6°C, πολύ πριν από το τέλος του τρέχοντος αιώνα. Περίπου το ήμισυ των 

συσσωρευτικών ανθρωπογενών εκπομπών CO2 μεταξύ 1750 και 2010, έχει παραχθεί τα 

τελευταία 40 χρόνια[13]. 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι 

οι πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την αύξηση των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου. Χωρίς επιπλέον προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αυτών πέραν των 

μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί έως σήμερα, ο ρυθμός αύξησης των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου αναμένεται ότι θα ενταθεί. Τα βασικά σενάρια, που δεν περιλαμβάνουν επιπλέον 

μέτρα αντιμετώπισης, προβλέπουν μία παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας της 

επιφάνειας το 2100 από 3,7 °C έως 4,8 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα[13].  

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι εκπομπές CO2 σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο και το 

επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. Καθώς οι χώρες αναπτύσσονται τείνουν να κινηθούν προς 

επίπεδα εκπομπών συγκρίσιμα με εκείνα των αναπτυγμένων οικονομιών της αγοράς. Προς το 

παρόν, οι κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 είναι 10 έως 50 φορές υψηλότερες στις χώρες υψηλού 

εισοδήματος σε σχέση με αυτές του χαμηλού (σχήμα 1.14)[5]. Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι 

σε μεγάλο βαθμό άνισα κατανεμημένη, ενώ η ενεργειακή ανεπάρκεια οδηγεί σε οικονομική 

συρρίκνωση. Το σχήμα (1.15)[5] δείχνει τη διαφορά μεταξύ των λιγότερο, περισσότερο και 

ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών στις εκπομπές CO2 ανά κάτοικο. Οι κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 

στις ανεπτυγμένες χώρες είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 
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Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 4 με 50 φορές εκείνες των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών. Αλλά αυτά τα πρότυπα αλλάζουν γρήγορα: οι εκπομπές CO2 (τόσο 

συνολικά και ανά κάτοικο) αυξάνονται μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες. Βραχυπρόθεσμες στρατηγικές για τη σταθεροποίηση των εκπομπών του 

CO2 στοχεύουν στην εξοικονόμηση και την αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας. 

 

Σχήμα 1.14.: Εκπομπές CO2 στις ελάχιστα, λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες[5]. 

 

 

 

Σχήμα 1.15.: Κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 στις ελάχιστα, λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένες 
χώρες[5]. 
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 Όμως, μια επιτυχημένη μακροχρόνια τοπική και παγκόσμια στρατηγική θα πρέπει 

σίγουρα να είναι σε θέση να σταθεροποιήσει τα ατμοσφαιρικά επίπεδα του CO2 με την 

υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

1.5 Κύκλος του άνθρακα 

1.5.1 Φυσικός κύκλος του άνθρακα στη ατμόσφαιρα 

Ο άνθρακας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό χημικό στοιχείο καθώς αποτελεί το θεμέλιο 

λίθο για το σχηματισμό υδατανθράκων, λιπών, πρωτεϊνών, DNA και πολλών άλλων απαραίτητων 

για τη ζωή οργανικών ενώσεων. Ο άνθρακας εισάγεται στα οικοσυστήματα με τη μορφή του CO2 

το οποίο βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. Η κυκλοφορία του άνθρακα μέσω του CO2 (και 

άλλων οργανικών ενώσεων) στη Γη ονομάζεται κύκλος του άνθρακα και περιγράφεται στο σχήμα 

1.16[1]. Το CO2 δεσμεύεται από τα φυτά (παραγωγοί) και μέσω της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης μετατρέπεται σε υδατάνθρακες (π.χ. γλυκόζη - C6H12O6) που αποτελούν το 

καύσιμο για την ανάπτυξη του φυτού ενώ κατά την αερόβια κυτταρική αναπνοή η γλυκόζη και 

άλλες σύνθετες οργανικές ενώσεις διασπώνται για την παραγωγή CO2 και την απελευθέρωσή 

του πίσω στην ατμόσφαιρα.  

Ένα μέρος της οργανικής ύλης που έχει παραχθεί μέσω των φυτών μεταβιβάζεται ως 

τροφή στα φυτοφάγα ζώα (καταναλωτές) τα οποία μέσω της τροφικής αλυσίδας 

καταναλώνονται από τα σαρκοφάγα ζώα. Ένα άλλο μέρος της οργανικής ύλης των φυτών 

καταλήγει ως νεκρή οργανική ύλη (φύλλα, καρποί, κλαδιά κ.α.) στο έδαφος και γίνεται τροφή 

για βακτήρια και μύκητες (αποικοδομητές) μαζί με νεκρή ύλη ζωικής προέλευσης (σώματα 

νεκρών οργανισμών, απεκκρίσεις, περιττώματα κ.α.). Η διάσπαση αυτή της οργανικής ύλης 

καθιστά το έδαφος πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά μέρος των οποίων μπορεί να επιστρέψει 

πίσω στα φυτά μέσω του συστήματος των ριζών τους ενώ τα βακτήρια μπορούν να μεταφερθούν 

στα ζώα καθώς αυτά τρέφονται με τους νεκρούς οργανισμούς. Επιπλέον μέρος του CO2 

επιστρέφει στην ατμόσφαιρα μέσω της αναπνοής των ζώντων οργανισμών (άνθρωπος, ζώα 

κ.τ.λ.) και μέσω της φυσικής πρόκλησης πυρκαγιών δασικών εκτάσεων.  

Όμως CO2 υπάρχει διαλυμένο και στα υδάτινα σώματα (ωκεανοί, θάλασσες, ποταμοί, 

λίμνες κ.τ.λ.). Στη θάλασσα, οι θαλάσσιοι οργανισμοί (αποικοδομητές) μπορούν να μετατρέψουν 

μέρος του άνθρακα σε ανθρακικό ασβέστιο το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό των 

κελυφών τους. Με την πάροδο του χρόνου τα κελύφη των νεκρών οργανισμών εναποτίθενται ως 

ίζημα στο βυθό της θάλασσας με τη μορφή ασβεστόλιθου[1]. Λόγω των κινήσεων της Γης και των 
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κυμάτων αυτοί οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί μπορεί τελικά να εκτεθούν στον αέρα, όπου μέσω 

της φυσικής φθοράς ο άνθρακας απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ως CO2. Τέλος, μία 

επιπλέον φυσική πηγή παραγωγής CO2 στην ατμόσφαιρα προκύπτει από την έκρηξη ηφαιστείων.  

 

 

Σχήμα 1.16.: Φυσικός κύκλος του άνθρακα (μπλε βέλη) και η επίδραση του ανθρώπου (κόκκινα βέλη)[1]. 

 

1.5.2 Επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό κύκλο του άνθρακα 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν σημαντικά τον 

κύκλο του άνθρακα (κόκκινα βέλη στο σχήμα 1.16). Στη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, θαμμένες 

εναποθέσεις νεκρής φυτικής ύλης και βακτήρια συμπιέζονται από τα γεωλογικά στρώματα όπου 

η υψηλή πίεση και η θερμοκρασία τα μετατρέπει σε ορυκτά καύσιμα πλούσια σε άνθρακα όπως 

είναι ο γαιάνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ο άνθρακας αυτός απελευθερώνεται 

στην ατμόσφαιρα υπό τη μορφή CO2 αλλά μετά την εξόρυξη και καύση των καυσίμων αυτών ή 
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μέχρις ότου μεγάλης διάρκειας γεωλογικές διεργασίες εκθέσουν τα αποθέματα αυτά 

στονατμοσφαιρικό αέρα.  

Η εντατική εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και η καύση τους για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού έχει οδηγήσει στην εκπομπή τεράστιων 

ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα που όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο αυτό αποτελεί το 

σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την κλιματική αλλαγή. 

Επιπλέον η χρήση των μέσων μεταφοράς (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, φορτηγά κ.τ.λ.) για τις 

μετακινήσεις του πληθυσμού και τη μεταφορά αγαθών επιβαρύνει σημαντικά την ποσότητα του 

εκπεμπόμενου CO2 στην ατμόσφαιρα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ανεξέλεγκτη 

υλοτόμηση, η αποψίλωση και η καταστροφή λόγω πυρκαγιάς της χλωρίδας (κυρίως τα τροπικά 

δάση) μειώνουν δραστικά τον αριθμό των φυτών που μπορούν να μειώσουν τη συγκέντρωση 

του CO2 στην ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Ταυτόχρονα οι πυρκαγιές επιβαρύνουν 

επιπλέον την ατμόσφαιρα με CO2. Τέλος, η ανεξέλεγκτη εκπομπή του CO2 σε συνδυασμό με την 

αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών οδηγεί όλο και μεγαλύτερη 

ποσότητα CO2 να διαλύεται στο νερό όπου και αντιδρά για το σχηματισμό καρβονικού οξέως που 

συμβάλλει στην αύξηση της οξύτητας των ωκεανών επηρεάζοντας τα πετρώματα και το σύνολο 

των υποθαλάσσιων ζώντων οργανισμών[1].  
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2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά στη θεωρία ημιαγωγών και στο 

διαχωρισμό τους σε ενδογενείς και εξωγενείς (n και p τύπου). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

κύρια χαρακτηριστικά του φωτοκαταλύτη TiO2 (που αποτελεί την κύρια κατηγορία υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή) καθώς και οι κύριες στρατηγικές τροποποίησής του. 

Το κεφάλαιο συνεχίζει με την αναλυτική παρουσίαση των μηχανισμών της φωτοκαταλυτικής 

διαδικασίας με χρήση τροποποιημένων και μη- υλικών βασισμένων στο TiO2 καθώς και της 

επίδρασης των παραμέτρων σε ένα τυπικό πείραμα φωτοκατάλυσης.  

 

2.2 Θεωρία ημιαγωγών  

Οι ημιαγωγοί είναι μία ελκυστική κατηγορία υλικών για εφαρμογές που σχετίζονται με 

την απορρόφηση φωτός. Η διάκριση των υλικών σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές βασίζεται 

στην κατανομή των ενεργειακών τους ζωνών. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία τα κρυσταλλικά 

υλικά παρουσιάζουν ενεργειακό διάγραμμα που χαρακτηρίζεται από τη παρουσία ενεργειακών 

ζωνών. Η υψηλότερη κατειλημμένη από ηλεκτρόνια ενεργειακή ζώνη ονομάζεται ζώνη σθένους 

(VB - valence band), ενώ η χαμηλότερη κενή ζώνη ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας (CB - 

conduction band). Ανάμεσα στις δύο αυτές ζώνες είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονίων (e-). 

Στους ημιαγωγούς και στους μονωτές οι δύο ζώνες διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα χάσμα, 

κενό από ενεργειακές στάθμες, που ονομάζεται ζώνη χάσματος (band gap). Η διαφορά ενέργειας 

μεταξύ των άκρων της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους ονομάζεται ενεργειακό χάσμα 

(Energy band gap - Eg) και αποτελεί χαρακτηριστική παράμετρο του υλικού. Το ενεργειακό χάσμα 

προσδιορίζει την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να δοθεί στο σύστημα (θερμική ή φωτονική) 

ώστε ένα ηλεκτρόνιο να διεγερθεί από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας[14]. Όπως 

παρουσιάζεται και στο σχήμα 2.1 στους αγωγούς (μέταλλα) δεν υπάρχει η ζώνη χάσματος, 

επειδή οι δύο ζώνες αλληλεπικαλύπτονται. Στους μονωτές το ενεργειακό χάσμα είναι πολύ 

μεγάλο (Εg > 4eV) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο ζωνών. 

Στους ημιαγωγούς εμφανίζεται μία ενδιάμεση κατάσταση όπου το ενεργειακό χάσμα είναι 

σχετικά μικρό (μικρότερο των 4eV), με αποτέλεσμα ακτινοβολία ενέργειας ίσης ή μεγαλύτερης 

από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού να καθιστά εφικτή τη μεταπήδηση ηλεκτρονίων στη 

ζώνη αγωγιμότητας.  
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Σχήμα 2.1.: Ζώνες αγωγιμότητας και σθένους για αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές. 

 

Η διέγερση αυτή των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας αφήνει στη ζώνη σθένους κενές 

θέσεις, τις καλούμενες οπές (holes - h+) οι οποίες και είναι θετικά φορτισμένες. Όπως ισχύει για 

τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιμότητας έτσι και οι οπές της ζώνης σθένους είναι φορείς 

αγωγιμότητας, αφού η εξουδετέρωσή τους από ένα γειτονικό ηλεκτρόνιο ισοδυναμεί με 

μετακίνηση τους στην αντίθετη κατεύθυνση[14]. 

 

2.2.1 Ενδογενείς ημιαγωγοί 

Στους ημιαγωγούς στους οποίους δεν περιέχονται προσμίξεις, η συγκέντρωση των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας (n) είναι ίση με τη συγκέντρωση των οπών στη 

ζώνη σθένους (p). Οι ημιαγωγοί αυτοί ονομάζονται ενδογενείς ημιαγωγοί (intrinsic 

semiconductors) με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα Si, Ge, InAs, SiC και GaAs. Όταν η 

θερμοκρασία του ημιαγωγού είναι κοντά στο απόλυτο μηδέν, τα ηλεκτρόνια συγκρατούνται στη 

ζώνη σθένους και το υλικό συμπεριφέρεται σαν μονωτής. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί ή όταν ο 

ημιαγωγός ακτινοβοληθεί με φως κατάλληλου μήκους κύματος, τότε ορισμένα ηλεκτρόνια 

μπορούν να υπερνικήσουν το ενεργειακό χάσμα μεταβαίνοντας στη ζώνη αγωγιμότητας και το 

υλικό καθίσταται αγώγιμο[14]. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, όταν τα 

ηλεκτρόνια μεταβούν στην ζώνη αγωγιμότητας, οι κενές θέσεις που αφήνουν στη ζώνη σθένους 

μπορούν να καταληφθούν από γειτονικά ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους και έτσι να 

συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα του υλικού. Οι οπές αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό πεδίο σαν 

να ήταν θετικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. Συνεπώς στους ημιαγωγούς υπάρχουν δύο ειδών φορείς 
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αγωγιμότητας: τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και οι οπές. Στους ενδογενείς ημιαγωγούς ο αριθμός των 

δύο φορέων αγωγιμότητας (φορτίου) είναι ίσος (n=p)[14].  

 

2.2.2 Εξωγενείς ημιαγωγοί 

Οι ημιαγωγοί, οι οποίοι δεν έχουν ίσες συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και οπών, είτε 

εξαιτίας κάποιας πρόσμιξης είτε εξαιτίας της έλλειψης στοιχειομετρικής αναλογίας, όπως τα NiO, 

TiO2 και ZnO, ονομάζονται εξωγενείς ημιαγωγοί (extrinsic semiconductors). Ανάλογα με τον 

επικρατούντα φορέα φορτίου, οι ημιαγωγοί αυτοί χωρίζονται σε n και p τύπου. Στους 

ημιαγωγούς n τύπου, η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας είναι μεγαλύτερη 

από τη συγκέντρωση των οπών στη ζώνη σθένους (n>p). Σε αυτήν την περίπτωση, φορείς 

πλειονότητας είναι τα ηλεκτρόνια και το ρεύμα οφείλεται σε αυτά. Αντίστοιχα αν οι φορείς 

πλειονότητας είναι οι οπές, τότε οι ημιαγωγοί χαρακτηρίζονται ως p τύπου (n<p)[14]. Όταν τα 

στοιχεία πρόσμιξης συνεισφέρουν στον ημιαγωγό αρνητικούς φορείς φορτίου, δηλαδή 

ηλεκτρόνια, τότε ονομάζονται δότες (donors) και στο ενεργειακό χάσμα δημιουργείται μία 

στάθμη δότη (donor state) κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας. Αντίστοιχα, όταν στον ημιαγωγό τα 

στοιχεία πρόσμιξης συνεισφέρουν στον ημιαγωγό θετικούς φορείς φορτίου, δηλαδή οπές, τότε 

ονομάζονται δέκτες (acceptors) και στο ενεργειακό χάσμα δημιουργείται μία στάθμη δέκτη 

(acceptor state) κοντά στη ζώνη σθένους. Η στάθμη αυτή επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση 

των ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη στάθμη δέκτη και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των παραγόμενων οπών (φορείς πλειονότητας). 

 

2.2.3 Ενέργεια Fermi 

Η συμπεριφορά των ημιαγωγών και η διάκρισή τους σε ενδογενείς και εξωγενείς, n και 

p τύπου, μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση της ενέργειας επιπέδου Fermi (Fermi level - EF). Το 

επίπεδο Fermi ορίζεται ως το μέτρο της πιθανότητας κατάληψης από ηλεκτρόνια ή οπές μιας 

επιτρεπτής ενεργειακής στάθμης, όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση θερμικής 

ισορροπίας. Σε έναν ημιαγωγό n τύπου το επίπεδο Fermi μετακινείται προς τα πάνω, κοντά στη 

ζώνη αγωγιμότητας, ενώ αντίθετα σε έναν ημιαγωγό p τύπου μετακινείται προς τα κάτω, κοντά 

στη ζώνη σθένους. Αντίστοιχα, σε έναν ενδογενή ημιαγωγό το επίπεδο Fermi βρίσκεται ακριβώς 

στη μέση των δύο ζωνών. Η πιθανότητα να καταληφθούν από ένα ηλεκτρόνιο οι ενεργειακές 

στάθμες με ενέργεια E(eV) υπό συνθήκες θερμικής ισορροπίας, δίνεται από τη συνάρτηση 

κατανομής Fermi-Dirac (εξίσωση 2.1):  
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𝐹(𝐸) =
1

1 + 𝑒
(𝐸 − 𝐸𝐹)

𝑘𝑇

                𝛦𝜉ί𝜎𝜔𝜎𝜂 (2.1)  

 

όπου: k είναι η σταθερά Boltzmann σε eV/K, T είναι η θερμοκρασία σε Κ και ΕF το επίπεδο Fermi 

σε eV. Μία ενεργειακή στάθμη που βρίσκεται στο επίπεδο Fermi έχει 50% πιθανότητα να 

καταληφθεί από ένα ηλεκτρόνιο. Οι ενεργειακές στάθμες στο επίπεδο Fermi και η διάκριση των 

ημιαγωγών παρουσιάζονται στο σχήμα 2.2: 

 

 

Σχήμα 2.2.: Επίπεδο Fermi σε ενδογενείς και εξωγενείς (p- και n- τύπου) ημιαγωγούς. 

 

2.3 Διοξείδιο του Τιτανίου – TiO2 

Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) είναι ένας εξωγενής ημιαγωγός n-τύπου, εξαιτίας της 

ύπαρξης κενών θέσεων οξυγόνου (Vo) στο πλέγμα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου (Ti3+)[15], 

με ενεργειακό χάσμα που κυμαίνεται από 3 έως 3,2 eV, ανάλογα με την κρυσταλλική του 

φάση[16]. Έτσι για τη διέγερση του TiO2, απαιτείται ακτινοβόληση στο UV μέρος του ηλιακού 

φάσματος. Η ενέργεια Fermi του TiO2 βρίσκεται 1,6 eV κάτω από την ζώνη αγωγιμότητας (ECB-

Ef=1,6 eV). Η παρουσία επιφανειακών δομικών ατελειών (κενές θέσεις οξυγόνου), οδηγεί στην 

δημιουργία ενεργειακών καταστάσεων μέσα στο ενεργειακό χάσμα (in-gap), περίπου στα 1-1,4 

eV κάτω από την ζώνη αγωγιμότητας[17]. Η δομή του TiO2 προκύπτει από τον υβριδισμό των 2p 

τροχιακών του οξυγόνου με τα 3d τροχιακά του τιτανίου, ενώ το ισοηλεκτρικό του σημείο 

βρίσκεται σε pH= 6,4. Κατά συνέπεια, η επιφάνεια του TiO2 σε pH μικρότερο του 6,4 είναι θετικά 

φορτισμένη, λόγω της πρωτονίωσης των επιφανειακών υδροξυλίων[15]. 

Το TiO2 έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών [18-

30], καθώς εμφανίζει εξαιρετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η απουσία τοξικότητας, η αφθονία 
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στη φύση, το χαμηλό κόστος κ.α.[31-33]. Αποτελεί επίσης ένα υλικό το οποίο συναντάται σε ένα 

πλήθος προϊόντων όπως είναι τα χρώματα, τα καλλυντικά και τα τρόφιμα. Βρίσκεται συνήθως σε 

μορφή σκόνης λευκού χρώματος, η οποία είναι χημικά αδρανής, μη τοξική και φιλική προς το 

περιβάλλον. Παρασκευάζεται εύκολα, σε μεγάλες ποσότητες και με χαμηλό κόστος. Το TiO2 είναι 

επίσης ανθεκτικό στη φωτοδιάβρωση, καθώς είναι βιολογικά και χημικά αδρανές. Μπορεί να 

διεγερθεί άμεσα με UV ακτινοβολία, ενώ δεν απορροφά ακτινοβολία με μήκος κύματος στην 

ορατή περιοχή. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα του TiO2, καθώς η UV 

ακτινοβολία αποτελεί μόνο το 4-5% του συνολικού ηλιακού φάσματος (βλέπε σχήμα 1.7). Η 

μειωμένη αυτή απορρόφηση περιορίζει την απόδοση των διεργασιών που βασίζονται στην 

ικανότητα συλλογής φωτός από το TiO2 και για το λόγο αυτό εκτεταμένη έρευνα 

πραγματοποιείται για την τροποποίηση του, ώστε να καταστεί ενεργό υπό ορατή ακτινοβολία. 

Οι κύριες προτεινόμενες κατηγορίες τροποποίησης του TiO2 αναφέρονται συνοπτικά στις 

επόμενες παραγράφους. Το TiO2 είναι ένα ιδιαίτερα σταθερό υλικό και η σταθερότητά του αυτή 

εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών pΗ καθιστώντας το ένα εξαιρετικά χρήσιμο ημιαγώγιμο 

υλικό για φωτοκαταλυτικά συστήματα και διατάξεις που βασίζονται σε εναιωρήματα. Συνολικά 

τα εξαιρετικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν το TiO2 έναν από τους πιο σημαντικούς, από 

πρακτικής άποψης, ημιαγωγούς.  

 

2.3.1 Κρυσταλλογραφικές φάσεις 

Γενικά, οι φυσικοχημικές ιδιότητες ενός υλικού μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές 

ανάλογα με την κρυσταλλική του φάση. Η κρυσταλλική φάση του TiO2 είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την φωτοκαταλυτική απόδοση του. Το TiO2 απαντάται 

κυρίως σε τέσσερις διαφορετικές πολυμορφικές δομές (κρυσταλλογραφικές φάσεις): το 

ρουτήλιο (τετραγωνική), τον ανατάση (τετραγωνική), τον μπρουκίτη (ορθορομβική) και το TiO2 

(Β) (μονοκλινής)[16]. Και οι τέσσερις κρυσταλλικές δομές του TiO2 αποτελούνται από οκτάεδρα 

TiO6, αλλά διαφέρουν στην παραμόρφωση των οκταεδρικών μονάδων αυτών ενώ μοιράζονται 

τις ακμές και γωνίες τους με διαφορετικούς τρόπους (Σχήμα 2.3)[16]. Οι πιο ευρέως μελετημένες 

και χρησιμοποιούμενες από αυτές τις δομές είναι το ρουτήλιο και ο ανατάσης. Οι κρυσταλλικές 

δομές αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλυσίδες επιμηκών οκταέδρων TiO6, με το κάθε ιόν 

Ti4+ να περιβάλλεται από έξι O2- ιόντα. Στη διαμόρφωση του ρουτηλίου, το οκτάεδρο αυτό 

εμφανίζει μία ελαφρά ορθορομβική παραμόρφωση (σχήμα 2.4β)[34]. Η στρέβλωση του 

οκταέδρου του ανατάση είναι πολύ πιο έντονη και για αυτό επιδεικνύει χαμηλότερη συμμετρία. 
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Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στις διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ατόμων του 

τιτανίου και του οξυγόνου στις δύο φάσεις. Ενώ οι αποστάσεις Ti-Ti είναι μεγαλύτερες στον 

ανατάση, σε σχέση με τις αντίστοιχες του ρουτηλίου, οι αποστάσεις Ti-Ο είναι μικρότερες. Η 

μοναδιαία κυψελίδα του ανατάση (σχήμα 2.4α)[35] μπορεί να θεωρηθεί ως οκτάεδρα 

τακτοποιημένα σε ζιγκ-ζαγκ αλυσίδες που συνδέονται μέσω τεσσάρων πλευρών τους. Στο 

ρουτήλιο, τα οκτάεδρα μοιράζονται μόνο δύο πλευρές βρισκόμενα τακτοποιημένα σε γραμμικές 

αλυσίδες ενώ στον μπρουκίτη τα οκτάεδρα συνδέονται τόσο μέσω των γωνιών όσο και των 

ακμών τους. To TiO2 (Β) αποτελείται κυρίως από τιτανικά πολυεπίπεδα. Ως εκ τούτου, η δομή 

του TiO2 (Β) σχηματίζεται από κυματοειδείς στρώσεις που αποτελούνται από οκτάεδρα TiO6 που 

μοιράζονται ακμές και γωνίες.  

 

 

Σχήμα 2.3.: Κρυσταλλικές δομές του TiO2 σε διαφορετικές φάσεις: (α) ανατάσης, (β) ρουτήλιο, γ) 
μπρουκίτης και δ) TiO2 (B)[16]. 

 

Οι μονάδες δομής του ρουτηλίου έχουν διαστάσεις a=b=4,587 Å, c=2,953 Å, του ανατάση 

a=b=3,782 Å, c=9,502 Å, του μπρουκίτη a=9,174 Å, b=5,449 Å και c=5,138 Å και του TiO2 (B) a= 

12,259, b=3,767 και c=6,603[16]. Οι μοναδιαίες κυψελίδες των ανατάση και ρουτηλίου 

παρουσιάζονται στο σχήμα 2.4. 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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Σχήμα 2.4.: Μοναδιαία κυψελίδα του α) ανατάση[35] και β) ρουτηλίου[34]. Με γκρι χρώμα περιγράφονται 
τα άτομα του Ti και με κόκκινο τα άτομα του O. 

 

Όπως προαναφέρθηκε το TiO2 είναι ένας εξωγενής ημιαγωγός n-τύπου, μια ιδιότητα η 

οποία αποδίδεται στο μικρό αριθμό κενών θέσεων οξυγόνου, οι οποίες στη συνέχεια 

αντισταθμίζονται από την παρουσία των κέντρων Ti3+. Η ζώνη σθένους σχηματίζεται από την 

επικάλυψη των τροχιακών 2p των ατόμων οξυγόνου. Το κατώτερο τμήμα της ζώνης 

αγωγιμότητας σχηματίζεται από τις 3d καταστάσεις των ιόντων Ti4+ με συμμετρία t2g. Οι 

διαφορές αυτές στις κρυσταλλικές δομές είναι υπεύθυνες για τη διαφορά στα ενεργειακά 

χάσματα του ανατάση (3,2eV) και του ρουτηλίου (3,0eV). Η ελάχιστη ενέργεια των φωτονίων 

που απαιτούνται για την εκκίνηση των ενδοχασματικών μεταβάσεων βρίσκεται, ως εκ τούτου, 

στην UV περιοχή, στα 389nm για τον ανατάση και στα 413nm για το ρουτήλιο. Η διαφορά μεταξύ 

του ανατάση και του ρουτηλίου οφείλεται κυρίως στη θέση του άκρου της ζώνης αγωγιμότητας, 

το οποίο βρίσκεται 0,2eV υψηλότερα για την περίπτωση του ανατάση[36]. Η κρυσταλλική 

συμμετρία του TiO2 στη φυσική του διαμόρφωση, επιτρέπει μόνο έμμεσες ενδοχασματικές 

μεταβάσεις[37]. Αυτό σημαίνει ότι η φωτοδιέγερση ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη 

ζώνη αγωγιμότητας απαιτεί την ταυτόχρονη απορρόφηση ενός φωτονίου που παρέχει την 

αναγκαία ενέργεια και την απορρόφηση ή εκπομπή ενός φωνονίου που εξασφαλίζει τη 

διατήρηση της ορμής. Αυτό μειώνει τη φωτονική απόδοση, καθώς το ποσοστό των συμβάντων 

απορρόφησης που αποφέρουν διαθέσιμους φορείς φορτίου είναι περιορισμένο. Σύμφωνα με 

θερμοδυναμικούς υπολογισμούς που βασίζονται σε θερμιδομετρικά δεδομένα, το ρουτήλιο 

είναι η πιο σταθερή κρυσταλλική δομή σε όλες τις θερμοκρασίες και για πιέσεις έως και 6kbar. 

Η ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού Gibbs του ανατάση είναι 15kJ mol-1 χαμηλότερη από εκείνη 

του ρουτηλίου. Η ανόπτηση του ανατάση σε θερμοκρασίες άνω των 450οC οδηγεί στη μετατροπή 

του σε ρουτήλιο[38]. 

 

 

α) β) 
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2.4 Στρατηγικές τροποποίησης TiO2 

Για την αντιμετώπιση των δύο μειζόνων ζητημάτων του TiO2, δηλαδή της μείωσης του 

ενεργειακού του χάσματος με συνέπεια την εκμετάλλευση φωτονίων χαμηλότερης ενέργειας και 

του περιορισμού της επανασύνδεσης των φορέων φορτίου, απαιτείται η αποτελεσματική του 

τροποποίηση. Ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών έχει επινοηθεί για την τροποποίηση του TiO2, 

οι κύριες εκ των οποίων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

1) Εμπλουτισμός με μέταλλα και οξείδια μετάλλων. 

2) Εμπλουτισμός με αμέταλλα. 

3) Συνδυασμός με άλλα ημιαγώγιμα οξείδια. 

4) Ευαισθητοποίηση με ενώσεις / μορίων χρωστικής που λειτουργούν ως 

φωτοευαισθητοποιητές. 

 

Ο εμπλουτισμός του TiO2 με μέταλλα (Cu, Pt, Au κλπ.) έχει σαν αποτέλεσμα την 

παγίδευση των ηλεκτρονίων στα νανοσωματίδια των μετάλλων αυτών, διευκολύνοντας έτσι 

τόσο τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορέων φορτίου όσο και τη μείωση του φαινομένου 

της επανασύνδεσής τους. Τα μέταλλα εισάγουν ενεργειακές καταστάσεις εντός του ενεργειακού 

χάσματος του ημιαγωγού, με αποτέλεσμα την απορρόφηση φωτονίων μεγαλύτερου μήκους 

κύματος, στην ορατή περιοχή του φάσματος. Επίσης η απορρόφηση ορατού φωτός ενισχύεται 

μέσω του συντονισμού των επιφανειακών πλασμονίων. Κατά την προσθήκη αμέταλλων, η 

στένωση του χάσματος επιτυγχάνεται μέσω της ανάμιξης των p τροχιακών των προσμίξεων (π.χ. 

Ν, S) με τα 2p τροχιακά του O, στη ζώνη σθένους του TiO2 
[39-40]. Επίσης στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται η εισαγωγή ενεργειακών καταστάσεων πάνω από τη ζώνη σθένους του TiO2, 

επεκτείνοντας το φάσμα απορρόφησης στην ορατή περιοχή.  

Η σύζευξη του TiO2 με άλλους ημιαγωγούς (οξείδια μετάλλων) πραγματοποιείται με τη 

χρήση ημιαγωγών στενού ενεργειακού χάσματος και κατάλληλων ενεργειακών επιπέδων που 

έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης της ορατής ακτινοβολίας. Η σύζευξη αυτή επιτρέπει τη 

μεταφορά των διεγερμένων ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας του TiO2, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορέων φορτίου.  

Τέλος, το TiO2 μπορεί να ευαισθητοποιηθεί μέσω συμπλόκων ή χρωστικών που 

συλλέγουν το φως. Οι ουσίες αυτές απορροφούν το ορατό φως και εγχέουν τα φωτοδιεγερμένα 

ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας του TiO2 ενώ και πάλι μειώνονται τα φαινόμενα 
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επανασύνδεσης των ζευγών ηλεκτρονίων και οπών. Η επίδραση των παραπάνω τροποποιήσεων 

στις φυσικοχημικές ιδιότητες του TiO2 και στο μηχανισμό της φωτοκατάλυσης γενικότερα καθώς 

και ειδικότερα της φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες, που αποτελεί και 

το κυρίως θέμα της παρούσας διατριβής, περιγράφονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους 

και πιο αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3).  

 

2.5 Μηχανισμός φωτοκατάλυσης με χρήση TiO2 

Μετά την απορρόφηση ενός φωτονίου με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό 

χάσμα του ημιαγωγού, ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται από την ζώνη σθένους (eCB
-) στη ζώνη 

αγωγιμότητας, αφήνοντας έτσι πίσω από μία οπή (hVB
+). Τη διέγερση του ενεργειακού χάσματος 

και το σχηματισμό των ελεύθερων φορέων φορτίου ακολουθουν αρκετές πορείες αποδιέγερσης 

(Σχήμα 2.5)[38]. Η επιτυχής μεταφορά των φορέων φορτίου στα μόρια του δέκτη στην επιφάνεια, 

η οποία οδηγεί στις επιθυμητές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (οδοί 1 και 2), ανταγωνίζεται με 

μια σειρά από διεργασίες επανασύνδεσης των φορέων. 

 

 

Σχήμα 2.5.: Μηχανισμός φωτοκατάλυσης σε ένα νανοσωματίδιο TiO2
[38]. 
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Οι φορείς μπορεί να επανασυνδεθούν με τους ομολόγους τους του αντίθετου φορτίου 

που παγιδεύονται στην επιφάνεια (οδός 3). Επίσης η επανασύνδεση των δύο φορέων μπορεί να 

συμβεί στον κύριο όγκο του ημιαγωγού (οδός 4). Και οι δύο διαδικασίες επανασύνδεσης είναι 

επιζήμιες για την απόδοση της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης. Ο ρυθμός επανασύνδεσης των 

φωτοεπαγώμενων ζευγών φορέων φορτίου μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90% μέσα σε μια 

περίοδο 10ns μετά την παραγωγή τους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των φορέων 

φορτίου που διατίθενται για τις επιφανειακές αντιδράσεις[37,41]. Οι φωτοεπαγώμενοι φορείς 

φορτίου όταν μεταφερθούν στην επιφάνεια του ημιαγωγού, μπορούν να αντιδράσουν με δότες 

(μοριακό οξυγόνο) και δέκτες (νερό) ηλεκτρονίων αντίστοιχα εκκινώντας έτσι τις αντίστοιχες 

διεργασίες αναγωγής ή οξείδωσης σχηματίζοντας ισχυρές οξειδωτικές ρίζες σύμφωνα με τις 

ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

eCB
- + O2 → O2

-         (Εξίσωση 2.2) 

hVB
+ + H2O → H+ + OH·        (Εξίσωση 2.3) 

 

Οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται έχουν το απαραίτητο δυναμικό οξείδωσης για 

την αποικοδόμηση πολλών οργανικών μορίων. Η αποικοδόμηση δε γίνεται άμεσα αλλά απαιτεί 

αρκετά πολύπλοκα ενδιάμεσα στάδια. Αναλυτικά η πορεία σχηματισμού των ενδιάμεσων ριζών 

είναι η ακόλουθη[42]: Τα ηλεκτρόνια (e-) τα οποία έχουν διεγερθεί στη ζώνη αγωγιμότητας 

μπορούν να παγιδευτούν από κατιόντα Ti+4 στο κρυσταλλικό πλέγμα (στην επιφάνεια ή 

εσωτερικά) σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση (εξίσωση 2.4):  

 

Ti+4 + e-→ Ti+3         (Εξίσωση 2.4) 

 

Τα επιφανειακά κατιόντα Ti+3 αλληλεπιδρούν με τα προσροφημένα μόρια Ο2 προς τον 

σχηματισμό υπεροξειδικών ιόντων (Ο2
-) (εξίσωση 2.5): 

 

Ti+3
(επιφάνεια) + Ο2→ Ti+4 + Ο2

-      (Εξίσωση 2.5) 

 

Το Ο2
- έχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής αφού μπορεί εύκολα να πρωτονιωθεί στην 

επιφάνεια του αγωγού σχηματίζοντας ρίζες υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) (αντίδραση 2.6):  
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Ο2
- + H+→  H2Ο2

         (Εξίσωση 2.6) 

 

Από την άλλη πλευρά, οι θετικές οπές (h+) οι οποίες έχουν σχηματιστεί στη ζώνη σθένους 

του ημιαγωγού μπορούν να παγιδευτούν στην επιφάνεια του καταλύτη αντιδρώντας είτε με 

ιόντα οξυγόνου του πλέγματος (lattice) (αντίδραση 2.7): 

 

Ti+4-Ο2-- Ti+4-[ Ο2-]lattice + h+ → Ti+4-Ο2-- Ti+4-[ Ο-]lattice   (Εξίσωση 2.7) 

 

είτε με τις υδροξυλικές ομάδες στην επιφάνεια προς σχηματισμό ριζών υδροξυλίου (OH-) 

(αντίδραση 2.8):  

 

ΟH- + h+→ ΟH•         (Εξίσωση 2.8) 

 

Επίσης, οι θετικές οπές μπορούν να σταθεροποιηθούν από τα επιφανειακά ιόντα (OH-) 

σε πλεγματικό οξυγόνο κάτω από την επιφάνεια: 

         

  Ti+4-[O2-]lattice -Ti+4- OH- + h+→ Ti+4-[O-]lattice -Ti+4- OH-   (Εξίσωση 2.9)   

 

 Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν το ρυθμό επανασύνδεσης, όπως είναι 

η κινητικότητα και η παγίδευση των φορέων φορτίου, η πυκνότητα των πλεγματικών ατελειών 

του ημιαγωγού[32, 43-44], καθώς και η παρουσία διεπαφής με ένα δευτερεύον υλικό το οποίο δρα 

ως καταβόθρα ηλεκτρονίων ή οπών[45-46] όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των μεταλλικών νανοσωματιδίων στην επιφάνεια των ημιαγωγών, 

τα φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια παγιδεύονται στο μεταλλικό πλέγμα, επειδή οι διαθέσιμες 

καταστάσεις του επιπέδου Fermi βρίσκονται ενεργειακά χαμηλότερα από τις καταστάσεις της 

ζώνης αγωγιμότητας του ημιαγωγού[47-48]. Η επίδραση αυτή μετατοπίζει το επίπεδο Fermi του 

σύνθετου υλικού ημιαγωγός-μέταλλο προς τα πάνω, έτσι ώστε το δυναμικό του να γίνεται 

περισσότερο αρνητικό[45]. Συνεπώς, τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταφέρονται και να 

απομακρύνονται στα προσροφημένα μόρια πιο εύκολα από ό,τι στον μη τροποποιημένο 

ημιαγωγό. Επομένως, το σύνθετο υλικό ημιαγωγός/μέταλλο είναι περισσότερο αναγωγικό. Αυτή 

η μεταφορά των φορέων φορτίου απεικονίζεται στο Σχήμα 2.6 [38].  
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Σχήμα 2.6.: Μεταφορά ενός φωτοεπαγώμενου ηλεκτρονίου από τον τροποποιημένο με μέταλλο 
ημιαγωγό προς το προσροφημένο μόριο[38]. 

 

Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ενός φράγματος δυναμικού 

Schottky στη διεπιφάνεια ημιαγωγού-μετάλλου, προωθώντας έτσι το διαχωρισμό των φορέων 

φορτίου μέσω της συσσώρευσης των ηλεκτρονίων στο μέταλλο, ενώ οι οπές παραμένουν στον 

ημιαγωγό[49]. Ο βελτιωμένος διαχωρισμός μεταφράζεται σε χαμηλότερους ρυθμούς 

επανασύνδεσης και συνεπώς στην αύξηση της απόδοσης της διαδικασίας.  

Μια άλλη διαδικασία που είναι σε θέση να μειώσει περαιτέρω τη φωτοκαταλυτική 

απόδοση είναι μια αντίστροφη μεταφορά των φορέων φορτίου από τα προσροφημένα μόρια, 

πίσω στον ημιαγωγό. Η μέση απόσταση που ένας φορέας φορτίου μπορεί να μεταναστεύσει πριν 

την επανασύνδεσή του ονομάζεται μήκος διάχυσης, η οποία είναι μία παράμετρος 

χαρακτηριστική του εκάστοτε υλικού. Αυτό σημαίνει ότι αν η διέγερση πραγματοποιηθεί στο 

εσωτερικό (bulk) ενός υλικού είναι πιθανόν οι φορείς να επανασυνδεθούν πριν φτάσουν στην 

επιφάνεια. Τα νανοδομημένα υλικά και ειδικότερα τα νανοσωματίδια είναι ιδιαίτερα αποδοτικά 

στη φωτοκατάλυση επειδή εμφανίζουν πολύ υψηλό λόγο επιφάνειας προς όγκο[15]. Αυτό 

σημαίνει ότι, σαν συνέπεια των μικρών αποστάσεων ως προς την επιφάνεια, τα φωτοεπαγώμενα 

φορτία έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταναστεύσουν στην επιφάνεια του ημιαγωγού 

χωρίς να επιτελεστεί επανασύνδεση τους. Επιπλέον, τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη ειδική 

επιφάνεια για την αντίδραση μέσω αλληλεπιδράσεων με τα προσροφημένα μόρια.  

Η φωτοκατάλυση που συντελείται στην επιφάνεια συνεχίζει να ανταγωνίζεται με το 

ρυθμό επανασύνδεσης των φορέων, ο ρυθμός της οποίας μάλιστα αυξάνει λόγω της παρουσίας 

ατελειών στο πλέγμα. Η τάση των μοριακών τροχιακών των προσροφημένων ενώσεων να 

δεχτούν ή να δωρίσουν ηλεκτρόνια εκφράζεται αντίστοιχα από το δυναμικό αναγωγής ή 

οξείδωσής τους. Σύμφωνα με τη θερμοδυναμική, η ικανότητα ενός ημιαγωγού να μεταφέρει 

φωτοεπαγώμενους φορείς φορτίου στα προσροφημένα μόρια καθορίζεται από την 
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ευθυγράμμιση των επιπέδων Fermi των ηλεκτρονίων και των οπών με το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής[50]. Θεωρείται ότι τα επίπεδα Fermi αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στις άκρες των 

ζωνών αγωγιμότητας και σθένους, αντίστοιχα. Η θεώρηση αυτή αποτελεί μια πολύ καλή 

προσέγγιση, ιδιαίτερα για τους ημιαγωγούς n-τύπου όπως είναι το TiO2.  

Η επιλογή του κατάλληλου φωτοκαταλύτη πρέπει να είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ 

δύο αντίρροπων τάσεων. Από τη μία πλευρά, για λόγους αποδοτικότητας, είναι ιδιαίτερα 

ευεργετική η απορρόφηση φωτός με μήκος κύματος στην ορατή περιοχή του ηλιακού φάσματος. 

Η κατάσταση αυτή απαιτεί ημιαγωγούς με συγκριτικά στενό ενεργειακό χάσμα. Από την άλλη 

πλευρά, το ενεργειακό χάσμα πρέπει να εκτείνεται στο εύρος των σχετικών με τη 

φωτοκαταλυόμενη αντίδραση δυναμικών αναγωγής και οξείδωσης. Το χημικό δυναμικό τόσο 

των ηλεκτρονίων όσο και των οπών εξαρτάται από τις σχετικές θέσεις των ζωνών αγωγιμότητας 

και σθένους, οι οποίες καθορίζονται από τη φυσικοχημική φύση του ημιαγωγού. Αυτές οι 

παράμετροι καθορίζουν τελικά ποιες αντιδράσεις είναι θερμοδυναμικώς εφικτές 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ημιαγωγό. Έτσι, για παράδειγμα, η διάσπαση του νερού 

απαιτεί ενέργεια τουλάχιστον 1,23eV, αλλά αυτή η αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

εάν η ηλεκτρονική δομή των ημιαγωγών είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την ταυτόχρονη 

αναγωγή των πρωτονίων (ENHE (H+ / H2 ) = 0,0 eV) και την οξείδωση του νερού (ENHE (Ο2 / H2O) = 

1,2 eV). Επομένως η ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού πρέπει να είναι πάνω από το ENHE (H+ / 

H2) και η ζώνη σθένους κάτω από το ENHE (Ο2 / H2O). Τα ενεργειακά επίπεδα για τους πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενους ημιαγωγούς παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.7)[51]. 

 

Σχήμα 2.7.: Τα ενεργειακά επίπεδα για τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους ημιαγωγούς[51]. 
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Από κινητική άποψη, είναι κρίσιμο το εύρος των δυναμικών να μην εκτείνεται ακριβώς 

στο εύρος δυναμικών αναγωγής και οξείδωσης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σημαντικό 

περιθώριο σε κάθε πλευρά, όπως αυτό που παρουσιάζεται για τη διαδικασία της αναγωγής και 

ορίζεται ως ΔE στο σχήμα 2.8[38]. Χωρίς την παρουσία μίας υπέρτασης, ακόμα και ένας καλός 

καταλύτης δεν θα εξασφάλιζε ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης της αντίδρασης. Έτσι, το 

ενεργειακό χάσμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο. Αυτοί οι περιορισμοί στο εύρος 

του ενεργειακού χάσματος σημαίνουν ότι οι ακριβείς θέσεις των άκρων του παίζουν σημαντικό 

ρόλο στον καθορισμό της δυνατότητας εφαρμογής του κάθε ημιαγωγού στην τελική 

φωτοκαταλυτική διεργασία.  

 

Σχήμα 2.8.: Θερμοδυναμικοί περιορισμοί κατά τη μεταφορά των φορέων φορτίου προς τα 
προσροφημένα μόρια[38]. 

 

Έχει αποδειχθεί ότι η επιφανειακή κρυσταλλικότητα του TiO2 παίζει κρίσιμο ρόλο στον 

καθορισμό της αποδοτικότητας του φωτοκαταλύτη, με τον ανατάση να έχει μεγάλη ικανότητα 

προσρόφησης, κυρίως οργανικών ενώσεων. Ο ανατάσης έχει λάβει πολλή προσοχή από τους 

ερευνητές, επειδή παρουσιάζει ρυθμό επανασύνδεσης μέχρι και δέκα φορές χαμηλότερο από 

το ρουτήλιο. Αυτό συνδέεται με την παρατήρηση ότι η διάρκεια ζωής των φορέων φορτίου 

αυξάνεται με τη βελτίωση της κρυσταλλικότητας. Η υψηλή κρυσταλλικότητα οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην ηλεκτρονιακή σύζευξη μεταξύ των τροχιακών των 

προσροφημένων μορίων και των ενεργειακών καταστάσεων του TiO2. Η συσχέτιση της 

υψηλότερης κρυσταλλικότητας με τη βελτιωμένη φωτοκαταλυτική απόδοση αποδίδεται στις 

εξαρμόσεις και ατέλειες του πλέγματος, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέσεις παγίδευσης 

και επανασύνδεσης των φορέων του φορτίου[43]. Έχει πραγματοποιηθεί σημαντική προσπάθεια 

για την εύρεση της πιο ενεργής και αποδοτικής κρυσταλλικής φάσης του TiO2 για 
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φωτοκαταλυτικές εφαρμογές[43]. Το TiO2 μικτής φάσης παρουσιάζει ιδιαίτερα ενισχυμένες 

φωτοκαταλυτικές αποδόσεις, οι οποίες δεν απαντώνται σε καμία από τις δύο φάσεις 

ξεχωριστά[52-53]. Το πρότυπο υλικό στον τομέα της φωτοκατάλυσης είναι η Ρ25 από την Evonik 

(πρώην Degussa), που αποτελείται από TiO2 σε μορφή σκόνης, με σύσταση περίπου 80% 

ανατάση και 20% ρουτήλιο. Το μέγεθος των σωματιδίων της Ρ25 κυμαίνεται συνήθως από 20 

έως 80nm σε διάμετρο (με μέσο όρο περίπου τα 25 nm), ενώ η ειδική του επιφάνεια (ΒΕΤ) 

κυμαίνεται στο εύρος 49-56 m2g-1. Πολυάριθμες μελέτες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την 

εφαρμογή της σκόνης Ρ25 σε πλήθος φωτοκαταλυτικών διεργασιών[54-58]. Έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα αναφοράς σε πειράματα για την ανάπτυξη νέων 

φωτοκαταλυτικών υλικών και συστημάτων. Η υψηλή δραστικότητα της Ρ25 αποδίδεται στη 

συμπληρωματική επίδραση των δύο φάσεων του TiO2 που τη συνιστούν[59].  

Η ακριβής εξήγηση του φαινομένου δεν είναι σαφής και πολλές και διαφορετικές 

εξηγήσεις έχουν δοθεί την βιβλιογραφία. Ωστόσο, κατά γενική ομολογία, η διασύνδεση μεταξύ 

των δύο φάσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μια πρώτη εξήγηση βασίζεται στις 

διαφορετικές θέσεις των ηλεκτρονικών τους ζωνών (η ζώνη αγωγιμότητας του ανατάση είναι 

περίπου 0,2 eV υψηλότερη), γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό μίας ετεροεπαφής. Σε αυτή τη 

διαμόρφωση, είναι ενεργειακά προνομιακή η μεταφορά των φωτοεπαγώμενων ηλεκτρονίων 

από τον ανατάση στο ρουτήλιο, ενώ οι οπές παραμένουν στη ζώνη σθένους του ανατάση, 

βελτιώνοντας έτσι το διαχωρισμό των φορέων του φορτίου (Σχήμα 2.9α)[38]. Μια εναλλακτική 

εξήγηση (σχήμα 2.9β)[38] βασίζεται στην παρουσία ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης 

(trapping sites) φορέων εντός του ενεργειακού χάσματος του ανάταση που είναι μέχρι και 0,8eV 

χαμηλότερα σε ενέργεια από τη ζώνη αγωγιμότητας[60]. Το γεγονός αυτό θα σήμαινε ότι τα 

ηλεκτρόνια μπορούν πράγματι να μεταφερθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι έχει 

προηγουμένως προταθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι καταστάσεις παγίδευσης  του ανατάση 

ενεργούν ως καταβόθρα για τα ηλεκτρόνια που παράγονται στη φάση του ρουτηλίου. 

Αυτές οι καταστάσεις παγίδευσης θεωρείται ότι είναι πιο σταθερές στον ανατάση σε 

σχέση με το ρουτήλιο, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μια σταθεροποίηση του διαχωρισμού των 

φορτίων, επιτρέποντας έτσι και στους δύο φορείς φορτίου να συμβάλουν στις φωτοκαταλυτικές 

αντιδράσεις στην επιφάνεια. Τέλος, η ίδια η περιοχή διεπαφής μεταξύ ανατάση και ρουτηλίου 

μπορεί να δρα σαν μία θέση για την παγίδευση των φορέων, διευκολύνοντας έτσι τη διεργασία 

του διαχωρισμού του φορτίου.  
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Σχήμα 2.9.: Προτεινόμενοι μηχανισμοί για την εξήγηση της αυξημένης απόδοσης των υλικών ΤiΟ2 
μεικτής φάσης[38]. 

 

2.6 Πειραματικές παράμετροι που επηρεάζουν τη φωτοκαταλυτική απόδοση 

Για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής δράσης ενός υλικού απαιτείται ο 

προσεκτικός σχεδιασμός των αντίστοιχων φωτοκαταλυτικών πειραμάτων. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση ενός πλήθους παραμέτρων ώστε τα πειραματικά 

αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται 

μία σύντομη αναφορά στις κύριες αυτές παραμέτρους ενώ σε επόμενα κεφάλαια περιγράφονται 

αναλυτικά οι συνθήκες διεξαγωγής των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων (κεφάλαιο 4) και οι 

φωτοκαταλυτικοί αντιδραστήρες (κεφάλαιο 5) που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή.  

 

2.6.1 Ακινητοποίηση φωτοκαταλύτη 

Σε ένα τυπικό φωτοκαταλυτικό πείραμα ο φωτοκαταλύτης σε μορφή σκόνης προστίθεται 

σε υδατικό διάλυμα του ρύπου (κατάλληλης συγκέντρωσης) μέσα από το οποίο (ή σε 

προηγούμενο στάδιο) παρέχεται οξυγόνο. Το εναιώρημα υπόκειται σε συνεχή ανάδευση και 

φωτίζεται από μία πηγή ακτινοβόλησης. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι ο 

αποτελεσματικός διαχωρισμός του φωτοκαταλύτη από το διάλυμα μετά το πέρας των 

φωτοκαταλυτικών πειραμάτων. Ο λόγος είναι ότι για τον φασματοσκοπικό προσδιορισμό της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών αλλά και σε βιομηχανικό επίπεδο για την περεταίρω 

χρήση του επεξεργασμένου υδατικού διαλύματος θα πρέπει αυτό να είναι απαλλαγμένο από την 

ύπαρξη νανοσωματιδίων του φωτοκαταλύτη. Ο διαχωρισμός αυτός συνήθως επιτυγχάνεται 

α) β) 
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μέσω τεχνολογιών διήθησης ή μέσω φυγοκέντρησης, όπου το υπερκείμενο υδατικό διάλυμα 

χρησιμοποιείται για τη συλλογή των φωτοκαταλυτικών αποτελεσμάτων. Το στάδιο αυτό του 

διαχωρισμού εισάγει δύο μεγάλα μειονεκτήματα: α) την αύξηση του κόστους της 

φωτοκαταλυτικής διεργασίας και β) την απώλεια μέρους (στην περίπτωση της φυγοκέντρησης 

π.χ. κατά τη διάρκεια μεταφοράς από τα φιαλίδια) ή ολόκληρης της ποσότητας (στην περίπτωση 

της διήθησης π.χ. λόγω κατακράτησης στους πόρους των φίλτρων διαχωρισμού) του 

φωτοκαταλύτη, καθιστώντας έτσι αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση του. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω μειονεκτημάτων έχουν προταθεί βιβλιογραφικά 

αρκετές μέθοδοι ακινητοποίησης του φωτοκαταλύτη όπως είναι η εμβάπτιση (dip-coating), το 

spin-coating, η τεχνική χημικής απόθεσης ατμών (chemical vapor deposition - CVD), η τεχνική 

doctor-blade κ.α.. Επίσης έχουν προταθεί διάφορα υποστρώματα πάνω στα οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η εναπόθεση του φωτοκαταλύτη όπως είναι η μεσοπορώδης πυριτία, οι ύαλοι 

μικροσκοπίου, το αγώγιμο γυαλί (FTO glass), οι κεραμικές μεμβράνες, τα γυάλινα σφαιρίδια κ.α.. 

Δυστυχώς όμως η εναπόθεση του φωτοκαταλύτη στο κατάλληλο υπόστρωμα παρουσιάζει 

σημαντικές προκλήσεις όπως είναι:  

 

1) η μείωση της ειδικής επιφάνειας του φωτοκαταλύτη (λόγω της συσσωμάτωσης των 

νανοσωματιδίων στην επιφάνεια του υποστρώματος),  

2) η ανάγκη απομάκρυνσης των υπολειμμάτων της αντίδρασης από την επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων,  

3) η ανάγκη προσθήκης επιφανειοδραστικών παραγόντων κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης 

για την καλύτερη πρόσφυση του φωτοκαταλύτη στο υπόστρωμα και 

4) η πιθανότητα αντίδρασης του υποστρώματος με τον ρύπο και η επίδρασή τους στις συνθήκες 

του πειράματος (μείωση του διαθέσιμου όγκου, σκίαση κ.α.). 

 

2.6.2 Συγκέντρωση αντιδρώντων  

Για τη διεξαγωγή μίας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης, απαιτείται η προσρόφηση ενός 

τουλάχιστον από τα αντιδρώντα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Η προσρόφηση των μορίων 

στην επιφάνεια περιγράφεται από την ισόθερμη Langmuir και η κάλυψη της επιφάνειας 

σχετίζεται με την συγκέντρωση του διαλύματος. Για την περίπτωση της ευνοϊκής προσρόφησης, 

όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του διαλύματος τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό 

κάλυψης της επιφάνειας. Βέβαια κατά την εκτέλεση των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων υπάρχει 
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μια βέλτιστη συγκέντρωση. Για τιμές μεγαλύτερες αυτής της βέλτιστης συγκέντρωσης του 

διαλύματος η ταχύτητα της αντίδρασης μειώνεται αφού, μόρια της προσροφημένης ουσίας 

εμποδίζουν τα φωτόνια να φτάσουν στην επιφάνεια του καταλύτη (screening effect).  

Η κάλυψη της επιφάνειας του καταλύτη από τα προσροφημένα μόρια, σε συνθήκες 

σκότους είναι διαφορετική από την κάλυψη όταν επικρατούν συνθήκες ακτινοβόλησης. Η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να μεταθέσει τη θέση ισορροπίας του συστήματος κατά 

τη διαδικασία της χημικής ρόφησης, επηρεάζοντας την ισχύ του δεσμού μεταξύ του 

προσροφημένου μορίου και της επιφάνειας του ημιαγωγού. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της 

αλλαγής του επιπέδου Fermi του ημιαγωγού κατά την ακτινοβόληση.  

 

2.6.3 Η τιμή του pH  

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το ρυθμό μίας φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης στην υγρή φάση είναι το pH του διαλύματος του ρύπου. Η μεταβολή του pH 

επηρεάζει την επιφανειακή φόρτιση του ημιαγωγού, την ισορροπία ρόφησης καθώς και τις 

θέσεις των ενεργειακών ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Για παράδειγμα τα οξείδια μετάλλων, 

όπως το TiO2, παρουσιάζουν αμφοτερικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το pH του διαλύματος που 

τα περιβάλλει[61]. Μεταβολές του pΗ επηρεάζουν την επιφανειακή φόρτιση της επιφάνειας του 

TiO2 και κατά συνέπεια την προσρόφηση των αντιδρώντων. Το επιφανειακό φορτίο του TiO2 

σχετίζεται επίσης με το ισοηλεκτρικό σημείο και εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής του 

καταλύτη. Σε σκόνες με σωματίδια μεγάλου μεγέθους, οι τιμές του ισοηλεκτρικού σημείου 

κυμαίνονται από 3,5 μέχρι 6,8[62-63]. Το ισοηλεκτρικό σημείο της εμπορικής Evonik P25 βρίσκεται 

σε pH = 6,5[64]. Σε μικρές τιμές του pH (μικρότερες του ισοηλεκτρικού σημείου), η επιφάνεια του 

TiO2 φορτίζεται θετικά γεγονός που ευνοεί την προσρόφηση αρνητικά φορτισμένων ιόντων. 

Όταν οι τιμές του pH του διαλύματος είναι μεγαλύτερες από την τιμή του ισοηλεκτρικού 

σημείου, η επιφάνεια του TiO2 φορτίζεται αρνητικά, γεγονός που σημαίνει την άπωση των 

αρνητικά φορτισμένων ιόντων. Ανάλογα με το φορτίο της ένωσης που θα προσροφηθεί στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη η φωτοκαταλυτική αντίδραση ευνοείται σε βασικό ή όξινο pH 

διαλύματος.  

 

2.6.4 Θερμοκρασία  

Η ενεργοποίηση των φωτοκαταλυτικών συστημάτων επιτυγχάνεται με την απορρόφηση 

φωτονίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς θέρμανση, σε αντίθεση με τα ηλεκτροχημικά 
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και τα ετερογενή καταλυτικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, η ενεργοποίησή τους δεν 

επηρεάζεται σημαντικά από μικρές θερμοκρασιακές μεταβολές. Ωστόσο ο συνολικός ρυθμός της 

αντίδρασης μπορεί να επηρεαστεί από κάποια στάδια που πραγματοποιούνται απουσία 

ακτινοβολίας και θεωρούνται σημαντικά για την πορεία της αντίδρασης. Αυτά τα στάδια 

περιλαμβάνουν τις ισορροπίες ρόφησης-εκρόφησης των αντιδρώντων και προϊόντων της 

αντίδρασης, τη σταθεροποίηση των ενδιάμεσων προϊόντων, τη διάχυση των ροφημένων 

ενώσεων και τις θερμικές καταλυτικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στην επιφάνεια του 

ημιαγωγού. Σε φωτοκαταλυτικά πειράματα στην υγρή φάση είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 

μεταβολή της θερμοκρασίας του διαλύματος λόγω του συστήματος φωτισμού. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το σύστημα να βρίσκεται υπό σταθερή θερμοκρασία είτε με την ύπαρξη κυκλώματος 

απαγωγής της θερμότητας στο χώρο του πειράματος είτε μέσω θερμοστάτησης του διαλύματος.  

 

2.6.5 Μάζα φωτοκαταλύτη  

Ο ρυθμός μίας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης αυξάνει ανάλογα με τη μάζα του 

φωτοκαταλύτη. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της διαθέσιμης επιφάνειας για την προσρόφηση 

των αντιδρώντων ενώσεων στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Ωστόσο, για μεγαλύτερη από μία 

ορισμένη τιμή μάζα, ο ρυθμός της αντίδρασης σταματά να αυξάνεται και σταθεροποιείται. Το 

όριο αυτό αντιστοιχεί στη μέγιστη ποσότητα του φωτοκαταλύτη που επιτρέπει τη διείσδυση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε όλα τα σωματίδια του. Όταν η ποσότητα του φωτοκαταλύτη 

αυξηθεί περαιτέρω, ο ρυθμός της αντίδρασης μειώνεται, γεγονός που οφείλεται στην μείωση 

των ενεργών καταλυτικών κέντρων του φωτοκαταλύτη λόγω της συσσωμάτωσης των μορίων 

του. Έτσι τα φωτόνια εμποδίζονται να διεισδύσουν στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη 

(screening effect) και να διεγείρουν τα μόρια του με αποτέλεσμα ένα μέρος του να παραμένει 

ανενεργό[65].  

 

2.6.6 Ένταση και μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας  

Όπως έχει προαναφερθεί, ο φωτοκαταλύτης ενεργοποιείται όταν διεγερθεί από 

φωτόνια κατάλληλου μήκους κύματος. Για το λόγο αυτό ο ρυθμός μιας φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Προσπίπτουσα 

ακτινοβολία χαμηλής έντασης (0-20mW cm-2), αυξάνει γραμμικά το ρυθμό της αντίδρασης με 

αύξηση της έντασης του φωτός ενώ σε τιμές της έντασης στο εύρος 20-25mW cm-2, ο ρυθμός 
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είναι ανάλογος με την τετραγωνική ρίζα της έντασης του φωτός. Τέλος σε υψηλές τιμές της 

έντασης, ο ρυθμός της αντίδρασης είναι ανεξάρτητος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας[66].  

Η επίδραση της έντασης της ακτινοβολίας στο ρυθμό μιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης 

οφείλεται στον ανταγωνισμό μεταξύ του ρυθμού σχηματισμού και της επανασύνδεσης των 

ζευγών ηλεκτρονίων-οπών. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία τα ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών 

διατίθενται για τη διεξαγωγή των χημικών αντιδράσεων και αποτρέπεται η επανασύνδεσή 

τους[67]. Σε μεγαλύτερες εντάσεις ακτινοβολίας αυξάνονται δραστικά τα γεγονότα 

επανασύνδεσης των ζευγών και δρουν ανταγωνιστικά προς το σχηματισμό τους με αποτέλεσμα 

να μειώνεται ο ρυθμός της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης[68].  

 

2.6.7. Ανάδευση ή ανακυκλοφορία των αντιδρώντων 

Μία σημαντική παράμετρος κατά την πειραματική διαδικασία της φωτοκατάλυσης είναι 

η ύπαρξη ενός συστήματος ανάδευσης (π.χ. μαγνητική ανάδευση για πειράματα στην υγρή 

φάση) ή ανακυκλοφορίας (π.χ. αντλίες για πειράματα στην αέρια φάση) του ρύπου. Η επίδραση 

της ανάδευσης/επανακυκλοφορίας είναι πολλαπλή καθώς οδηγεί σε εξάλειψη των βαθμίδων 

συγκέντρωσης του ρύπου, αποτρέπει τη δημιουργία συσσωματωμάτων του φωτοκαταλύτη και 

ενισχύει την εκρόφηση των προϊόντων της αντίδρασης από την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 
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3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες της τεχνητής φωτοσύνθεσης και των 

ηλιακών καυσίμων. Επιχειρείται μία σύντομη περιγραφή της διαδικασίας της φυσικής 

φωτοσύνθεσης και του κύκλου του Calvin, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα θερμοδυναμικά 

χαρακτηριστικά του CO2. Το TiO2 αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα νανοδομημένα 

υλικά που χρησιμοποιούνται στη φωτοαναγωγή του CO2. Όμως η απορρόφηση περιορισμένου 

εύρους του ηλιακού φωτός οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης τρόπων τροποποίησης του υλικού και 

στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 

του περιορισμού αυτού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφονται οι τρεις βασικές πορείες 

που έχουν προταθεί βιβλιογραφικά για την εξήγηση του μηχανισμού της μετατροπής του CO2 σε 

υδρογονάνθρακες. Επιπλέον επιχειρείται μία αναφορά στις κύριες πειραματικές παραμέτρους 

που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία, τα προϊόντα και την απόδοση της φωτοκαταλυτικής 

αναγωγής του CO2. Τέλος γίνεται μία σύντομη περιγραφή των πιο συχνά απαντώμενων ειδών 

φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων.  

 

3.2 Τεχνητή φωτοσύνθεση και ηλιακά καύσιμα 

Η φωτοκαταλυτική μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες (π.χ. μεθάνιο, μεθανόλη 

κ.τ.λ.) ή υδρογόνο αποτελεί μία σημαντική διεργασία με δυνητικές εφαρμογές προς την 

κατεύθυνση της μείωσης των ατμοσφαιρικών επιπέδων του CO2 και της αποθήκευσης ενέργειας 

σε χημικούς δεσμούς. Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται τεχνητή φωτοσύνθεση (artificial 

photosynthesis), ενώ τα καύσιμα που παράγονται ονομάζονται ηλιακά καύσιμα (solar fuels). Για 

την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε ευρεία κλίμακα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένας 

μεγάλος αριθμός επιστημονικών και τεχνολογικών προκλήσεων, όπως είναι η ενεργοποίηση των 

πολύ σταθερών μορίων του CO2 και του νερού, τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά μετατροπής, οι 

πολύπλοκες οδοί της αντίδρασης που περιλαμβάνουν πολλαπλά στάδια μεταφοράς 

ηλεκτρονίων και η σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων καταλυτών. Ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη αποδοτικότερων καταλυτικών συστημάτων, η παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων 

των επιθυμητών προϊόντων, η μεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε τελικά προϊόντα (αποφυγή 

μείγματος υδρογονανθράκων) και η παράταση της ζωής του καταλύτη είναι βασικά ζητήματα 

που μελετώνται και επιδιώκεται η βελτιστοποίησή τους από την επιστημονική κοινότητα.  

Η διαδικασία της τεχνητής φωτοσύνθεσης έχει προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι θεωρείται ως ένα από τα μέσα για τον έλεγχο 
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των τρεχουσών επιπέδων του ατμοσφαιρικού CO2 (που όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 

είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου) μετατρέποντάς το σε 

καύσιμα και χρήσιμα χημικά. Για τη μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες έχουν μελετηθεί 

πολλές τεχνικές, οι σημαντικότερες των οποίων αναλύονται συνοπτικά στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αυτού. Η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική είναι η φωτοκαταλυτική του αναγωγή (ή 

φωτοαναγωγή), κατά την οποία η μετατροπή επιχειρείται μέσω ακτινοβόλησης του CO2 

παρουσία υγρασίας και ενός φωτοκαταλυτικού υλικού. Η τεχνική αυτή ακολουθήθηκε και στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή και αναλύεται εκτενώς στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της φωτοαναγωγής του CO2 είναι ότι θα μπορούσε να 

αναδυθεί ως μια ουδέτερη (ή σχεδόν ουδέτερη) σε παραγωγή CO2 διεργασία (carbon neutral 

process)[2], αφού οι εκπομπές της μπορούν να ανακυκλωθούν σε χρήσιμα καύσιμα/χημικά. Το 

γεγονός αυτό ενισχύεται στην περίπτωση που το σύστημα ακτινοβόλησης (αν δεν πρόκειται για 

απευθείας φωτισμό από τον ήλιο) τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι 

για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά κελιά. 

Αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τη φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 παρουσία 

νερού για την παραγωγή υδρογονανθράκων έχουν αναφερθεί πριν από σχεδόν εννέα δεκαετίες, 

το 1921-1922. Ο Baley με την ομάδα του[69-70] παρατήρησαν ότι με τη χρήση κολλοειδούς 

ουρανίου και υδροξειδίων του σιδήρου ως καταλύτες, το αρχικό προϊόν της φωτοκαταλυτικής 

αναγωγής του CO2 ήταν η φορμαλδεΰδη, η οποία στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ανώτερους 

υδρογονάνθρακες. Η επανεμφάνιση της διαδικασίας της φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2 

για τον περιορισμό του υψηλού επιπέδου των ατμοσφαιρικών εκπομπών του, ξεκίνησε το 1978 

από την πρωτοποριακή εργασία του Halmann[71] πάνω στη φωτο-ηλεκτροχημική αναγωγή του 

CO2 χρησιμοποιώντας p-τύπου GaP, ακολουθούμενος από τους Inoue, Fujishima και Honda το 

1979[72], οι οποίοι παρατήρησαν ότι πολλά ημιαγώγιμα υλικά, όπως τα TiO2, ZnO, CdS, GaP, SiC 

και SrTiO3 δρουν ως αποτελεσματικοί καταλύτες για τη διαδικασία αυτή.  

 

3.3 Φυσική φωτοσύνθεση 

Η φυσική φωτοσύνθεση είναι μία διαδικασία ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των 

φυτών και για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, ενώ σηματοδότησε την έναρξη της 

διαδικασίας της εξέλιξης των διαφόρων μορφών ζωής στη Γη που βασίζονται στο οξυγόνο για 

την επιβίωσή τους. Τόσο η φωτοσύνθεση όσο και η φωτοκατάλυση χρησιμοποιούν ως πηγή 

ενέργειας το φως του ήλιου που διατίθεται σε αφθονία και με μηδενικό κόστος. Η φωτοσύνθεση 
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είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται από τα φυτά και άλλους οργανισμούς για τη 

μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική, η οποία αργότερα μπορεί να απελευθερωθεί για 

την τροφοδότηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών[1]. Αυτή η χημική ενέργεια 

αποθηκεύεται υπό την μορφή υδατανθράκων, όπως είναι τα σάκχαρα, οι οποίοι συντίθενται από 

το CO2 και νερό, απελευθερώνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις Ο2 ως παραπροϊόν. Τα 

περισσότερα φυτά, φύκη και κυανοβακτήρια πραγματοποιούν φωτοσύνθεση[73-74]. Οι 

οργανισμοί αυτοί ονομάζονται φωτοαυτότροφοι (photoautotrophs), καθώς είναι σε θέση να 

παράξουν την τροφή τους κατευθείαν από το CO2 και το νερό, χρησιμοποιώντας την ηλιακή 

ενέργεια. Η φωτοσύνθεση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την παραγωγή και τη διατήρηση 

της περιεκτικότητας σε οξυγόνο της ατμόσφαιρας της Γης ενώ παρέχει όλες τις οργανικές ενώσεις 

και το μεγαλύτερο μέρος της απαραίτητης για τη ζωή στη Γη ενέργειας. 

Η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες, σωματίδια διαμέτρου περίπου 5 

µm που εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό στα κυτταρικά τοιχώματα των φύλλων των πράσινων 

φυτών. Στην επιφάνεια των θυλακοειδών του χλωροπλάστη, σε προσεκτικά οργανωμένες 

στοιβάδες που ονομάζονται φωτοσυστήματα, εντοπίζονται τα μόρια της φωτοευαίσθητης 

χρωστικής χλωροφύλλη. Στα περισσότερα πράσινα φυτά υπάρχουν δύο είδη φωτοσυστημάτων, 

γνωστά ως φωτοσύστημα Ι (photosystem I - PS-I) και φωτοσύστημα ΙΙ (photosystem II - PS-II)[75-

76]. Όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στα φύλλα ενός φυτού, τα φωτόνια με μήκος κύματος που 

αντιστοιχούν στο ερυθρό, συλλέγονται από τα συμπλέγματα των μορίων χλωροφύλλης του PS-

II. Σε διαφορετικά σημεία του θυλακοειδούς τα συμπλέγματα του PS-I συλλέγουν φως 

μεγαλύτερου μήκους κύματος. Στο σύμπλεγμα του PS-II, η ενέργεια από το ερυθρό τμήμα του 

ηλιακού φωτός, μεταφέρεται στα ηλεκτρόνια των μορίων της χλωροφύλλης τα οποία και 

διεγείρονται. Ένα διεγερμένο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται μέσω μορίων – μεταφορέων, που 

εντοπίζονται στη μεμβράνη του θυλακοειδούς, χάνοντας σταδιακά ενέργεια ενώ τελικά 

μεταφέρεται στο PS-I όπου αντικαθιστά ένα ηλεκτρόνιο του. Το σύμπλεγμα του PS-II χάνοντας 

ένα ηλεκτρόνιο, φορτίζεται θετικά και είναι έτοιμο να δεχτεί ένα ηλεκτρόνιο σε αντικατάσταση 

εκείνου που έχασε. Το συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου του PS-II περιέχει τέσσερα ιόντα 

μαγγανίου (Mn), τα οποία αφαιρούν τα ηλεκτρόνια από τα άτομα υδρογόνου που υπάρχουν στο 

μόριο του νερού. Ως αποτέλεσμα το μόριο του νερού διασπάται σε δύο θετικά ιόντα υδρογόνου 

(πρωτόνια), ένα άτομο οξυγόνου και δύο ηλεκτρόνια. Καθώς τα μόρια νερού διασπώνται, τα 

άτομα του οξυγόνου σχηματίζουν μόρια αερίου οξυγόνου, τα οποία το φυτό επιστρέφει στην 

ατμόσφαιρα.  
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Τα ιόντα υδρογόνου αρχίζουν να συσσωρεύονται μέσα στα θυλακοειδή όπου και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το φυτό, ενώ τα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται από το 

συγκρότημα PS-II. Κάθε φορά που ένα μόριο νερού διασπάται, προστίθενται περισσότερα ιόντα 

υδρογόνου στα θυλακοειδή από τα ηλεκτρόνια του PS-II, καθώς αυτά μεταφέρονται στο 

συγκρότημα του PS-I. Τα ηλεκτρόνια αυτά χρησιμοποιούνται στη σύνθεση της τριφωσφορικής 

αδενοσίνης (ΑΤΡ), η οποία είναι απαραίτητη για τη φωτοσυνθετική παραγωγή σακχάρων. Για τη 

σύνθεση των σακχάρων είναι απαραίτητο -επιπλέον της ATP- το ανηγμένο φωσφορικό 

νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο ή NADPH. Τα μόρια του NADPH μεταφέρουν άτομα 

υδρογόνου στα ένζυμα που επιφορτίζονται με τη σύνθεση των μορίων των σακχάρων[76-78].  

Η σύνθεση του NADPH πραγματοποιείται στο φωτοσύστημα PS-I. Ενώσω στο 

φωτοσύστημα PS-II γίνεται η διάσπαση των μορίων του νερού για τη σύνθεση της ΑΤΡ, το 

φωτοσύστημα PS-I απορροφά φως και εκπέμπει ηλεκτρόνια τα οποία τελικά χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή του NADPH. Τόσο τα μόρια της ΑΤΡ όσο και του NADPH, βρίσκονται 

αποθηκευμένα στο χώρο εξωτερικά των θυλακοειδών, όπου μπορούν μελλοντικά να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των σακχάρων από τα ένζυμα που και αυτά εντοπίζονται 

στον ίδιο χώρο.  

 

3.3.1 Ο κύκλος του Calvin 

Στα φυτά, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια η μακροχρόνια αποθήκευση ενέργειας με τη 

μορφή σακχάρων επιτυγχάνεται μέσω μίας μεταγενέστερης ακολουθίας φώτο - ανεξάρτητων 

αντιδράσεων που ονομάζεται κύκλος του Calvin (από το όνομα του αμερικανού βιοχημικού 

Melvin Ellis Calvin που τον ανακάλυψε). Στον κύκλο του Calvin, το ένζυμο Ribulose-1,5-

bisphosphate carboxylase/oxygenase (ή εν συντομία RuBisCO) δεσμεύει CO2 από την 

ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια το CO2 μετατρέπεται με διαδοχικές αντιδράσεις αναγωγής σε 

περισσότερο πολύπλοκα οργανικά μόρια και τελικά σε υδατάνθρακες. Η ενέργεια για τη σειρά 

των αντιδράσεων αυτών παρέχεται από την ATP, ενώ μέσω του NADPH απελευθερώνονται 

σάκχαρα, που αποτελούνται από τρία άτομα άνθρακα. Τα σάκχαρα αυτά στη συνέχεια 

συνδυάζονται για τον σχηματισμό σακχαρόζης και αμύλου[78-79]. Σε κάθε ολοκλήρωση του κύκλου 

δεσμεύεται ένα μόριο CΟ2 με αντίστοιχη παραγωγή δύο μορίων φωσφογλυκερικού οξέος 

(phosphoglyceric acid - PGA). Απαιτούνται τρεις συνεχόμενες ολοκληρώσεις του κύκλου για την 

απελευθέρωση ενός μορίου της 3-φωσφογλυκεραλδεΰδης (3-phosphoglyceraldehyde - PGAL), 

προκειμένου να ακολουθήσει η μεταβολική οδός της γλυκόζης, ενώ τα υπόλοιπα πέντε μόρια 
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PGAL παραμένουν στον κύκλο. Συνεπώς σε κάθε έξι ολοκληρώσεις του κύκλου παράγονται 

επαρκείς ποσότητες PGAL προκειμένου να παραχθεί ένα μόριο γλυκόζης. Οι παραπάνω 

αντιδράσεις είναι φωτο-ανεξάρτητες (σκοτεινές αντιδράσεις)[79], σε αντίθεση με τις αντιδράσεις 

σύνθεσης των ATP και NADPH που είναι φωτο-εξαρτημένες. 

 

3.4 Η χημεία του CO2 – Θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά 

Το CO2 είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο. Το μόριο του είναι γραμμικό με ένα διπλό 

δεσμό μεταξύ των ατόμων του άνθρακα και του κάθε οξυγόνου (O=C=O). Το CO2 είναι άφθονο 

στη φύση και χρησιμεύει ως πηγή άνθρακα για τη φωτοσύνθεση των φυτών. Είναι παρόν στην 

ατμόσφαιρα σε ογκομετρική συγκέντρωση μεγαλύτερη πλέον του 0,040% (400 μέρη ανά 

εκατομμύριο κατ 'όγκο) (κεφάλαιο 1). Όπως θα ήταν αναμενόμενο για ένα μόριο που αποτελεί 

το τελικό προϊόν ενός πλήθους χημικών αντιδράσεων, από τη ζύμωση έως την καύση, το μόριο 

του CO2 είναι ένα εξαιρετικά σταθερό μόριο. Αυτό αντανακλάται στην υψηλά αρνητική τιμή της 

ελεύθερης ενέργειας σχηματισμού (ενέργεια Gibbs, ΔGf°=-394kJ mol-1), η οποία είναι 

αξιοσημείωτα μεγαλύτερη από εκείνη του νερού και άλλων υδρογονανθράκων (Σχήμα 3.1)[2]. 

Συνεπώς για την ενεργοποίηση και τη χημική μετατροπή του CO2 απαιτούνται η κατανάλωση 

μίας σημαντικής ποσότητας ενέργειας, η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών για την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης και συχνά η παρουσία ενεργών καταλυτών. Πολλές 

αντιδράσεις που εμπλέκονται στη μετατροπή του CO2 σχετίζονται με μία θετική μεταβολή της 

ενθαλπίας (ενδόθερμες αντιδράσεις).  

 

 

Σχήμα 3.1.: Ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού Gibbs για επιλεγμένες χημικές ενώσεις[2]. 
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Ο σχηματισμός υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού, συνεπάγεται μεταβολή στην 

ελεύθερη ενέργεια (ΔG0) κατά 237kJ mol-1 και μια μεταβολή ενθαλπίας (ΔH0) στα 285kJ mol-1. Οι 

αντίστοιχες τιμές για το σχηματισμό του CO από το CO2, είναι 257 και 283kJ mol-1 στους 25°C (1 

atm). Ως εκ τούτου, η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για τις αντιδράσεις διάσπασης του νερού 

και του CO2 είναι, 1,229 και 1,33 eV (ανά φωτόνιο) αντίστοιχα. Επομένως, στη θεωρία, το 

ενεργειακό χάσμα ενός φωτοκαταλύτη που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του CO2 και του 

νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,33eV.  

Η φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 είναι μία διαδικασία πολλών σταδίων, κατά τα 

οποία λαμβάνει χώρα η μεταφορά πολλαπλών ηλεκτρονίων[80]. Οι αντίστοιχες αντιδράσεις 

καθώς και τα δυναμικά αναγωγής E0
redox (σε τιμές V έναντι του ηλεκτροδίου NHE σε pH 7 και 

στους 25 οC) παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1.  

 

Πίνακας 3.1.: Δυναμικά αναγωγής ως προς το ηλεκτρόδιο NHE σε pH 7 και στους 25 οC των αντιδράσεων 
αναγωγής του CO2 

[80]. 
 

Αντίδραση  Ε0
redox V vs NHE 

2H+ + 2e-  H2 -0.41 

Η2Ο  ½ Ο2 + 2H+ + 2e- -0.82 

CO2 + e-  CO2
- -1.90 

CO2 + H+ + 2e-  HCO2
- -0.49 

CO2 + 2H++ 2e-  CO + H2O -0.53 

CO2 + 4H+ + 4e-  HCHO + H2O -0.48 

CO2 + 6H+ + 6e-  CH3OH + H2O -0.38 

CO2 + 8H+ + 8e-  CH4 + 2H2O -0.24 

 

Στη διαδικασία της φωτοκαταλυτικής μετατροπής του CO2 η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου 

στο CO2 είναι μία μη αυθόρμητη αντίδραση, λόγω της αρνητικής αδιαβατικής ηλεκτρονιακής 

συγγένειας (electron affinity) του CO2 (δηλ. απαιτείται ενέργεια για τη μεταφορά του 

ηλεκτρονίου από το TiO2 στο μόριο του CO2)[80]. Στη διεπιφάνεια αερίου-στερεού, η δυνατότητα 

της μεταφοράς των ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιμότητας του TiO2 στο CO2 εξαρτάται από την 

ηλεκτρονιακή συγγένεια των ηλεκτρονίων του αέριου CO2 και της αλληλεπίδρασης του CO2 με 

την επιφάνεια του TiO2. 
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Το αρχικό στάδιο στη φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 είναι η παραγωγή ζευγών 

ηλεκτρονίων-οπών (e--h+) κατά την απορρόφηση φωτονίων ενέργειας μεγαλύτερης από ή ίσης 

με το ενεργειακό χάσμα του φωτοκαταλύτη όπως έχει περιγραφεί και στο κεφάλαιο 2. Στη 

συνέχεια, τα φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται για την αναγωγή του CO2, ενώ 

αντίστοιχα οι φωτοεπαγώμενες οπές για την οξείδωση του νερού. Τα ζεύγη (e--h+), κατά τη 

μεταφορά τους προς την επιφάνεια του ημιαγωγού, αλληλεπιδρούν με τα προσροφημένα 

αντιδραστήρια (π.χ. το CO2) για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων αναγωγής (e-) και 

οξείδωσης (h+), αντίστοιχα. Σε περίπτωση απουσίας μίας τέτοιας μεταφοράς, τα ζεύγη 

επανασυνδέονται με απώλεια της ενέργειας. Η διαδικασία επανασύνδεσης (e--h+), η οποία είναι 

δύο έως τρεις τάξεις μεγέθους πιο γρήγορη, ανταγωνίζεται με τις επιθυμητές διαδικασίες 

οξειδοαναγωγής. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επανασύνδεσης (e--h+) πρέπει να ελαχιστοποιηθεί 

με κάποιο τρόπο, για την αύξηση της αποδοτικότητας και της βελτίωσης των ποσοστών 

φωτοαναγωγής του CO2. Εκτός από την επανασύνδεση, πολλοί άλλοι παράγοντες όπως είναι η 

ένταση του προσπίπτοντος φωτός, το κλάσμα του προσπίπτοντος φωτός που απορροφάται από 

τον φωτοκαταλύτη, ο τύπος του φωτοκαταλύτη, το μέγεθος των σωματιδίων του, η ειδική του 

επιφάνεια καθώς και οι δομικές και φωτο-φυσικές ιδιότητες του είναι γνωστό ότι επηρεάζουν 

την κινητική της φωτοαναγωγής του CO2. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μελετώνται και 

αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου για την περίπτωση του TiO2. 

 

3.5 Εναλλακτικές χρήσεις και μέθοδοι μετατροπής του CO2 

3.5.1 Κύριες χρήσεις του CO2 στη βιομηχανία 

Η βιομηχανική χρήση του CO2 ως πηγή άνθρακα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το CO2 

χρησιμοποιείται σε αντιδράσεις καρβοξυλίωσης και σε συγκεκριμένες αντιδράσεις 

μετασχηματισμού που παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.2)[81] και 

περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.  

 

Σχήμα 3.2.: Μέθοδοι βιομηχανικής σύνθεσης με χρήση CO2 
[81]. 
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3.5.1.1 Καρβοξυλικά οξέα και σύνθεση σαλικυλικού οξέος 

Οι φαινόλες με τη μορφή καλίου ή άλατος νατρίου μετατρέπονται σε καρβοξυλικά οξέα 

όταν αντιδρούν με το CO2. Βιομηχανικά με την παραπάνω διαδικασία παρασκευάζεται ένας 

μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων χημικών ενώσεων. Η πρακτική σύνθεση, 

ή αλλιώς διαδικασία Kolbe-Schmitt, πραγματοποιείται με θέρμανση του άλατος του νατρίου, 

υπό υψηλή πίεση σε ένα αυτόκλειστο σύστημα. Το παραγόμενο οξύ ανακτάται μέσω οξίνισης με 

θειικό οξύ (H2SO4). Ένα από τα πιο σημαντικά οξέα που παράγονται μέσω της σύνθεσης αυτή 

είναι το σαλικυλικό οξύ (ενδιάμεσο στη σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέως – ασπιρίνη), 

όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3[81]. Η αντίδραση χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική 

σύνθεση του σαλικυλικού οξέως από το 1874. Η απόδοση της αντίδρασης αυξάνεται από 

περίπου 50% σε 90%, όταν εισαχθεί CO2 υπό πίεση (5–7 bars). 

 

 

Σχήμα 3.3.: Βιομηχανική σύνθεση του σαλικυλικού οξέως[81]. 

 

3.5.1.2 Παραγωγή οργανικών ανθρακικών   

 Το CO2 αντιδρά με εποξείδια παρουσία τεταρτοταγών αλογονιδίων της αμμωνίας, για 

την παραγωγή των αντίστοιχων ανθρακικών, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4[81]. Η σύνθεση 

κυκλικών ανθρακικών (ανθρακικού αιθυλενίου και προπυλενίου) από το CO2 έχει 

βιομηχανοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Τα κυκλικά οργανικά ανθρακικά εμφανίζουν 

υψηλό σημείο βρασμού και έτσι έχουν βρει πολλές εφαρμογές ως διαλύτες. Στη συνέχεια 

μπορούν να αντιδράσουν με αμμωνία ή αμίνες για το σχηματισμό καρβαμιδικών ενώσεων. Οι 

καρβαμιδικές ενώσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν σε πολυουρεθάνη, ένα 

ευέλικτο υλικό με υψηλή εμπορική αξία. Τα ανθρακικά των αλκενίων είναι γενικά εξαιρετικοί 

διαλύτες για την παραγωγή διαφόρων πολυμερών όπως είναι τα πολυακρυλονιτρίλιο, nylon, 

τερυλίνη και πολυβινυλοχλωρίδιο.  

 

Σχήμα 3.4.:Σύνθεση ανθρακικών από CO2 και εποξείδια[81]. 
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Η παραγωγή πολυανθρακικών, που είναι επίσης μία βιομηχανοποιημένη διαδικασία, 

περιλαμβάνει τα ίδια αντιδραστήρια όπως και στη σύνθεση των κυκλικών ανθρακικών ενώ ο 

πολυμερισμός συχνά καταλύεται από σύμπλοκα ψευδαργύρου. 

 

3.5.1.3 Παραγωγή ουρίας  

 Η ετήσια βιομηχανική παραγωγή της ουρίας με χρήση CO2 είναι περίπου 100 

εκατομμύρια τόνοι. Η παραγωγή της ουρίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια σε υψηλή πίεση 

(150-250bar) και θερμοκρασία (150-200οC). Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται ο σχηματισμός 

του καρβαμικού αμμωνίου από αμμωνία και CO2. Το δεύτερο βήμα είναι η αφυδάτωση του 

καρβαμιδικού αμμωνίου προς ουρία, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.5[81]. Διάφορες 

διεργασίες έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή ουρίας. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών είναι η 

τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση και ανακύκλωση του καρβαμικού αμμωνίου που 

δεν αντέδρασε. Η ουρία χρησιμοποιείται κυρίως ως χημικό λίπασμα, στις ρητίνες ουρίας, σε 

ρητίνες ουρίας – μελαμίνης και σαν πρόσθετο στις ζωοτροφές.  

 

Σχήμα 3.5.: Βιομηχανική παραγωγή ουρίας από αμμωνία και CO2
[81]. 

 

3.5.1.4 Παραγωγή μεθανόλης  

 Σε εμπορική κλίμακα η μεθανόλη παράγεται από αέριο σύνθεσης (synthesis gas – syngas) 

χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο ή γαιάνθρακα, που κυρίως περιέχουν CO και H2 μαζί με μία μικρή 

ποσότητα CO2, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 3.6)[81]. 

 

Σχήμα 3.6.: Παραγωγή μεθανόλης από αέριο σύνθεσης (syngas) και μικρή ποσότητα CO2
[81]. 

  

Η αντίδραση καταλύεται από υλικά που βασίζονται σε οξείδια του χαλκού και του ψευδαργύρου 

και παρουσιάζουν υψηλή δραστικότητα και εκλεκτικότητα. Η ετήσια παραγωγή μεθανόλης είναι 

περίπου 40 Mt και χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο για την παραγωγή ενός μεγάλου εύρους 

χημικών ενώσεων όπως είναι η φορμαλδεΰδη, ο μέθυλο-τριτ-βουτυλεαιθέρας και το οξικό οξύ. 

 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

69 
 

3.5.2. Μέθοδοι μετατροπής του CO2  

To CO2 μπορεί επίσης να μετατραπεί σε καύσιμα με ή χωρίς τη χρήση άμεσης ηλιακής 

ενέργειας μέσω των τεχνικών της ηλεκτρο-καταλυτικής, της φωτο-ηλεκτροχημικής, της φωτο-

καταλυτικής και της θερμοχημικής αναγωγής. Οι τεχνικές αυτές περιγράφονται συνοπτικά στη 

συνέχεια εκτός της φωτοκαταλυτικής αναγωγής η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο σύνολο 

του κεφαλαίου αυτού αφού αποτελεί και την κύρια τεχνική που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

διατριβή.  

 

3.5.2.1 Ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή 

Η ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του CO2
[82-84] για την παραγωγή καύσιμων 

υδρογονανθράκων ακολουθεί τις ίδιες αρχές με την ηλεκτρόλυση του νερού. Οξυγόνο παράγεται 

στην άνοδο του κελιού, ενώ η αναγωγή του CO2 λαμβάνει χώρα στην κάθοδο του συστήματος. 

Τα προϊόντα της αναγωγής εξαρτώνται από τον εκάστοτε ηλεκτροκαταλύτη που χρησιμοποιείται. 

Η ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή του CO2 μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες 

περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας τεχνολογία παρόμοια με αυτή της ηλεκτρόλυσης του νερού[85]. 

Τα κύρια εμπόδια για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής είναι η εύρεση αποδοτικών 

καταλυτικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι σύγχρονοι ηλεκτροκαταλύτες λειτουργούν με 

υψηλά υπερδυναμικά, χαμηλή φαρανταϊκή απόδοση (δηλαδή κακή επιλεκτικότητα τελικού 

προϊόντος), χαμηλές πυκνότητες ρεύματος και απενεργοποιούνται με την πάροδο του χρόνου[85]. 

Η χαμηλή φαρανταϊκή απόδοση παρουσιάζεται λόγω του ότι το θερμοδυναμικό δυναμικό 

αναγωγής του CO2 είναι παρόμοιο με εκείνο της διάσπασης του νερού (1,23 V), γεγονός που 

επιτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ της έκλυσης υδρογόνου και της αναγωγής του CO2. 

Η ηλεκτρο-καταλυτική αναγωγή του CO2 έχει μελετηθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 

διαφορετικών καταλυτών[86], συμπεριλαμβανομένων των συμπλοκών μετάλλων μετάπτωσης[84] 

και των μεταλλικών οξειδίων[87]. Μεταξύ των μετάλλων που έχουν μελετηθεί, ο χαλκός είναι ο 

μόνος που είναι σε θέση να ανάγει το CO2 σε υδρογονάνθρακες (π.χ. μεθάνιο, αιθυλένιο) με 

σημαντικές πυκνότητες ρεύματος, υπό μέτρια υπερδυναμικά και λογική φαρανταϊκή απόδοση 

[88-89]. Για τη μετατροπή του CO2 σε C2H4 με καταλύτες χαλκού, η συνολική ενεργειακή απόδοση 

της μετατροπής είναι μόνο 41%, λόγω της υψηλής τιμής του υπερδυναμικού της καθόδου[83]. 

Επιπλέον, ο χαλκός διαλύεται σε όξινο περιβάλλον και η απενεργοποίηση του λόγω 

δηλητηρίασης (poisoning) της επιφάνειας περιορίζει την απόδοση[85]. Αντίθετα, με χρήση 
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καταλυτών από Au, Ag, Zn, και Pd, ΗΟΟΟ- στα Pb, Hg, In, Sn, Cd, και Τi, το κύριο προϊόν ήταν CO, 

ενώ η εφαρμογή Ni, Fe, Pt, Τi, και Ga οδηγεί σε παραγωγή υδρογόνου.  

 

3.5.2.2. Φωτο-ηλεκτροχημική αναγωγή 

Η φωτο-ηλεκτροχημική αναγωγή του CO2 ακολουθεί τις ίδιες αρχές με την φωτο-

ηλεκτροχημική διάσπαση του νερού. Όπως και κατά τη διάσπαση του νερού, η κύρια πρόκληση 

είναι να βρεθεί η κατάλληλη φωτοκάθοδος η οποία θα επιτρέπει την αναγωγή χρησιμοποιώντας 

ορατή ακτινοβολία. Μια πρόσθετη επιπλοκή είναι ότι η έκλυση υδρογόνου ανταγωνίζεται την 

αναγωγή του CO2. Ως εκ τούτου, έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση μη υδατικών 

διαλυτών για τη διαδικασία της φωτο-ηλεκτροχημικής αναγωγής του CO2
[90]. Μερικά από τα πιο 

κοινά υλικά που χρησιμοποιούνται στις φωτοκαθόδους είναι τα p-Si[91], n-Si[92], p-ΙnΡ[93-94], p-

GaP[95-96], p-GaAs[96], n-GaAs[97-98] και p-CdTe[94] με τυπικά προϊόντα τα: HCOOH, CO, CH2O και Η2. 

Η εκλεκτικότητα των τελικών προϊόντων και η δραστικότητα μπορούν να τροποποιηθούν με την 

ενσωμάτωση μεταλλικών συν-καταλυτών όπως είναι οι Au, Ag, Cu, Pd, Ni, Ru, Zn, In και Pb[91, 96, 

99-100] ή με ομοιοπολική σύνδεση μοριακών καταλυτών στην επιφάνεια[101-102]. 

 

3.5.2.3. Θερμοχημική αναγωγή  

Η ενός βήματος άμεση θερμόλυση του CO2 προς CO και Ο2 είναι δυνατή σε εξαιρετικά 

υψηλές θερμοκρασίες. Στους 3075oC η μετατροπή αγγίζει το 100%[103], ενώ μια μικρότερη 

μετατροπή της τάξης του 30% είναι δυνατή στους 2400oC[104]. Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί ένας 

πρωτότυπος ηλιακός αντιδραστήρας με θερμοκρασία λειτουργίας τους 2400oC, με μέγιστη 

απόδοση μετατροπής του 5% της ηλιακής ενέργειας σε χημική και με το ποσοστό μετατροπής 

του CO2 να ανέρχεται στο 6%[105]. Η αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής προβλέπει ότι ένα ώριμο 

σύστημα μπορεί να επιτύχει μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική με απόδοση έως και 

20%. Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 

προκαλούν προβλήματα σταθερότητας, η απώλεια ενέργειας είναι υψηλή και ο διαχωρισμός 

των CO και O2 σε υψηλή θερμοκρασία εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Τα προβλήματα αυτά 

μπορούν να παρακαμφθούν με τη χρήση οξειδοαναγωγικών θερμοχημικών κύκλων. Πιο 

συγκεκριμένα οι θερμοχημικοί κύκλοι δύο σταδίων είναι αρκετά απλοί στην εφαρμογή τους 

παράγοντας CO και Ο2 σε ξεχωριστά στάδια και απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας 

από την άμεση θερμόλυση. Συνήθως, τέτοιοι θερμοχημικοί κύκλοι περιλαμβάνουν τη 

θερμοχημική αναγωγή ενός μεταλλικού οξειδίου, που συχνά ακολουθείται από την επανα-
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οξείδωσή του, χρησιμοποιώντας ως οξειδωτικό το CO2. Ο θερμοχημικός κύκλος Zn/ZnO αποτελεί 

μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η οποία έχει θεωρητική μέγιστη απόδοση μετατροπής της 

ηλιακής ενέργειας σε χημική της τάξης του 39%[104]. Η αναγωγή του ZnO λαμβάνει χώρα στους 

1600oC και η εκ νέου οξείδωση του από το CO2 πραγματοποιείται στους 360oC[106]. Ένα από τα 

κύρια μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο Zn είναι πτητικός και πρέπει να διαχωρίζεται 

από το Ο2. Οι φερρίτες (MxFe3-xO4) αποτελούν μια άλλη πολλά υποσχόμενη κατηγορία υλικών για 

τη θερμοχημική διάσπαση του CO2. 

 

3.6 Επιλογή βέλτιστου φωτοκαταλυτικού υλικού για τη φωτοαναγωγή του CO2 

Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της φωτοαναγωγής του CO2, είναι απαραίτητο τα 

φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια να διαθέτουν την απαιτούμενη ενέργεια όπως υποδεικνύεται από 

τα θερμοδυναμικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι το κατώτερο επίπεδο ενέργειας της ζώνης 

αγωγιμότητας (conduction band – CB) του φωτοκαταλύτη πρέπει να είναι περισσότερο αρνητικό 

σε σχέση με την ενέργεια αναγωγής του CO2. Αντίστοιχα το ανώτερο επίπεδο ενέργειας της ζώνης 

σθένους (valence band – VB) του φωτοκαταλύτη πρέπει να είναι περισσότερο θετικό σε σχέση 

με την αντίστοιχη ενέργεια της οξείδωσης του νερού. Συνεπώς, η επιλογή του καταλύτη 

καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ των επιπέδων ενέργειας της ζώνης σθένους και της ζώνης 

αγωγιμότητας έναντι των αντίστοιχων ενεργειών για την αναγωγή του CO2 και της οξείδωσης του 

νερού. Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 3.7) απεικονίζονται τα επίπεδα ενέργειας των ζωνών 

αγωγιμότητας και σθένους των κυριότερων ημιαγώγιμων οξειδίων σε σύγκριση με τα δυναμικά 

οξειδοαναγωγής στις κύριες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη φωτοκαταλυτική 

μετατροπή του CO2
[72]. Ημιαγωγοί όπως οι SiC, Gap, CdS, ZnO και TiO2, οι οποίοι πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια είναι ενεργοί για την αναγωγή του CO2, ενώ οξείδια όπως είναι τα WO3 και 

SnO2, των οποίων τα επίπεδα των ζωνών αγωγιμότητας είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα για 

την αναγωγή του CO2, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φωτοαναγωγική διαδικασία. Τα 

επίπεδα ενέργειας των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους σε αντιστοιχία με εκείνα για το 

οξειδοαναγωγικό ζεύγος καθώς και ο χρόνος ζωής των φωτοεπαγώμενων φορέων φορτίου που 

παρατείνεται από τον μειωμένο ρυθμό επανασύνδεσης, είναι δύο θεμελιώδη κριτήρια που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου φωτοκαταλύτη για την αναγωγή 

του CO2.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

72 
 

 

Σχήμα 3.7.: Επίπεδα ενέργειας των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους των κυριότερων ημιαγώγιμων 
οξειδίων[72]. 

 

Οι ημιαγωγοί ενεργειακού χάσματος μεγάλου εύρους είναι οι καταλληλότεροι 

φωτοκαταλύτες για την αναγωγή του CO2, επειδή παρέχουν επαρκή αρνητικά και θετικά 

δυναμικά οξειδοαναγωγής στις ζώνες αγωγιμότητας και σθένους, αντίστοιχα. Το μειονέκτημα 

της χρήσης ημιαγωγών μεγάλου εύρους ενεργειακού χάσματος είναι η απαίτηση για υψηλή 

κατανάλωση ενέργειας[71-72,107-108]. Αν και πολλοί ημιαγωγοί έχουν μικρότερα ενεργειακά 

χάσματα και απορροφούν στην ορατή περιοχή του ηλιακού φάσματος (π.χ. τα CdS και Fe2O3 με 

τιμές ενεργειακών χασμάτων στα 2,4 και 2,3 eV, αντίστοιχα), μόνο λίγοι από αυτούς είναι 

καταλυτικά ενεργοί, λόγω του ότι τα επίπεδα ενέργειας είτε της ζώνης αγωγιμότητας είτε της 

ζώνης σθένους είναι ακατάλληλα για την αναγωγή του CO2 ή/και της οξείδωσης του νερού. Ο 

περιορισμός αυτός, μαζί με τη χαμηλή σταθερότητα στη φωτο-διάβρωση πολλών ημιαγωγών, 

μειώνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικά κατάλληλων υλικών για την φωτοαναγωγή του CO2. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί με βάση το TiO2 και έχει οδηγήσει στην κατανόηση 

των βασικών αρχών που διέπουν τη διαδικασία, την επίδραση των παραμέτρων στη διεργασία 

και τη συσχέτιση μεταξύ των φωτο-φυσικών και δομικών ιδιοτήτων και της φωτοκαταλυτικής 

δράσης των φωτοκαταλυτών αυτών. Το TiO2 ως ο πιο ευρέως προτιμώμενος καταλύτης έχει 

μελετηθεί εκτενώς για την φωτοαναγωγή του CO2, σε διάφορες κρυσταλλικές, μορφολογικές και 

νανοδομημένες μορφές (σωματίδια, σωλήνες, φυλλώδεις διατάξεις, υμένια, κλπ.) και μετά την 

τροποποίησή του με μέταλλα και ανιόντα ή μέσω σύζευξής του με διάφορα άλλα οξείδια 

ημιαγωγών.  
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3.7 Η ανάγκη για τροποποίηση του TiO2 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2, η αποτροπή της επανασύνδεσης των 

φωτοεπαγώμενων ζευγών e- - h+ στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

καθώς είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για τη χαμηλή τους απόδοση. Ως εκ τούτου, 

οποιαδήποτε στρατηγική που μπορεί να αναστείλει το ρυθμό επανασύνδεσης των ζευγών e- - h+ 

ή να διευκολύνει το διαχωρισμό φορτίου και τη μετανάστευση του από την επιφάνεια του 

καταλύτη στα αντιδρώντα, είναι πιθανό να ενισχύσει την απόδοση της διαδικασίας 

φωτοαναγωγής του CO2. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι η αύξηση του ποσοστού του 

ηλιακού φάσματος που είναι σε θέση να απορροφήσει το φωτοκαταλυτικό υλικό. Για τους 

φωτοκαταλύτες που βασίζονται στο TiO2, η επέκταση της απορρόφησης σε μεγαλύτερα μήκη 

κύματος, ο διαχωρισμός του φορτίου και η διαδικασία μεταφοράς του είναι παράμετροι στενά 

συνδεδεμένες με την κρυσταλλική φάση, την ύπαρξη ατελειών και των τροποποιήσεων του 

υλικού. 

 

3.7.1 Επίδραση της κρυσταλλικής φάσης 

Το TiO2 εμφανίζεται συνήθως σε τρεις κύριες κρυσταλλικές μορφές: ανατάσης, ρουτίλιο 

και μπρουκίτης (βλέπε κεφάλαιο 2). Υλικά βασισμένα στο TiO2 των παραπάνω κρυσταλλικών 

μορφών ή μίξης ανατάση και ρουτηλίου (π.χ., ο εμπορικά διαθέσιμος φωτοκαταλύτης Evonik 

P25: 75% ανατάσης/25% ρουτήλιο), έχουν επανειλημμένα μελετηθεί για τη φωτοκαταλυτική 

αναγωγή του CO2, χρησιμοποιώντας τα είτε ως είναι είτε τροποποιημένα με κάποιο μέταλλο, 

αμέταλλο ή οξείδιο μετάλλου[109-114]. Αντίθετα, η φάση του μπρουκίτη ή ο συνδυασμός ανατάση 

- μπρουκίτη έχει μελετηθεί πολύ λιγότερο, πιθανώς λόγω της δυσκολίας στη σύνθεση υψηλής 

ποιότητας νανοκρυσταλλιτών μπρουκίτη. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η φάση του ανατάση είναι 

περισσότερο φωτοκαταλυτικά ενεργή από εκείνη του ρουτηλίου, γεγονός που ενδεχομένως 

οφείλεται στη συνδυασμένη δράση του χαμηλότερου ρυθμού επανασύνδεσης των ζευγών e- - h+ 

και της υψηλότερης ικανότητας προσρόφησης του CO2 της επιφάνειας του ανατάση[53,55,115]. 

Πρόσφατα, η πολύ λιγότερο μελετημένη φάση του μπρουκίτη βρέθηκε να έχει παρόμοια 

φωτοκαταλυτική δράση με τον ανατάση, αλλά υψηλότερη από αυτή του ρουτηλίου για τη 

φωτοαναγωγή του CO2 παρουσία Η2Ο[116].  

Από τις μελέτες σχετικές με τα υλικά TiO2 μικτής φάσης, προκύπτει ότι τα μείγματα 

ανατάση / ρουτηλίου πλούσια σε ανατάση (π.χ. Evonik P25) είναι πιο δραστικά από τον καθαρό 

ανατάση ή το ρουτήλιο για τη φωτοαναγωγή του CO2 σε υδρογονάνθρακες[113,117]. Το γεγονός 
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αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πιο αποτελεσματικό διαχωρισμό φορτίου και στη 

μεταφορά του ανάμεσα στον ανατάση και στο ρουτήλιο. Στο σχήμα 3.8[55] παρουσιάζονται τα 

δύο τυπικά μοντέλα μεταφοράς φορτίου μεταξύ του ανατάση και του ρουτηλίου. Ορισμένα 

αποτελέσματα της βιβλιογραφίας[113,118-119] προτείνουν ότι τα φωτοεπαγώμενα ηλεκτρόνια 

τείνουν να μεταφέρονται από τον ανατάση στο ρουτήλιο, επειδή η ζώνη αγωγιμότητας του 

ανατάση είναι περισσότερο αρνητική από εκείνη του ρουτηλίου (Σχήμα 3.8α). Η φάση του 

ρουτηλίου λειτουργεί ως μία παθητική καταβόθρα ηλεκτρονίων (electron sink), η οποία 

εμποδίζει την επανασύνδεση των φορτίων στον ανατάση και επιτρέπει τις προερχόμενες από 

τον ανατάση οπές να μεταφερθούν στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη.  

Σύμφωνα με ένα δεύτερο μοντέλο[53,55], τα ηλεκτρόνια μεταναστεύουν από την 

υψηλότερου επίπεδου ζώνη αγωγιμότητας του ρουτηλίου προς τις χαμηλότερου επιπέδου 

θέσεις παγίδευσης του κρυσταλλικού πλέγματος του ανατάση (Σχήμα 3.8β). Στη συνέχεια τα 

ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τον ανατάση στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Το γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό με τη μεταφορά των οπών στην επιφάνεια οδηγεί στον πιο αποτελεσματικό 

διαχωρισμό των φορέων φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, η φάση του ρουτηλίου χρησιμεύει ως 

κεραία (antenna) για την επέκταση της φωτοδραστικότητας του υλικού προς τo ορατό φάσμα 

της ηλιακής ακτινοβολίας.  

 

 

Σχήμα 3.8.: Μοντέλα μεταφοράς φορτίου μεταξύ του ανατάση και του ρουτηλίου[55]. 

(α) 

(β) 
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Πρόσφατα, TiO2 με μίξη ανατάση/μπρουκίτη σε ελεγχόμενη αναλογία φάσεων 

χρησιμοποιήθηκε ως φωτοκαταλύτης για την φωτοαναγωγή του CO2, παρουσία Η2Ο[120]. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστικότητα του υλικού αυτού ήταν γενικά μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των καθαρών μονοφασικών ανατάση και μπρουκίτη. Σε αναλογία με τη μίξη 

ανατάση/ρουτηλίου, η βελτιωμένη απόδοση του μείγματος ανατάση/μπρουκίτη οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο στη διεπιφανειακή μεταφορά ηλεκτρονίων με κατεύθυνση από τον μπρουκίτη στον 

ανατάση. Μεταξύ των δικρυσταλλικών μειγμάτων ανατάση/μπρουκίτη, το πλούσιο σε ανατάση 

μείγμα (75% ανατάσης-25% μπρουκίτης) επέδειξε την υψηλότερη δραστικότητα, υψηλότερη 

από το αντίστοιχο μίγμα ανατάση - ρουτιλίου (Evonik Ρ25). Η υψηλότερη αυτή δραστικότητα 

μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:  

1) Ο ίδιος ο μπρουκίτης είναι περισσότερο δραστικός από το ρουτίλιο[116]. 

2) Ο μπρουκίτης έχει υψηλότερη ζώνη αγωγιμότητας (CB) από το ρουτίλιο, η οποία μπορεί 

να προωθήσει την αντίδραση της αναγωγής του CO2 παρουσία Η2Ο που απαιτεί ένα 

υψηλό δυναμικό αναγωγής[109].  

3) Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας του μπρουκίτη μπορούν να 

μετακινηθούν στη ζώνη αγωγιμότητας του ανατάση λόγω της ελάχιστα υψηλότερης 

ζώνης αγωγιμότητας του μπρουκίτη.  

 

3.7.2 Επίδραση των ατελειών 

Το TiO2 είναι μια μη στοιχειομετρική ένωση, η οποία περιέχει ατέλειες όσον αφορά τις 

κενές θέσεις οξυγόνου (Oxygen Vacancies - VO) και τιτανίου σε ενδοπλεγματικές (interstitial) 

θέσεις (Ti3+)[121]. Οι ατέλειες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν μέσω φωτοδιέγερσης, παρουσία 

ενός συλλέκτη οπών (hole scavenger)[122], θερμικής απομάκρυνσης του οξυγόνου του πλέγματος 

με κάποιο αναγωγικό αέριο[123-124], εμπλουτισμού (doping) με ανιόντα όπως είναι τα Ν και C[125-

127], θερμικής κατεργασίας υπό κενό[128] ή μέσω κατεργασίας πλάσματος[129]. Οι ατέλειες φαίνεται 

να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων 

και στη διάσπαση του νερού με χρήση του TiO2 
[123, 126, 128]. Υπάρχουν τρεις λόγοι που μπορούν να 

εξηγήσουν τη σημασία των ατελειών στο TiO2: 

1) Η δημιουργία των ατελειών εισάγει ενδοχασματικές ενεργειακές καταστάσεις που 

οδηγούν σε μείωση του ενεργειακού χάσματος και ως εκ τούτου, στην επέκταση της 

φωτοαπόκρισης του TiO2 στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας.  
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2) Η ενεργειακή κατάσταση του δότη (donor state) που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη 

αγωγιμότητας του TiO2 προωθεί τη μεταφορά του φορτίου και το διαχωρισμό των 

φορέων (παγίδευση ηλεκτρονίων). 

3) Τα Ti3+ και VO θεωρούνται σημαντικές ενεργές θέσεις για την προσρόφηση και την 

ενεργοποίηση των αντιδρώντων.  

 

Το σχήμα 3.9[130] παρουσιάζει το μηχανισμό μεταφοράς του φορτίου στο TiO2, στο οποίο 

υπάρχουν κενές θέσεις οξυγόνου (oxygen deficient TiO2 - TiO2-x). Τα ηλεκτρόνια διεγείρονται από 

τη ζώνη σθένους στην κατάσταση των ατελειών (defects donor state - κόκκινη διακεκομμένη 

γραμμή), υπό φωτισμό με ορατή ακτινοβολία. Η διάρκεια ζωής των ηλεκτρονίων στην κατάσταση 

αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στην ζώνη αγωγιμότητας[131-132], γεγονός το οποίο 

διευκολύνει το σχηματισμό των ριζών υπεροξειδίου με προσάρτηση των ηλεκτρονίων στο 

οξυγόνο.  

 

 

Σχήμα 3.9.: Μηχανισμός μεταφοράς του φορτίου σε TiO2 παρουσία κενών θέσεων οξυγόνου[130]. 

 

Επιπλέον, οι οπές που παραμένουν στη ζώνη σθένους επιταχύνουν την παραγωγή των 

ελευθέρων ριζών ΟΗ (ΟΗ•). Οι ρίζες υπεροξειδίου και ΟΗ είναι υπεύθυνες για την ενισχυμένη 

δραστικότητα του TiO2-x κατά τη φωτοαποικοδόμηση οργανικών ενώσεων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι κενές θέσεις οξυγόνου που παράγονται μέσω θερμικής κατεργασίας σε 

περιβάλλον αδρανούς αερίου και υπό ατμοσφαιρική πίεση, δεν είναι σταθερές σε περιβάλλον 
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αέρα και καταναλώνονται κατά τη διαδικασία της φωτοαναγωγής. Περαιτέρω μελέτες είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη περισσότερο σταθερών και αποδοτικών υλικών TiO2-x για την 

παραγωγή ηλιακών καυσίμων, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου ρόλου 

των ατελειών και της δυναμικής του διαχωρισμού και της μεταφοράς των φορτιών.  

 

3.7.3 Επίδραση της τροποποίησης του TiO2  

Εκτός από τη μεταβολή της κρυσταλλικής φάσης και τη δημιουργία επιφανειακών και 

κρυσταλλικών ατελειών στο TiO2, η φωτοκαταλυτική δράση μπορεί να ενισχυθεί μέσω 

καταλλήλου εμπλουτισμού του υλικού με: 

 

1) Μη μεταλλικά στοιχεία. Μία τέτοια τροποποίηση μπορεί να μειώσει το ενεργειακό 

χάσμα του TiO2 ή/και να δημιουργήσει ενεργειακά επίπεδα των προσμείξεων πάνω από 

τη ζώνη σθένους του TiO2. Τα διεγερμένα από την ορατή ακτινοβολία ηλεκτρόνια 

μεταφέρονται τότε από τη στάθμη των προσμίξεων στη ζώνη αγωγιμότητας του TiO2. 

2) Προώθηση της μεταφοράς των ηλεκτρονίων στην κατεύθυνση από τη ζώνη 

αγωγιμότητας του TiO2 προς εξωτερικούς παγιδευτές ή φορείς. Οι παγιδευτές 

ηλεκτρονίων μπορεί να είναι μέταλλα (π.χ., Cu, Fe, Pt, Pd, Au, Ag) ή οξείδια μετάλλων 

(π.χ., CuO, FeOx, CeO2), ενώ οι φορείς ηλεκτρονίων είναι συχνά ανθρακούχα υλικά (π.χ. 

γραφένιο). 

3) Συνδυασμό του TiO2 με κάποιον άλλο ημιαγωγό, (π.χ., CuO, ZnO). Τέτοιοι συνδυασμοί, 

προάγουν τη μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας του δεύτερου 

ημιαγωγού και της ζώνης αγωγιμότητας του TiO2 . 

4) Τροποποίηση με κβαντικές τελείες και ευαισθητοποίηση με ενώσεις συγκομιδής φωτός 

/ μορίων χρωστικής. 

 

Οι παραπάνω στρατηγικές ενισχύουν τη μεταφορά φορτίου, τον αποτελεσματικό 

διαχωρισμό των φορέων φορτίου και την επέκταση του εύρους απορρόφησης προς την ορατή 

πλευρά του ηλιακού φάσματος. Στις επόμενες παραγράφους αναπτύσσονται με περισσότερη 

λεπτομέρεια οι παραπάνω στρατηγικές και περιγράφονται οι αντίστοιχοι μηχανισμοί 

φωτοεπαγωγής και μεταφοράς των φορέων φορτίου.  
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3.7.3.1 Εμπλουτισμός του TiO2 με μη-μεταλλικά στοιχεία  

Λόγω του μεγάλου ενεργειακού χάσματος του TiO2 (3,0-3,2 eV ανάλογα με την 

κρυσταλλική του μορφή) η φωτοκαταλυτική απόδοση του για τη φωτοαναγωγή του CO2 υπό 

ορατή ακτινοβολία είναι είτε μηδενική είτε πολύ χαμηλή. Η τροποποίηση του TiO2 μέσω 

εμπλουτισμού του με αμέταλλα στοιχεία βελτιώνει τη δραστικότητα στο ορατό φάσμα της 

ακτινοβολίας. Η βελτίωση αυτή εξαρτάται από τον τύπο και τη συγκέντρωση των αμέταλλων 

προσμείξεων. Μεταξύ των διαφόρων αμέταλλων, ο εμπλουτισμός του TiO2 με άζωτο (Ν) 

χρησιμοποιείται ευρέως στη φωτοοξείδωση οργανικών ρύπων καθώς και στη φωτοαναγωγή του 

CO2. Η μεταβολή της δραστικότητας υπό ορατή ακτινοβολία, καθώς και ο μηχανισμός υλικών 

TiO2 που έχουν τροποποιηθεί με άζωτο έχει μελετηθεί εκτενώς (Σχήμα 3.10.)[130]. 

 

 

Σχήμα 3.10.: Μηχανισμός μεταφοράς του φορτίου σε TiO2 τροποποιημένο με άζωτο (Ν)[130] . 

 

Ο εμπλουτισμός με άζωτο δημιουργεί μια ενεργειακή κατάσταση της πρόσμιξης 

(impurity state) πάνω από τη ζώνη σθένους του TiO2. Η ανάμειξη του 2p τροχιακού του αζώτου 

με τη ζώνη σθένους του TiO2, οδηγεί σε στένωση του ενεργειακού χάσματος του TiO2 και 

επεκτείνει τη φωτοαπόκριση του στην περιοχή της ορατής ακτινοβολίας. Η ακτινοβόληση με 

ορατό φως προκαλεί τη μεταφορά ηλεκτρονίων από την ενεργειακή κατάσταση της πρόσμιξης 

στη ζώνη αγωγιμότητας, ενώ οι φωτοεπαγώμενες οπές που αφήνονται μπορεί να οξειδώσουν το 

Η2Ο σε O2 ή ομάδες ΟΗ για το σχηματισμό ριζών ΟΗ•.  
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3.7.3.2 Εμπλουτισμός του TiO2 με μέταλλα ή μεταλλικά οξείδια  

Το σχήμα 3.11[130] παρουσιάζει το μηχανισμό μεταφοράς ηλεκτρονίων σε υλικά 

βασισμένα στο TiO2 τροποποιημένα με μέταλλα ή οξείδια μετάλλων. Τα φωτοεπαγώμενα 

ηλεκτρόνια στο TiO2 μπορούν εύκολα να παγιδευτούν από τα νανοσωματίδια των μετάλλων, 

λόγω του ότι τα επίπεδα της ενέργειας Fermi των μετάλλων είναι συνήθως χαμηλότερα από 

εκείνα του TiO2. Μία τέτοια διαδικασία διαχωρισμού οδηγεί στο σχηματισμό ενός φράγματος 

Schottky στη διεπιφάνεια μετάλλου-ημιαγωγού, το οποίο και μπορεί να επιβραδύνει την 

επανασύνδεση των ζευγών e--h+. Τα σωματίδια των μετάλλων παίζουν επίσης το ρόλο του συν-

καταλύτη, παρέχοντας ενεργές θέσεις για την ενεργοποίηση και διάσταση των Η2Ο και CO2. Οι 

δύο παραπάνω λειτουργίες των μετάλλων μπορούν να ενισχύσουν τη δραστικότητα του TiO2 

κατά τη διαδικασία της φωτοαναγωγής του CO2. Η επίδραση της προσθήκης των μετάλλων στο 

διαχωρισμό και τη μεταφορά των φορέων φορτίου εξαρτάται από τον τύπο, την αναλογία, τη 

διασπορά και το μέγεθος των σωματιδίων καθώς και από την τιμή του σθένους των μετάλλων. 

 

 

Σχήμα 3.11.: Μηχανισμός μεταφοράς ηλεκτρονίων σε TiO2 τροποποιημένο με μέταλλα ή οξείδια 

μετάλλων[130]. 

  

Μία από τις πιο δημοφιλείς τροποποιήσεις του TiO2 με μεταλλικά οξείδια είναι η 

περίπτωση του CuOx - TiO2 (όπου στο CuOx περιέχονται τα οξείδια του χαλκού που μπορεί να 

είναι είτε το Cu2O είτε το CuO). Για παράδειγμα στην περίπτωση του CuO - TiO2, η φωτεινή 

ακτινοβολία οδηγεί στη μεταφορά των φωτοδιεγερμένων ηλεκτρόνιων από το TiO2 στο 
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διεσπαρμένο CuO. Τα ηλεκτρόνια παγιδεύονται από το CuO και καταναλώνονται για την 

αναγωγή του CO2 σε CH4 και CO. Παράλληλα, οι οπές οξειδώνουν το Η2Ο σε O2. Η προσθήκη των 

CuOx σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, πέραν δηλαδή της βέλτιστης τιμής, οδηγεί σε μειωμένη 

φωτοκαταλυτική απόδοση. Αυτό οφείλεται πιθανότατα (1) στην επίδραση της σκίασης που 

προκαλεί το CuOx, μειώνοντας έτσι την απορρόφηση της ακτινοβολίας από το TiO2 και (2) στο ότι 

το CuOx σε υψηλές συγκεντρώσεις ενεργεί ως κέντρο επανασύνδεσης των φορέων φορτίου. Η 

θερμική επεξεργασία σε αναγωγική ατμόσφαιρα (π.χ. Η2) είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται 

συχνά για τη ρύθμιση του σθένους του Cu στα παρασκευαζόμενα δείγματα Cu/TiO2. Ωστόσο, το 

σθένος του Cu σε δείγματα Cu/TiO2 όταν αυτά εκτεθούν σε περιβάλλον αέρα πριν π.χ. από το 

χαρακτηρισμό τους ή πριν από τη μέτρηση της φωτοκαταλυτικής τους απόδοσης, μπορεί να 

μεταβληθεί καθιστώντας έτσι δύσκολη και ανακριβή τη διερεύνηση των ειδών του Cu που είναι 

τα πιο αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν in situ 

αναλυτικά όργανα και πειραματικές προσεγγίσεις για τον ακριβή προσδιορισμό του σθένους του 

Cu και της μέτρησης της απόδοσής του στη φωτοαναγωγή του CO2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά τη θερμική επεξεργασία των φωτοκαταλυτών Cu/TiO2 σε αναγωγική ατμόσφαιρα για το 

σχηματισμό των ειδών Cu+ ή Cu0, είναι πολύ πιθανός ο ταυτόχρονος σχηματισμός πλεγματικών 

και επιφανειακών ατελειών στο TiO2 (π.χ. VO και Ti3+) λόγω της απώλειας οξυγόνου.  

 

3.7.3.3 Τροποποίηση του TiO2 με υλικά που βασίζονται στον άνθρακα 

Τα υλικά που βασίζονται στον άνθρακα, όπως για παράδειγμα τα δισδιάστατα φύλλα 

γραφενίου, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της πιθανότητας σύζευξης τους με το TiO2 λόγω 

της μοναδικής κινητικότητας των φορέων στο γραφένιο, της υψηλά ευέλικτης δομής του και της 

μεγάλης ειδικής του επιφάνειας. Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.12[130], η εναπόθεση του TiO2 

πάνω σε φύλλα γραφενίου προωθεί τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το TiO2 στο γραφένιο και 

επεκτείνει την απορρόφηση φωτός στην ορατή περιοχή του ηλιακού φάσματος. Η απόκριση στην 

ορατή ακτινοβολία του σύνθετου υλικού TiO2/γραφένιο αποδίδεται στη χημική σύνδεση μεταξύ 

TiO2 και θέσεων στο δισδιάστατο πλέγμα του άνθρακα, γεγονός που οδηγεί τελικά στη στένωση 

του ενεργειακού χάσματος του TiO2.  
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Σχήμα 3.12.: Μηχανισμός μεταφοράς ηλεκτρονίων σε TiO2 που έχει εναποτεθεί σε φύλλο γραφενίου[130]  

 

Οι πιθανές ατέλειες του φύλλου του γραφενίου και η διεπιφάνεια TiO2/γραφενίου 

επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά φορτίου και καθορίζουν τη δραστικότητα και την 

εκλεκτικότητα της μετατροπής του CO2 σε χρήσιμους υδρογονάνθρακες. Δεδομένου ότι οι 

ατέλειες του γραφενίου χρησιμεύουν ως κέντρα επανασύνδεσης των ζευγών (e--h+), 

ελαχιστοποιώντας τις ατέλειες στο γραφένιο μειώνεται ο ρυθμός επανασύνδεσης των φορέων 

φορτίου. Επιπλέον, με τη βελτίωση της διεπιφάνειας ευνοείται η ταχύτερη μεταφορά των 

ηλεκτρονίων από το TiO2 στο γραφένιο. Τα ηλεκτρόνια στο φύλλο του γραφενίου διαχέονται 

γρηγορότερα λόγω του μεγαλύτερου εμβαδού της ειδικής επιφανείας του και της υψηλής 

αγωγιμότητάς του, που περιορίζουν τη συσσώρευση ηλεκτρονίων και μειώνουν την τοπική 

πυκνότητα ηλεκτρονίων. 

  

3.7.3.4 Τροποποίηση με κβαντικές τελείες και ευαισθητοποίηση με χημικές ενώσεις     

              απορρόφησης φωτός / μορίων χρωστικής 

Μια άλλη προσέγγιση για την τροποποίηση του TiO2 και για την ενίσχυση της 

φωτοκαταλυτικής δράσης του υπό ορατή ακτινοβολία είναι ο συνδυασμός της τιτανίας με 

φωτοευαισθητοποιητές κβαντικών τελειών (Quantum Dots - QDs) στενού ενεργειακού χάσματος 

όπως είναι για παράδειγμα οι CdSe, PbS και AgBr. Το στενό αυτό ενεργειακό χάσμα επιτρέπει 

στις κβαντικές τελείες να απορροφούν στην ορατή περιοχή της ηλιακής ακτινοβολίας. Η ζώνη 

αγωγιμότητας των φωτοευαισθητοποιητών κβαντικών τελειών βρίσκεται υψηλότερα (σε 
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περισσότερο αρνητικά δυναμικά) από τη ζώνη αγωγιμότητας του TiO2. Μια αύξηση της διαφοράς 

μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας των κβαντικών τελειών και εκείνης του TiO2 μπορεί να ευνοήσει 

την έγχυση ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιμότητας των κβαντικών τελειών προς τη ζώνη 

αγωγιμότητας του TiO2. Αυτή η διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονίων διευκολύνει το διαχωρισμό 

των ζευγών e--h+ και βελτιώνει τη δραστικότητα υπό ορατή ακτινοβολία (σχήμα 3.13)[130]. 

Επιπλέον, αν τροποποιηθεί το σύνθετο υλικό QDs/TiO2 με μέταλλα (π.χ. Pt ή Cu), που όπως 

προαναφέρθηκε λειτουργούν ως παγίδες ηλεκτρονίων, η μεταφορά ηλεκτρονίων μπορεί να 

ενισχυθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση από τις κβαντικές τελείες προς το TiO2 και προς το 

αντίστοιχο μέταλλο. Η παραγωγή και η μεταφορά των φορέων φορτίου συνδέονται στενά με τη 

διασπορά και το μέγεθος των σωματιδίων των φωτοευαισθητοποιητών κβαντικών τελειών. 

 

 

Σχήμα 3.13.: Μηχανισμός μεταφοράς ηλεκτρονίων σε TiO2 ευαισθητοποιημένο με QD/PbS[130]. 

 

Η ευαισθητοποίηση από χρωστικές που επιτρέπουν τη συγκομιδή της ηλιακής 

ακτινοβολίας καθώς και από μακροκυκλικούς υποκαταστάτες (φθαλοκυανίνες, πορφυρίνες) 

είναι μία συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική στα φωτοβολταϊκά κελιά, όπου έχει δοκιμαστεί ένας 

μεγάλος αριθμός ανόργανων (ιδιαίτερα με βάση το ρουθήνιο) και οργανικών χρωστικών. Το 

χαμηλότερο μη κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (lowest unoccupied molecular orbital – LUMO) 

της χρωστικής θα πρέπει να είναι υψηλότερη σε ενέργεια από τη ζώνη αγωγιμότητας του 

ημιαγωγού για να επιτευχθεί η μεταφορά των ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση αυτή, ο ρυθμός 

μεταφοράς ηλεκτρονίων εξαρτάται από έναν αριθμό παραμέτρων, όπως είναι ο 
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προσανατολισμός και η απόσταση της μονάδας απορρόφησης του φωτός σε σχέση με την 

επιφάνεια ή το μέγεθος και η ευελιξία της μονάδας αγκύρωσης. Η τεχνική είναι παρόμοια με την 

ευαισθητοποίηση με κβαντικές τελείες, με το πρόσθετο πλεονέκτημα του βελτιωμένου 

διαχωρισμού των φορέων φορτίου, διότι το αντίθετο φορτίο συνδέεται με την οξειδωμένη 

χρωστική. Η ασθενής αναγωγική ζώνη αγωγιμότητας πολλών ημιαγωγών, όπως είναι για 

παράδειγμα του TiO2, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού 

χάσματος με τη μείωση της ενέργειας του. Στην περίπτωση της ευαισθητοποίησης μέσω 

χρωστικών, η σταθερότητα των χρωστικών στο περιβάλλον και υπό ακτινοβόληση, καθώς και η 

ευκολία αναγέννησης τους είναι οι σημαντικότεροι περιοριστικοί παράγοντες. Ανεξάρτητα από 

τους περιορισμούς αυτούς και οι δύο στρατηγικές, ειδικά η ευαισθητοποίηση μέσω χρωστικών, 

χρησιμοποιούνται για διάφορους φωτοκαταλύτες συμπεριλαμβανομένου του TiO2.  

 

3.8. Προτεινόμενοι μηχανισμοί φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες 

Για τη φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 με Η2Ο με χρήση υλικών βασισμένων στο TiO2, 

η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα γενικά στάδια: 

 

1) Την προσρόφηση των αντιδραστηρίων επί του καταλύτη, 

2) την ενεργοποίηση των προσροφημένων αντιδρώντων από τους φωτοεπαγώμενους 

φορείς φορτίου,  

3) το σχηματισμό των επιφανειακών ενδιαμέσων ενώσεων, 

4) τη μετατροπή των ενδιαμέσων ενώσεων σε προϊόντα, 

5) την εκρόφηση των προϊόντων από την επιφάνεια του καταλύτη και τέλος, 

6) την αναγέννηση του καταλύτη.  

 

Κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα επιδρά σημαντικά στη συνολική απόδοση της 

φωτοαναγωγικής διαδικασίας και επηρεάζει τα τελικά προϊόντα της μετατροπής του CO2. Οι 

περισσότερες μελέτες σχετικά με το μηχανισμό της αναγωγής του CO2 σε ημιαγωγούς έχουν 

διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ως υλικό αναφοράς το TiO2, με τα συμπεράσματα των μελετών να 

είναι σε γενικές γραμμές εφαρμόσιμα και σε άλλα φωτοκαταλυτικά υλικά. Σε ένα τυπικό 

σύστημα, τα νανοσωματίδια του TiO2 διασπείρονται είτε σε υδατικό διάλυμα κορεσμένο σε CO2 

είτε έρχονται σε επαφή με μία ροή αέριου CO2 εμπλουτισμένη με ποσότητα υγρασίας. Στη 

συνέχεια τα συστήματα φωτίζονται από μία πηγή ακτινοβολίας. Οι παραπάνω διατάξεις 
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αποτελούν τις απλούστερες δυνατές, καθώς περιλαμβάνουν το χαμηλότερο αριθμό 

διαφορετικών μορίων στο σύστημα, καθιστώντας τα έτσι σχετικά απλά στο να μελετηθούν.  

Η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη προς το μόριο του 

CO2 για το σχηματισμό του CO2
- είναι εξαιρετικά δυσμενής λόγω του πολύ αρνητικού δυναμικού 

αναγωγής (-1,9V ως προς το δυναμικό του ηλεκτροδίου NHE). Όταν το CO2 αλληλεπιδρά με την 

επιφάνεια του TiO2 (π.χ. στις θέσεις Ti3+) και κερδίζει ηλεκτρόνια από αυτό, η γραμμική δομή του 

CO2 μετασχηματίζεται σε μία κεκαμένη μορφή, με χαμηλότερο δυναμικό αναγωγής που 

επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά ηλεκτρονίων. Μετά την ενεργοποίηση του CO2 και το 

σχηματισμό του δεσμευμένου στην επιφάνεια CO2
- η αναγωγή προχωρά μέσω μιας σειράς από 

στοιχειώδη βήματα, που σχετίζονται με τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου, ένα πρωτονίου, ή μίας 

ρίζας υδρογόνου (H-), καθώς και με τη διάρρηξη των δεσμών C-O για τη δημιουργία νέων δεσμών 

C-H [38]. Αρκετά από τα ενδιάμεσα είναι είδη ριζών, των οποίων η επανασύνδεση σε διαφορετικά 

στάδια αντιπροσωπεύει μερικώς τον αριθμό των πιθανών πορειών και των τελικών προϊόντων. 

Η ακριβής σειρά και οι μηχανιστικές λεπτομέρειες του κάθε βήματος δεν έχουν διευκρινιστεί 

πλήρως, αλλά έχουν προταθεί και αναλυθεί λεπτομερώς στη βιβλιογραφία τρεις γενικές, πλήρεις 

πορείες για τη μετατροπή του CO2 σε CH4
[38,133]. Στη συνέχεια λόγω των χαρακτηριστικών 

ενδιάμεσων τους, θα αναφέρονται ως 1) η πορεία της φορμαλδεΰδης (formaldehyde pathway), 

2) η πορεία του καρβενίου (carbene pathway), και 3) η πορεία της γλυοξάλης (glyoxal pathway). 

Οι διαφορές μεταξύ των τριών προτεινόμενων μηχανισμών ξεκινούν με τον τρόπο σύνδεσης του 

CO2
- στην επιφάνεια του TiO2. Οι επιφανειακές δομές που είναι πιθανόν να προκύψουν από την 

προσρόφηση του CO2 στο TiO2 περιγράφονται στο σχήμα 3.14[134]. Οι δομές αυτές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε:  

 

1) Γραμμικές δομές (linear - L) που περιλαμβάνουν παράλληλες και κάθετες διαμορφώσεις 

του μορίου του CO2 ως προς τον προσανατολισμό της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη.  

2) Μονοσχιδή ανθρακικά (monodentated carbonates - MC) που μπορούν να θεωρηθούν ως 

δύο τύπων: ένα ανθρακικό που συνδέεται με ένα επιφανειακό άτομο Ti ή ένα είδος 

«επιφανειακού» ανθρακικού στο οποίο ένα από τα οξυγόνα της ένωσης -CO3 είναι το 

ίδιο ένα επιφανειακό οξυγόνο που διατηρείται σχεδόν σταθερό στην πλεγματική του 

θέση. 

3) Δισχιδή ανθρακικά (bidentated carbonates - BC) που μπορούν να χωριστούν στα 

γεφυρωμένα ανθρακικά (bridging carbonates) όπου το ανθρακικό είναι δεσμευμένο σε 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

85 
 

δύο γειτονικά κέντρα Ti και στα χηλικά ανθρακικά (chelating carbonates), όπου ο 

δισχιδής δεσμός πραγματοποιείται με ένα μόνο κέντρο Ti.  

4) Μονοσχιδή και δισχιδή διττανθρακικά (monodentated και bidentated bicarbonates – MB 

και BB αντίστοιχα) που προέρχονται από τις αντίστοιχες ανθρακικές δομές. 

 

Η μονοσχιδής πρόσδεση ενός ατόμου οξυγόνου του CO2 με ένα άτομο τιτανίου ή η 

δέσμευση του CO2 μέσω του ατόμου του άνθρακα προς ένα επιφανειακό άτομο O γεφύρωσης, 

ευνοεί γενικά το σχηματισμό της ρίζας της καρβοξυλομάδας •COOH. Από την άλλη πλευρά, η 

δισχιδής δέσμευση του CO2 μέσω και των δύο ατόμων οξυγόνου με δύο άτομα Ti έχει σαν 

αποτέλεσμα την επιλεκτική πρόσδεση ενός ατόμου υδρογόνου στο άτομο του άνθρακα, που 

οδηγεί στο σχηματισμό ενός μυρμηκικού ανιόντος δεσμευμένου με έναν δισχιδή τρόπο. Το 

ελεύθερο άτομο υδρογόνου (ρίζα) προέρχεται από την αναγωγή ενός πρωτονίου από ένα 

ηλεκτρόνιο της ζώνης αγωγιμότητας. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι 

προτεινόμενες πορείες της αναγωγής του CΟ2 προς CH4.  

 

 

 

Σχήμα 3.14.: Πιθανές επιφανειακές δομές κατά την προσρόφηση του CO2 στο TiO2
[134]. 
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3.8.1 Η πορεία της φορμαλδεΰδης 

Η πλήρης πορεία της φορμαλδεΰδης παρουσιάζεται στο σχήμα 3.15 [38]. Σύμφωνα με το 

μηχανισμό αυτόν, μετά την ενεργοποίηση (2) του CO2 (1) η ρίζα της καρβοξυλομάδας (3) 

επανασυνδέεται με μία ρίζα υδρογόνου H• για το σχηματισμό μυρμηκικού οξέως (4). Αυτή είναι 

η προτιμώμενη αντίδραση σε ένα μέσο με υψηλή διηλεκτρική σταθερά, όπως είναι το νερό. Στο 

επόμενο στάδιο, το μυρμηκικό οξύ δέχεται ένα περαιτέρω H• για το σχηματισμό μιας ρίζας της 

διϋδροξυμεθυλομάδας (dihydroxymethyl) (5), η οποία αφυδατώνεται κατόπιν προσάρτησης 

ενός άλλου H•, προς το σχηματισμό φορμαλδεΰδης (6). Δύο ακόμη αναγωγικά βήματα (7-8) 

οδηγούν στην παραγωγή μεθανόλης (9), η οποία ανάγεται περαιτέρω μέσω δύο άλλων βημάτων 

(9-10) τελικά σε μεθάνιο (11).  

 

 
Σχήμα 3.15.: Η πορεία της φορμαλδεΰδης[38]. 
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Υπάρχουν δύο σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία αυτή. Η πρώτη είναι ότι 

η φορμαλδεΰδη και η μεθανόλη είναι ενδιάμεσα βήματα στη διαδικασία και όχι παραπροϊόντα. 

Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με τη διάσπαση του δεσμού C-O, η οποία παρατηρείται πολύ 

αργά στη διαδικασία. Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά. Η φορμαλδεΰδη 

και η μεθανόλη έχουν αναφερθεί ως προϊόντα σε ορισμένες πειραματικές διατάξεις, αλλά οι 

συγκεκριμένες ρίζες των ενδιαμέσων δεν ανιχνεύθηκαν. Ο πρόωρος σχηματισμός, για 

παράδειγμα, μεθανόλης πριν από την παραγωγή μεθανίου θα ήταν αναμενόμενος, αλλά κάτι 

τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί.  

 
3.8.2 Η πορεία του καρβενίου 
 

Στην πορεία του καρβενίου (σχήμα 3.16)[38], η προσάρτηση του H- στο άτομο του 

οξυγόνου μίας προσροφημένης ρίζας CO2
- (13) οδηγεί σε άμεση διάσπαση του δεσμού μεταξύ 

αυτού του ατόμου οξυγόνου και του ατόμου άνθρακα και στην παραγωγή CO (14). Ένας τέτοιος 

μηχανισμός ευνοείται αν η ρίζα CO2
- είναι δεσμευμένη στον ημιαγωγό μέσω του ατόμου του 

άνθρακα. Ένα μόριο CO παραμένει προσροφημένο (15) και μπορεί να δεχθεί δύο επιπλέον 

ηλεκτρόνια, οδηγώντας έτσι σε επιφανειακά υπολείμματα άνθρακα (16). Στη συνέχεια τα 

υπολείμματα αυτά μπορούν να συνδεθούν με έως και τέσσερις ρίζες H-, σχηματίζοντας έτσι μία 

ρίζα CH- (καρβύνιο – 17), καρβένιο (18), μια ρίζα μεθυλίου (19) και τελικά μεθάνιο (21). Αντίθετα, 

εάν η ρίζα μεθυλίου επανασυνδεθεί με μία ρίζα υδροξυλίου, τότε παράγεται μεθανόλη (20). 

Αυτό σημαίνει ότι η μεθανόλη είναι ένα προϊόν μιας εναλλακτικής κατεύθυνσης της αντίδρασης 

και όχι ένα ενδιάμεσο σε αυτή την πορεία, ενώ δεν σχηματίζεται καθόλου φορμαλδεΰδη. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός του CO με τη μεθανόλη και/ή με το μεθάνιο είναι ένα μάλλον 

κοινό σύνολο προϊόντων που έχουν αναφερθεί σε πολλές εργασίες στη βιβλιογραφία.  

Σε μερικές αναφορές υποδηλώνεται ότι η μεθανόλη και το μεθάνιο σχηματίζονται 

ανταγωνιστικά από τις ρίζες του μεθυλίου, με το προϊόν που τελικά ευνοείται να προκύπτει 

ανάλογα με την υδροφιλικότητα του ημιαγωγού και τη σχετική ποσότητα του νερού στο 

σύστημα. Έτσι, σε περιπτώσεις που τα μόρια του νερού είναι παρόντα σε επαρκείς ποσότητες 

μπορεί να ευνοηθεί η επανασύνδεση των ριζών μεθυλίου με τις ρίζες του υδροξυλίου, 

οδηγώντας τελικά στο σχηματισμό μεθανόλης αντί μεθανίου. 
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Σχήμα 3.16.: Η πορεία του καρβενίου[38]. 

 
 
3.8.3 Η πορεία της γλυοξάλης  
 

Η πορεία της γλυοξάλης[38] περιλαμβάνει μια σειρά από C2 ενώσεις (ενώσεις με δύο 

άτομα άνθρακα) σε μία πολύπλοκη ακολουθία αντιδράσεων. Μια απλοποιημένη εκδοχή αυτής 

της πορείας παρουσιάζεται στο σχήμα 3.17. Στην πορεία αυτή προτείνεται ότι οι φόρμυλ- ρίζες 

(26) επανασυνδέονται (διμερίζονται) για την παραγωγή γλυοξάλης (27). Η γλυοξάλη ανάγεται 

πρώτα προς trans-ethane-1,2-semidione (28) και στη συνέχεια προς γλυκολαλδεΰδη 

(glycolaldehyde)(29). Η γλυκολαλδεΰδη μπορεί να αναχθεί προς μία ρίζα •CH2CHO (30) που 

συνοδεύεται από την εξάλειψη ενός ιόντος υδροξειδίου. Η ρίζα •CH2CHO είναι με τη σειρά της 

μία γνωστή πρόδρομη ένωσης της ακεταλδεΰδης (31), η οποία στη συνέχεια οξειδώνεται 

περαιτέρω σε μία ασταθή ρίζα ακετυλίου (32), που υποβάλλεται σε απο-καρβονυλίωση προς μια 

ρίζα μεθυλίου (33). Η επανασύνδεση της ρίζας του μεθυλίου με ένα άτομο υδρογόνου οδηγεί 

στον σχηματισμό μεθανίου (34). Το μονοξείδιο του άνθρακα (33), που εξαλείφεται από την 

αλδεΰδη, είναι ένα παραπροϊόν που παρατηρείται συχνά στην αναγωγή του CO2.  

Η προτεινόμενη πορεία της γλυοξάλης, αν και πολύπλοκη, αποφεύγει ενδιάμεσα τα 

οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη διεργασία πριν το τελικό στάδιο, δηλαδή την παραγωγή 
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του μεθανίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πορεία της γλυοξάλης, το CO που παράγεται δεν 

ενεργεί ως ενδιάμεση ένωση αλλά ως παραπροϊόν. Το CO θεωρητικά μπορεί να εισέλθει εκ νέου 

στην πορεία της αντίδρασης και να ενεργήσει ως ενδιάμεση αντίδραση για την παραγωγή CH4. 

Η πιθανότητα αυτή υποστηρίζεται από τη γενική παρατήρηση ότι σε πολλές διεργασίες το CO 

παράγεται σε πολύ μικρές ποσότητες εκτός από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται κάποιος 

συν-καταλύτης ή κάποια αρχική οργανική ένωση (π.χ. προπαν-2-όλη). Επίσης θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η ακεταλδεΰδη (31), ενώ είναι ένα σχετικά σταθερό μόριο στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη, είναι ένα προϊόν που σπάνια ανιχνεύεται. Το γεγονός μπορεί να οδηγήσει στην 

υπόθεση ότι είναι πιθανό να εμπλέκεται σε άλλες παράπλευρες αντιδράσεις, εμποδίζοντας την 

τελική μετατροπή σε μεθάνιο. Τέλος, η ανίχνευση της γλυοξάλης (27) και της γλυκολαλδεΰδης 

(29) είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά 

ο σχηματισμός τους.  

 

 
Σχήμα 3.17.: Η πορεία της γλυοξάλης[38]. 
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3.9 Πειραματικές παράμετροι που επηρεάζουν τη διεργασία 
 

Η διεργασία φωτοαναγωγής του CO2 είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και η απόδοσή της 

μπορεί να επηρεαστεί, όχι μόνο από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του φωτοκαταλυτικού υλικού 

αλλά και από ένα πλήθος πειραματικών παραμέτρων πριν ή/και κατά τη διεξαγωγή των 

μετρήσεων. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται συνοπτικά κάποιες από τις 

παραμέτρους αυτές. 

 
3.9.1.Επίδραση του μήκους κύματος, του ενεργειακός χάσματος και της έντασης του φωτός 
 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2, οι ημιαγωγοί απορροφούν τη φωτεινή 

ακτινοβολία μέχρι ενός μήκους κύματος (λ) που παρέχει επαρκή ενέργεια φωτονίων για να 

ξεπεραστεί το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Αυτό το όριο στο 

μήκος κύματος αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενέργεια των φωτονίων που απαιτείται για τη διέγερση 

των ηλεκτρονίων και εξαρτάται από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού π.χ. για το TiO2 με την 

κρυσταλλική μορφή του ανατάση το ενεργειακό χάσμα είναι στα 3,2eV που αντιστοιχεί σε μήκος 

κύματος στα 387,5nm. Η ακτινοβόληση με τη χρήση φωτός μικρότερου μήκους κύματος (254nm) 

είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική για την αναγωγή του CO2 χρησιμοποιώντας TiO2, από την 

αντίστοιχη μεγαλύτερου μήκους κύματος (350nm) λόγω της μεγαλύτερης ενέργειας που 

προσπίπτει στο σύστημα.  

Επίσης, το μήκος κύματος του φωτός που χρησιμοποιείται επηρεάζει την απόδοση των 

προϊόντων. Τα ηλεκτρόνια σε διεγερμένες καταστάσεις παράγονται μέσω ηλεκτρονικών 

μεταπτώσεων, η πιθανότητα των οποίων εξαρτάται από την ένταση του φωτός. Σε χαμηλές 

εντάσεις φωτός, ο ρυθμός αναγωγής του CO2 αυξάνεται γραμμικά με την ένταση του φωτός. 

Αντίθετα, σε εντάσεις φωτός μέτριου εύρους, ο ρυθμός της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης 

εξαρτάται από την τετραγωνική ρίζα της έντασης του φωτός. Τέλος σε υψηλές εντάσεις φωτός ο 

ρυθμός είναι ανεξάρτητος από την ένταση του φωτός. Η διαφοροποίηση στο μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται μπορεί επίσης να επηρεάσει το ρυθμό σχηματισμού των 

προϊόντων. 

 

3.9.2. Επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας  

Η απόδοση της φωτοαναγωγής του CO2 παρουσία νερού με χρήση TiO2 αυξάνεται με την 

αύξηση της πίεσης του CO2. Η αύξηση της διαλυτότητας του CO2 στην υγρή φάση (π.χ. νερό ή 

υδατικό διάλυμα NaΟΗ 0,2Ν) σε υψηλότερες πιέσεις και η επακόλουθη αύξηση στη 
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συγκέντρωση του CO2 στη φάση του διαλύματος είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση της απόδοσης 

της αναγωγής του CO2. Επίσης, μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να περιορίσει την 

απόδοση της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική εκρόφηση των προϊόντων της φωτοαναγωγής. 

Η εκρόφηση αυτή μπορεί να μεταβληθεί καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται 

η πειραματική διαδικασία. Γενικά, η θερμοκρασία συνδέεται με την ισορροπία της προσρόφησης 

των αντιδρώντων και της εκρόφησης των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων από την επιφάνεια 

του καταλύτη.  

 

3.9.3. Η επίδραση του αναγωγικού μέσου  

Σε πολλές εργασίες έχει μελετηθεί η αντικατάσταση του νερού με άλλα αναγωγικά μέσα 

ειδικά σε πειραματικές διατάξεις που λαμβάνουν χώρα στην υγρή φάση. Η αντικατάσταση αυτή 

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη απόδοση και υψηλή εκλεκτικότητα προς τα επιθυμητά 

προϊόντα μεταβάλλοντας το μηχανισμό. Χρησιμοποιώντας διαλύτες χαμηλής διηλεκτρικής 

σταθεράς ή χαμηλής πολικότητας (π.χ. μεθανόλη, αιθανόλη, 1- προπανόλη με διηλεκτρικές 

σταθερές 33, 24,3, και 20,1 αντίστοιχα), οι ανιονικές ρίζες του CO2 μπορούν να προσροφηθούν 

ισχυρά στον φωτοκαταλύτη, μέσω των ατόμων άνθρακα μιας άλλης ανιονικής ρίζας CO2 που έχει 

ήδη προσροφηθεί σε επιφανειακές θέσεις, επειδή οι ρίζες αυτές δεν είναι πλήρως διαλυμένες 

σε διαλύτες χαμηλής πολικότητας. Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας κάποιον διαλύτη υψηλής 

διηλεκτρικής σταθεράς (π.χ. νερό με διηλεκτρική σταθερά 80), οι ανιονικές ρίζες του CO2 

μπορούν να σταθεροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από το διαλύτη, οδηγώντας σε ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις με την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη.  

 
3.9.4 Απενεργοποίηση των φωτοκαταλυτών  
 

Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνθεση των υλικών 

και το σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας της φωτοαναγωγής του CO2 είναι η μείωση της 

απόδοσης του υλικού με το χρόνο ή ακόμα και η απενεργοποίησή του σε σύντομο χρονικό 

διάστημα ή μετά από λίγους μόνο κύκλους μετρήσεων. Όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενες 

παραγράφους, ο μετασχηματισμός του φωτοενεργοποιημένου CO2 σε υδρογονάνθρακες 

προχωρά μέσω διαφόρων ενδιαμέσων υδρογονανθράκων. Η συσσώρευση αυτών των 

ενδιαμέσων στην επιφάνεια του καταλύτη και η δέσμευση των δραστικών του θέσεων είναι ένας 

από τους βασικούς λόγους για την απενεργοποίηση του φωτοκαταλύτη. Στην περίπτωση των 

νανοσωματιδίων ενός φωτοκαταλύτη διεσπαρμένων στην υγρή φάση, η μείωση της ισχύος 
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απορρόφησης του φωτός και οι αλλαγές στην οξειδωτική κατάσταση των μεταλλικών ιόντων 

(όπου υπάρχουν), μπορούν να οδηγήσουν σε απενεργοποίηση του καταλύτη. Η αναγέννηση με 

αέρα ή η θερμική επεξεργασία για την απομάκρυνση των ενδιάμεσων αυτών βοηθά στην 

αποκατάσταση της δραστικότητας του υλικού. Αυτό όμως απαιτεί επιπλέον στάδια για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας μετατροπής του CO2, με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση και το 

αυξημένο κόστος. Το φαινόμενο της απενεργοποίησης του καταλύτη κατά τη διαδικασία αυτή 

χρήζει περαιτέρω μελέτης, ιδιαίτερα όταν σχεδιάζονται μεγάλης κλίμακας εφαρμογές.  

 

3.9.5 Αντίστροφες αντιδράσεις  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας της φωτοαναγωγής του CO2 είναι πιθανή 

η πραγματοποίηση αντίστροφων αντιδράσεων (backward reactions) με την οξείδωση των 

προϊόντων ή των ενδιάμεσων ενώσεων προς CO2 και νερό λόγω της ισχυρής οξειδωτικής δράσης 

των φωτοεπαγώμενων οπών (ή ριζών ΟΗ). Συνεπώς το οξυγόνο που παράγεται από την 

διάσπαση του νερού, το οποίο και είναι υπεύθυνο για τις αντίστροφες αντιδράσεις, θα πρέπει 

να απομακρυνθεί αποτελεσματικά για την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής 

υδρογονανθράκων. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε στην πειραματική 

διάταξη (ιδιαίτερα στην περίπτωση που η πειραματική διαδικασία λαμβάνει χώρα στην αέρια 

φάση) να μην υπάρχει κάποια διαρροή που θα επιτρέψει την είσοδο οξυγόνου στο χώρο της 

αντίδρασης, προκαλώντας τις παραπάνω αντίστροφες αντιδράσεις.  

 

3.9.6. Η επίδραση των επιφανειακών ακαθαρσιών  

Οργανικές πρόδρομες ενώσεις του Ti (π.χ. αλκοξείδια του τιτανίου), οργανικοί διαλύτες 

(π.χ. αιθανόλη ή προπανόλη) και χημικά αντιδραστήρια που περιέχουν χλώριο (π.χ. CuCl2), 

χρησιμοποιούνται συχνά για τη σύνθεση των φωτοκαταλυτών, με αποτέλεσμα ακόμα και μετά 

τη θερμική επεξεργασία των υλικών, οργανικά υπολείμματα (π.χ., άνθρακα ή 

υδρογονανθράκων) ή ανόργανα ιόντα (π.χ. Cl-) να παραμένουν στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη. Αυτές οι επιφανειακές ακαθαρσίες θα μπορούσαν να αντιδράσουν με το CO2 και 

το H2O υπό ακτινοβόληση, παρεμβαίνοντας στις φωτοεπαγώμενες αντιδράσεις και 

επηρεάζοντας την εκλεκτικότητα και την ποσότητα των τελικών προϊόντων. Η ανόπτηση σε 

περιβάλλον αέρα δεν μπορεί να αφαιρέσει πλήρως τις ακαθαρσίες αυτές. Αντίθετα η έκθεση του 

καταλύτη σε H2O και υπεριώδη ακτινοβολία είναι περισσότερο αποτελεσματική για τον 

καθαρισμό της επιφάνειας του καταλύτη.  
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Άλλες επιφανειακές προσμείξεις με χλώριο ή θείο μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη 

φωτοαναγωγή του CO2. Τα είδη του χλωρίου μπορούν να προέλθουν από τις πρόδρομες ενώσεις 

μετάλλων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση του TiO2, όπως είναι ο χαλκός 

(Cu), ο σίδηρος (Fe), το ιώδιο (Ι) κ.τ.λ.. Τα είδη αυτά μπορούν να αντιδράσουν με ενδιάμεσα 

προϊόντα της αντίδρασης, παράγοντας έτσι ανεπιθύμητα παραπροϊόντα (π.χ. η αντίδραση μίας 

ρίζας μεθυλίου με μία ρίζα χλωρίου για την παραγωγή CH3Cl), τα οποία και μπορούν να 

παραμείνουν προσροφημένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και να μειώσουν την απόδοση 

της αντίδρασης[135]. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται πολύ σημαντική η επιλογή των 

κατάλληλων πρόδρομων χημικών ενώσεων και μεθόδων για τη σύνθεση καταλυτών, έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η ύπαρξη επιφανειακών προσμίξεων (ακαθαρσιών). Λαμβάνοντας υπόψη την 

πολύ χαμηλή συγκέντρωση των προϊόντων που παράγονται, η πιθανή επίδραση ακαθαρσιών 

που περιέχουν άνθρακα δεν είναι καθόλου αμελητέα κατά τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής 

αναγωγής του CO2. Για την αντιμετώπιση των ακαθαρσιών απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτικός 

χειρισμός των φωτοκαταλυτικών υλικών και των πειραματικών διατάξεων (φωτοκαταλυτικός 

αντιδραστήρας, καθαρότητα αντιδρώντων αερίων, γραμμές μεταφοράς αερίων κ.τ.λ.), έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η έκθεση τους σε οποιαδήποτε πιθανή πηγή μόλυνσης. Επιπλέον, ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η εκτέλεση συστηματικών σταδίων προκαταρκτικού καθαρισμού (υλικών και 

διατάξεων) πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας, καθώς και η εκτέλεση πειραμάτων 

αναφοράς.  

 

3.9.7. Ανάλυση των προϊόντων και των ενδιάμεσων της αντίδρασης 
 

Η ανάλυση των προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2 είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και απαιτητική, καθώς είναι πολύ δύσκολη η ταυτόχρονη μεγάλης ακρίβειας 

ανίχνευση χαμηλής συγκέντρωσης πολικών (π.χ., CH3OH) και μη πολικών (π.χ., CH4) χημικών 

ουσιών. Ωστόσο, ο ακριβής προσδιορισμός των προϊόντων και της συγκέντρωσής τους είναι 

απαραίτητος για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φωτοκαταλυτικών υλικών και των 

πειραματικών αντιδραστήρων. Τα τελευταία χρόνια, η βελτιστοποίηση των διαφόρων μεθόδων 

ανάλυσης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των τεχνικών της αέριας χρωματογραφίας (Gas 

Chromatography – GC) και της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (High Performance 

Liquid Chromatography - HPLC) που καθιστούν ευκολότερο και με μεγαλύτερη ακρίβεια τον 

προσδιορισμό των προϊόντων (και της συγκέντρωσης τους) της αντίδρασης φωτοαναγωγής.  
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Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των προϊόντων στην αέρια φάση μέσω της αέριας 

χρωματογραφίας, η υψηλή συγκέντρωση του CO2 είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα. Έτσι θα πρέπει 

να υπάρχει ένα αρχικό στάδιο διαχωρισμού του, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός ο 

προσδιορισμός της συγκέντρωσης των υπολοίπων αερίων προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό το 

σύστημα ανίχνευσης των προϊόντων της αντίδρασης να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ευαισθησία, ώστε να μπορεί να γίνει με ακρίβεια ο προσδιορισμός των ποσοτήτων των 

παραπάνω προϊόντων. Επιπλέον όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αποτελεσματικό 

σύστημα ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εντοπίζει και να ποσοτικοποιηθεί ένα εύρος 

μορίων στα οποία περιλαμβάνονται διάφοροι αέριοι υδρογονάνθρακες (π.χ. μεθάνιο, αιθάνιο 

κ.τ.λ.), αλλά και οξυγόνο και νερό, ώστε να μπορεί να γίνει η μελέτη του μηχανισμού της 

αντίδρασης και των ενδιάμεσων σταδίων του. Αντίστοιχα, η τεχνική της υγρής χρωματογραφίας 

μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα για την ανάλυση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην υγρή 

φάση, όπως είναι η μεθανόλη, το μυρμηκικό (φορμικό) και το οξικό οξύ. Παρά τις συνεχείς 

τεχνολογικές προόδους, η απλούστευση της μεθοδολογίας και η μείωση του χρόνου της 

ανάλυσης, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 15 min, 

είναι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε να διευκολυνθεί η συνεχής παρακολούθηση των 

διαδικασιών.  

 
3.10. Φωτοκαταλυτικοί αντιδραστήρες 
 

H υλοποίηση μίας αποδοτικής διαδικασίας αναγωγής του CO2 σε καύσιμα και χρήσιμα 

χημικά με χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας απαιτεί, όχι μόνο πολύ αποδοτικούς φωτοκαταλύτες 

με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος, αλλά και το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός 

αποδοτικού φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση 

της ηλιακής ακτινοβολίας. Εκτός από το σχεδιασμό του ηλιακού συλλέκτη, υπάρχουν περαιτέρω 

πτυχές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για πραγματικής κλίμακας εφαρμογές. Η 

απομάκρυνση του οξυγόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οδηγεί στην οξείδωση των τελικών 

προϊόντων. Επίσης είναι σημαντική η χρήση αερίων πολύ υψηλής καθαρότητας. Αυτό αποτελεί 

ένα θεμελιώδες μειονέκτημα σε σχέση με τη φυσική φωτοσύνθεση στην οποία τα φυτά μπορούν 

να συλλέξουν επιλεκτικά το CO2 από τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Επιπλέον απαιτείται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός ενός γενικά πολύπλοκου μίγματος 

χημικών ουσιών μετά το πέρας της διαδικασίας μετατροπής του CO2. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

χαμηλές αποδόσεις της φωτοκαταλυτικής αναγωγής του CO2, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η 
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ύπαρξη ενός συστήματος ανακυκλοφορίας των προϊόντων και ως εκ τούτου ένα τέτοιο σύστημα 

θα πρέπει να εξετάζεται κατά τον αρχικό σχεδιασμό των φωτοαντιδραστήρων. Αν και έχει 

μελετηθεί ένας αριθμός καινοτόμων σχεδίων φωτοαντιδραστήρων με εφαρμογή τη 

φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2, πραγματικές δοκιμές υπό ηλιακή ακτινοβολία έχουν 

πραγματοποιηθεί μόνο για απλούς αντιδραστήρες ασυνεχούς τύπου με ένα παράθυρο για το 

φωτισμό του δείγματος, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.18α[136]. Παρ 'όλα αυτά, αυτές οι 

απλές δοκιμές έχουν αποδείξει ότι ακόμα και μη συγκεντρωμένο ηλιακό φως (διάχυτη 

ακτινοβολία) αρκεί για να ενεργοποιήσει τις δύσκολες αυτές oξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. 

Ακόμα όμως τα παραδείγματα της φωτοκαταλυτικής παραγωγής οποιουδήποτε είδους 

καυσίμων με τροφοδότηση απευθείας από το φως του ήλιου είναι εξαιρετικά σπάνια.  

Πρόσφατα επιτεύχθηκε σε πιλοτική κλίμακα η φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου 

σε ένα σύστημα που βασίζεται σε έναν παραβολικό συλλέκτη (compound parabolic collector - 

CPC), υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιώντας διάφορους θυσιαστικούς παράγοντες. 

Αν και οι απλοί επίπεδοι φωτοαντιδραστήρες μπορεί να είναι επαρκείς για μικρής κλίμακας ή 

κλιμακωτές (modular) εφαρμογές, οι φωτοαντιδραστήρες που βασίζονται στην τεχνολογία CPC 

θεωρούνται σήμερα οι καταλληλότεροι για λειτουργία σε πιλοτική κλίμακα. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας συγκομιδής φωτός είναι ότι η γεωμετρία των ανακλαστικών 

επιφανειών επιτρέπει το έμμεσο ή διάχυτο φως να αντανακλάται επί του κεντρικού σωλήνα, ο 

οποίος δρα ως χημικός αντιδραστήρας και περικλείει τα φωτοκαταλυτικά υλικά (σχήμα 3.18β) 

[137].  

 
Σχήμα 3.18.:  α) Απλός φωτοαντιδραστήρας ασυνεχούς τύπου με παράθυρο για το φωτισμό του 

δείγματος[136] και β) φωτοαντιδραστήρας εξοπλισμένος με παραβολικό συλλέκτη[137]. 

 
Αυτό το χαρακτηριστικό στη γεωμετρία του αντιδραστήρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 

ημέρες που υπάρχει χαμηλή ηλιοφάνεια ή συννεφιά, επειδή το διάχυτο φως μπορεί να 

συλλεχθεί αποτελεσματικά και να οδηγηθεί προς τον κεντρικό αντιδραστήρα. Επιπλέον, δεν 

απαιτείται σύστημα ηλιακού εντοπισμού (solar tracking) και αυτό οδηγεί σε πιο απλά και φθηνά 

(α) (β) 
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συστήματα. Ωστόσο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συγκομιδή του ηλιακού φωτός, ένας CPC 

φωτοαντιδραστήρας πρέπει να έχει κλίση γωνίας που να ισοδυναμεί με το γεωγραφικό πλάτος 

της περιοχής εγκατάστασης. Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους 

των ηλιακών αντιδραστήρων είναι το γεγονός ότι σε αυτά τα συστήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να μελετηθούν είτε υδατικά διαλύματα είτε αέρια μείγματα.  

Στο επόμενο σύστημα, για την αύξηση της απόδοσης της μετατροπής, εφαρμόστηκε ο 

συνδυασμός της φωτο-ηλεκτροχημείας με την επιστήμη των μεμβρανών για την κατασκευή ενός 

καινοτόμου φωτοαναγωγικού κελιού (σχήμα 3.19)[138-139]. Το κελί αυτό αποτελείται από μία 

διάταξη δύο ηλεκτροδίων με δύο χωριστά μέρη για ξεχωριστή έκλυση των Η2 και Ο2. Η 

φωτοάνοδος αποτελείται από ένα νανοδομημένο λεπτό υμένιο TiO2 ακινητοποιημένο πάνω σε 

πορώδες φύλλο τιτανίου. Η κάθοδος είναι ένα ύφασμα άνθρακα (carbon cloth) τροποποιημένο 

με Pt ή Fe/CNT. Τα δύο ηλεκτρόδια ενώνονται μέσω μίας μεμβράνης Nafion. Ο αντιδραστήρας 

αυτός εκτός από τη μετατροπή του CO2 σε χρήσιμους υδρογονάνθρακες μπορεί επίσης να 

παράγει υδρογόνο, μια πηγή ενέργειας απαλλαγμένης από άνθρακα. 

 

 

Σχήμα 3.19.: Φωτοαναγωγικό κελί με μεμβράνη[138]. 

 

Στο σχήμα 3.20[140] παρουσιάζεται επίσης ένα σύστημα αντιδραστήρα ρευστοποιημένης 

κλίνης, που είναι και το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα και πρακτικά αποτελεί ένα 

ετερογενές σύστημα δύο φάσεων. Τα σωματίδια του φωτοκαταλύτη αιωρούνται σε έναν υγρό 

διαλύτη και βρίσκονται υπό συνεχή ανάδευση για την αποφυγή συσσωματωμάτων, 

δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα με υψηλή διασπορά του φωτοκαταλύτη. Ο σχηματισμός 

συσσωματωμάτων μπορεί να μειώσει τη διείσδυση της φωτεινής ακτινοβολίας και να επηρεάσει 

την απόδοση της όλης διαδικασίας. Η αντίδραση ξεκινά με την πλήρωση του καλά σφραγισμένου 
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αντιδραστήρα με CO2. Πολλές φορές, πριν την πλήρωση του αντιδραστήρα προηγείται το στάδιο 

της πλήρους εκκένωσής του μέσω αντλίας κενού για τη δημιουργία συνθηκών υψηλής 

καθαρότητας. Στη συνέχεια ο αντιδραστήρας ακτινοβολείται από την πάνω πλευρά του με φως 

κατάλληλου μήκους κύματος. Για τη βελτίωση της απόδοσης της συγκομιδής της ακτινοβολίας, 

το σύστημα φωτισμού (λαμπτήρας) είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, ώστε 

να ελαχιστοποιείται η απώλεια φωτός λόγω ανάκλασης. Σε σταθερά χρονικά διαστήματα 

λαμβάνεται δείγμα από τον αντιδραστήρα, μέσω αεροστεγούς σύριγγας (gastight syringe) ή 

μέσω συστήματος αυτόματης δειγματοληψίας, το οποίο βρίσκεται συνδεδεμένο σε σειρά (in-

line) με το κύριο σώμα του αντιδραστήρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το είδος των λαμπτήρων, 

οι διαστάσεις του αντιδραστήρα και οι ποσότητες (και αντίστοιχα οι αναλογίες) του νερού και 

του φωτοκαταλύτη που χρησιμοποιούνται μπορεί να διαφέρουν από σύστημα σε σύστημα και 

για διαφορετικά πειράματα ανάλογα με το στόχο της πειραματικής διαδικασίας.  

 

 

Σχήμα 3.20.: Σύστημα αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης[140]. 
 

 Στο σχήμα 3.21α[141] παρουσιάζεται ένας φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας, όπου το 

σύστημα φωτισμού αποτελείται από οπτικές ίνες για τη μείωση των απωλειών του φωτός. Για 

τη φωτοαναγωγή του CO2, ο φωτοκαταλύτης έχει εναποτεθεί στις οπτικές ίνες (σταθερή κλίνη), 

ενώ το υγρό καθοδηγείται για το σχηματισμό μίας εμβολικής ροής (plug-flow state). Όπως γίνεται 

εμφανές στο σχήμα 3.21β, το σύστημα οπτικών ινών χρησιμεύει ως μέσο για την αποδοτική και 

ομοιόμορφη παροχή του φωτός προς την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Όταν το φως 

μεταφέρεται διαμέσου της οπτικής ίνας, ένα μέρος του ανακλάται και διαβιβάζεται κατά μήκος 

της ίνας και το υπόλοιπο φως διαπερνά την ίνα και διεγείρει το στρώμα του TiO2 που βρίσκεται 

στη διεπιφάνεια. 
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Σχήμα 3.21.: Φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας με σύστημα οπτικών ινών[141]. 

 

Τέλος, στο σχήμα 3.22[142] παρουσιάζεται ένας φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας 

σταθερής κλίνης με ανακυκλοφορία. Ο αντιδραστήρας ανακυκλοφορίας παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα έναντι του συμβατικού φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα με κυριότερο τη 

διανομή αερίου σταθερής συγκέντρωσης σε όλο το φωτοκαταλυτικό σύστημα, μειώνοντας έτσι 

τον απαιτούμενο χρόνο για την αντίδραση της φωτοαναγωγής του CO2. Ο φωτοκαταλύτης 

βρίσκεται ακινητοποιημένος προσφέροντας έτσι ειδική επιφάνεια μεγάλου εμβαδού.  

 

Σχήμα 3.22.: Φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης με ανακυκλοφορία αερίων. 

 

(α) 

(β) 
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4.1 Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τεχνικές και ο εξοπλισμός σύνθεσης, 

χαρακτηρισμού και ακινητοποίησης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή. Επίσης περιγράφεται η οργανολογία για τον προσδιορισμό της 

φωτοκαταλυτικής δράσης των υλικών αυτών στη διάσπαση υδατικών ρύπων και για την 

ανίχνευση των προϊόντων της μετατροπής του CO2 σε υδρογονάνθρακες που αποτελεί και τον 

κύριο στόχο της διατριβής. Επιπλέον περιγράφονται οι υδατικοί ρύποι κυανό του μεθυλενίου και 

πορτοκαλί του μεθυλίου που χρησιμοποιήθηκαν στα φωτοκαταλυτικά πειράματα που 

περιγράφονται στα κεφάλαια 7 και 8. 

 

4.2. Μετατροπή κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα (sol-gel) 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση των φωτοκαταλυτικών υλικών είναι η 

μέθοδος μετατροπής κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα (sol-gel). Η μέθοδος βασίζεται στη 

δημιουργία ενός κολλοειδούς διαλύματος (sol) και στην τελική μετατροπή του σε πήκτωμα (gel) 

μέσω διαδοχικών αντιδράσεων υδρόλυσης-συμπύκνωσης. Αρχικά απαιτείται η παρασκευή ενός 

ομογενούς διαλύματος μιας πρόδρομης ένωσης, συνήθως κάποιου μεταλλικού αλκοξειδίου. Το 

διάλυμα αυτό, το οποίο μπορεί να είναι είτε ιοντικό (η διαλυμένη ουσία εντοπίζεται με τη μορφή 

ιόντων) είτε μοριακό (η διαλυμένη ουσία εντοπίζεται με τη μορφή μορίων), καθιστά δυνατή την 

ανάμειξη σε ατομική κλίμακα των συστατικών. Η υγρή φάση μπορεί να είναι νερό (υδατικό 

διάλυμα) ή κάποια αλκοόλη (μη υδατικό διάλυμα) με οργανική αλυσίδα που περιέχει λίγα άτομα 

άνθρακα. Η σωστή επιλογή του αλκοξειδίου εξασφαλίζει την εύκολη συνθετική πορεία και τη 

μεγάλη σταθερότητα του τελικού διαλύματος. Η σταθερότητα στο χρόνο του διαλύματος μπορεί 

να εξηγηθεί με μία ηλεκτρονιακή προσέγγιση: οι οργανικές ομάδες δρουν ως ηλεκτρονιοδότες 

που σταθεροποιούν τη θετικά φορτισμένη μεταβατική κατάσταση της όξινης υδρόλυσης. Ο 

σχηματισμός του λύματος αυτού επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση των υδρογονοϊόντων και των 

υδροξυλιόντων μέσω της μεταβολής του pH (1-3) με τη χρήση κάποιου ισχυρού οξέος, όπως για 

παράδειγμα διάλυμα πυκνού υδροχλωρικού ή νιτρικού οξέος. H επιλογή του καταλύτη γίνεται 

με τρόπο, ώστε να είναι συμβατός με το διαλύτη του συστήματος (που μπορεί να είναι νερό, 

αλκοόλη κ.τ.λ.), να οξειδώνεται εύκολα και κατά τη θερμική του επεξεργασία να μην αφήνει 

υπολείμματα.  

 Στην συνέχεια της πορείας επέρχεται η μετατροπή του διαλύματος σε πήκτωμα. Στο 

στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει ο έλεγχος παραμέτρων, όπως είναι η θερμοκρασία και η 
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διάρκεια της αντίδρασης. Η βελτιστοποίηση των παραμέτρων αυτών αποτελεί μια εξαιρετικά 

δύσκολη και σε μεγάλο βαθμό εμπειρική διαδικασία, καθώς οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων 

αυτών εξαρτώνται από το υλικό και τη συγκέντρωση του. Στην παρούσα διατριβή τα δύο 

παραπάνω στάδια περιγράφονται από δύο όξινες καταλυόμενες αντιδράσεις: μια υδρόλυση 

(hydrolysis) και μια συμπύκνωση (condensation) (Σχήμα 4.1). 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1.: Μηχανισμός όξινης αντίδρασης: υδρόλυσης (πάνω) και συμπύκνωσης (κάτω). 

 

 Η αντίδραση συμπύκνωσης δεν ακολουθεί την αντίδραση υδρόλυσης, καθώς τα δύο 

στάδια μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Έτσι δημιουργείται μια ανόργανη αλυσίδα 

επαναλαμβανόμενων δομικών ομάδων τιτανίου-οξυγόνου, η οποία και καθορίζει την κατανομή 

των νανοσωματιδίων τιτάνιας και κατ’ επέκταση τις ιδιότητες και την απόδοση του ημιαγωγού. 

Οι παραπάνω αντιδράσεις είναι ταχύτατες και σχεδόν ποσοτικές και ολοκληρώνονται σε 

κλάσματα δευτερολέπτου, δίνοντας ένα λευκό ίζημα TiO2 χωρίς σαφή κρυσταλλικά 

χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια εκτελείται η ανόπτηση του gel στην επιθυμητή κάθε φορά 

θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της ανόπτησης λαμβάνουν χώρα οι εξής διεργασίες: α) η 

εξάτμιση του διαλύτη σε χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαλύματος 

(γελοποίηση - gelation) και την προσέγγιση των κολλοειδών σωματιδίων και β) η γήρανση 

(ageing) του διαλύματος με άμεση συνέπεια την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ γειτονικών 

σωματιδίων τιτάνιας. Κατά την πορεία της θερμικής κατεργασίας επιτυγχάνεται η καύση του 

οργανικού τροποποιητή και των υπολειμμάτων του διαλύτη. Επίσης απομακρύνεται το 

ανθρακικό υπόλειμμα με τη μορφή CO2. Κατά τη θερμική κατεργασία του πηκτώματος λαμβάνει 

χώρα η ανάπτυξη της κρυσταλλικής φάσης του ημιαγωγού (υπεύθυνη για τις φωτοκαταλυτικές 
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ιδιότητές του) και η πυροσυσσωμάτωση των νανοσωματιδίων με τη σύζευξη των γειτονικών 

νανοκρυσταλλιτών. Η σύνδεση των νανοκρυσταλλιτών μεταξύ τους πραγματοποιείται μέσω της 

διεργασίας της πυροσυσσωμάτωσης (sintering) και εξασφαλίζει ομοιόμορφες ηλεκτρικές 

ιδιότητες σε όλη τη μάζα της τιτάνιας. Πρόκειται για μία θερμική αλληλεπίδραση των 

επιφανειακών υδροξυλομάδων που διαθέτουν τα σφαιρικά σωματίδια. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την απόσπαση μορίων νερού και τη δημιουργία γεφυρών –Ti-O-Ti–. Έτσι προκύπτει 

η αλληλεπίδραση των σωματιδίων και η αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας της τιτανίας. Το 

φαινόμενο αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της 

φωτοευαισθητοποίησης και της φωτοηλεκτροκατάλυσης, όπου τα ηλεκτρόνια που διεγείρονται 

από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού, πρέπει να μεταφερθούν μέχρι το 

αγώγιμο ηλεκτρόδιο. Στο στάδιο της πυροσυσσωμάτωσης, η καύση των οργανικών ενώσεων 

οδηγεί στο σχηματισμό πόρων και στη σταθεροποίηση των σωματιδίων ή ακόμη και στην αλλαγή 

της κρυσταλλικής φάσης ανάλογα με τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η καύση.  

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ακολουθήθηκε μία προσέγγιση για την 

ενεργοποίηση του TiO2 στην ορατή περιοχή του φάσματος που βασίζεται στη θερμική 

επεξεργασία του TiO2 παρουσία oυρίας (CH4N2O)[143]. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται gel-

combustion[144]. Μετά τον ενδελεχή μορφολογικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό τους 

προέκυψε ότι τα τροποποιημένα υλικά αποτελούνται από έναν πυρήνα TiO2 που καλύπτεται από 

ένα οργανικό κέλυφος το οποίο δημιουργείται in situ στην επιφάνεια του κρυσταλλικού πυρήνα 

TiO2 από τη θερμική διάσπαση της oυρίας (Σχήμα 4.2.). 

 

Σχήμα 4.2.: Σχηματική απεικόνιση υβριδικού φωτοκαταλυτικού υλικού με κρυσταλλικό πυρήνα (ΤiO2) και 

οργανικό κέλυφος. 

  

 Κατά τη διαδικασία καύσης της γέλης, η oυρία δεν αποτελεί ούτε την πρόδρομη ένωση 

για την εισαγωγή αζώτου, ούτε την πηγή δημιουργίας γραφιτικού νιτριδίου του άνθρακα για το 

σχηματισμό ενός σύνθετου υλικού με το TiO2, αλλά αντίθετα εισάγεται κατά τη διαδικασία της 

γελοποίησης και ελέγχει δραστικά την ανάπτυξη των υλικών και τις ιδιότητες τους (μέγεθος 

Ανόργανος Πυρήνας Οργανικό Κέλυφος 
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νανοσωματιδίων, πορώδες και τροποποίηση της επιφάνειας). Γενικά, η μέθοδος gel combustion 

εξελίσσεται σε τρία στάδια: α) Υδρόλυση του αλκοξειδίου, β) προσθήκη αζώτου για το 

σχηματισμό Ti(ΝΟ3)2 και γ) αντίδραση καύσεως του titanyl-nitrate (οξειδωτικού) με ένα 

κατάλληλο καύσιμο (γλυκίνη, οξαλικό οξύ, ουρία κ.α.) για το σχηματισμό νανοσωματιδίων TiO2, 

με παραγωγή Ν2, CO2 και Η2Ο, σαν υπό-προϊόντα της αντίδρασης. Για τη σύνθεση του 

τροποποιημένου υλικού TiO2 (m-TiO2) ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

 

1. 1,5ml νιτρικού οξέως (HNO3 – M.Β.= 63,013g mol-1, 65%) προστίθεται σε 100ml 

απιονισμένου νερού (Η2Ο). 

2. Εν συνεχεία στο παραπάνω διάλυμα προστίθενται στάγδην 15ml διαλύματος πρόδρομης 

ένωσης αλκοξειδίου του τιτανίου (tetrabutyl orthotitanate 5%, C16H36O4Ti) υπό συνεχή 

ανάδευση μέχρι να διαυγάσει (4h).  

3. Όταν η πρόδρομη ένωση του αλκοξειδίου του τιτανίου έχει πλήρως διαλυθεί και το 

διάλυμα έχει γίνει πιο διαυγές, προστίθενται 30ml 1-προπανόλης οπότε το διάλυμα 

γίνεται τελείως διαυγές. 

4. Το διάλυμα αφήνεται σε ανάδευση overnight για να ομογενοποιηθεί.  

5. Προστίθεται η επιθυμητή ποσότητα ουρίας (Urea, ΝΗ2CΟΝΗ2 Μ.Β.=60,06) και αφήνεται 

να αναδεύεται μέχρι να διαλυθεί πλήρως.  

6. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα βήμα ξήρανσης του διαλύματος. Το διάλυμα θερμαίνεται 

στους 100 οC έως ότου σχηματιστεί γέλη (gel). 

7. Η γέλη απομακρύνεται από το ποτήρι ζέσεως και τοποθετείται σε φούρνο μέσα σε 

πορσελάνινο σκαφίδιο. 

8. Ακολουθεί θέρμανση με ρυθμό 5οC min-1 στην επιθυμητή θερμοκρασία όπου και 

παραμένει για 2h.  

9. Μετά το πέρας της θερμικής επεξεργασίας, το υλικό αφήνεται να ψυχθεί σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

10. Όταν το υλικό επιστρέψει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τοποθετείται σε πορσελάνινο 

ιγδίο, όπου και λειοτριβείται σε σκόνη.  

 

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 4.3. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων της μεθόδου είναι η απλότητα και η αξιοπιστία της καθώς και η ανάπτυξη 

υλικών υψηλού πορώδους λόγω της απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων αερίων κατά τη 
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διάρκεια της αντίδρασης. Επίσης παράγονται υλικά που επιδεικνύουν εξαιρετικές φυσικοχημικές 

ιδιότητες και σημαντική φωτοκαταλυτική δράση, ειδικά στην ορατή ακτινοβολία, γεγονός που 

μπορεί να αποδοθεί στην ευαισθητοποίηση του κρυσταλλικού πυρήνα του TiO2 από το λεπτό 

πορώδες οργανικό στρώμα το οποίο δρα ως ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός 

ευαισθητοποιητής ορατού φωτός. 

 

Σχήμα 4.3.: Πορεία σύνθεσης φωτοκαταλυτικών υλικών m-TiO2 (άνω σειρά) και ref-TiO2 (κάτω σειρά). 

 

4.3 Δομικοί και φασματοσκοπικοί χαρακτηρισμοί 

4.3.1 Περίθλαση ακτίνων Χ (X-ray Diffraction - XRD) 

 Για τη μελέτη της κρυσταλλικότητας των φωτοκαταλυτικών υλικών που 

παρασκευάστηκαν στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ σε 

μικρές και ευρείες γωνίες με χρήση του περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (X-ray diffractometer) Rigaku 

R-AXIS IV (σχήμα 4.4) εφοδιασμένου με ανιχνευτή με επίπεδη πλάκα απεικόνισης (Imaging Plate 

Detector) και πηγή ακτίνων-Χ που αποτελείται από άνοδο χαλκού (Rigaku RU-H3R Rotating 

Copper Anode X-ray Generator), παράγοντας ακτινοβολία μέσου μήκους κύματος λ=1,54 Å που 

αντιστοιχεί σε ηλεκτρονιακές μεταβάσεις τύπου Cu-Ka. 
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Σχήμα 4.4.: Περιθλασίμετρο ακτίνων - Rigaku R-AXIS IV. 

 

 4.3.2 Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier 

           (Fourier transform infrared spectroscopy FT-IR)  

 Φάσματα απορρόφησης στο υπέρυθρο (IR) συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 

Thermo Scientific Nicolet 6700 FTIR με δυνατότητα παροχής Ν2 (Σχήμα 4.5).  

 

 

Σχήμα 4.5.: Σύστημα FT-IR Thermo Scientific Nicolet 6700. 
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Οι μετρήσεις έγιναν χρησιμοποιώντας ένα εξάρτημα SmartOrbit με αποσβένουσα ολική 

ανάκλαση (attenuated total reflection - ATR) εξοπλισμένο με έναν κρύσταλλο διαμαντιού μονής-

ανάκλασης (φασματική περιοχή: 10000-55cm-1, γωνία πρόσπτωσης: 45ο) με ανιχνευτή DTGS 

(deuterated triglycine sulfate). Συνολικά ελήφθησαν 32 σαρώσεις για κάθε δείγμα και 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους με ανάλυση 4cm-1. Τα φάσματα ελήφθησαν ως προς το φάσμα 

του καθαρού κρυστάλλου ATR και μετατράπηκαν σε μονάδες απορρόφησης. Τα φασματικά 

δεδομένα συλλέχθηκαν στο φάσμα 4000-400cm-1. 

 

4.3.3 Μικροσκοπία micro-Raman 

 Μετρήσεις φασματοσκοπίας micro-Raman εκτελέστηκαν σε διάταξη οπισθοσκέδασης σε 

ένα φασματόμετρο Renishaw Invia Reflex (σχήμα 4.6) χρησιμοποιώντας ως πηγή διέγερσης ένα 

laser ιόντων Ar+ που εκπέμπει σε μήκος κύματος 514,5nm (ορατό) ή ένα κρυσταλλικό laser με 

εκπομπή στα 785nm (εγγύς - υπέρυθρο). Η συνήθης ισχύς του laser ήταν στα 0,1mW μm-2 εκτός 

αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό στην εργασία. Τα φάσματα ελήφθησαν με συνεχείς 

σαρώσεις στην περιοχή 100-3500cm-1.  

 

 

Σχήμα 4.6.: Σύστημα Raman Renishaw Invia Reflex  
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Ως αναφορά για τη μελέτη των μεταβολών των διαφόρων συχνοτήτων, χρησιμοποιήθηκε 

το φάσμα του κρυσταλλικού πυριτίου (Si). Η εστίαση της δέσμης laser στην επιφάνεια του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε με φακούς μικροσκοπίου ×5, ×20 και ×50 της εταιρίας Leica 

DMLM. Για τις περισσότερες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ο φακός ×50 (ΝΑ=0,75) εστιακής 

απόστασης 0,37 mm που εστιάζει τη δέσμη σε επιφάνεια διαμέτρου 1,0 μm. Το φασματόμετρο 

διαθέτει φίλτρα για την αποκοπή της ελαστικά σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και δύο φράγματα 

περίθλασης, με 1800 και με 1200 χαραγές/mm, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της μη 

ελαστικά σκεδαζόμενης ακτινοβολίας στο ορατό και στο υπέρυθρο, αντίστοιχα. Το σήμα Raman 

λαμβάνεται από ανιχνευτή CCD, υψηλής ευαισθησίας και προβάλλεται σε οθόνη υπολογιστή.  

 

4.3.4 Φασματοσκοπία υπεριώδους -ορατού (UV-Vis spectroscopy) 

 Οι οπτικές ιδιότητες καθώς και ο φασματοσκοπικός προσδιορισμός της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών στην αποικοδόμηση υγρών υδατικών ρύπων 

μελετήθηκαν με φασματοφωτόμετρο τύπου Hitachi U-3010 (σχήμα 4.7α), εξοπλισμένο με 

σφαίρα ολοκλήρωσης (integrating sphere) διαμέτρου 60mm και παράθυρα αναφοράς (reference 

windows) από θειικό βάριο (barium sulphate - Ba2SO4) διάταξη η οποία επιτρέπει μετρήσεις 

διάχυτης ανακλαστικότητας (σχήμα 4.7β). Τα δεδομένα ανακλαστικότητας μετατράπηκαν σε 

μονάδες απορρόφησης Kubelka-Munk. Για τις μετρήσεις απορρόφησης διαλυμάτων χρωστικών 

χρησιμοποιήθηκαν κυψελίδες χαλαζία. 

 

 

Σχήμα 4.7.: α) Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού Hitachi U-3010 και β) σφαίρα ολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

α) β) 
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4.3.5 Φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ακτίνων-Χ  

          (X-ray photoelectron spectroscopy - XPS) 

 Φάσματα XPS συλλέχθηκαν με έναν ημισφαιρικό αναλυτή PHOIBOS 100 (SPECS) (σχήμα. 

4.8) με ενέργεια σάρωσης στα 15eV με πηγή ακτίνων-Χ αλουμινίου (1486,6 eV). Η γωνία 

ακτινοβόλησης (take-off angle) ορίστηκε στις 37ο σε σχέση με την επιφάνεια του δείγματος. Η 

κλίμακα της ενέργειας δέσμευσης (binding energy scale) βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας τη 

θέση των δύο κορυφών Au 4f7/2 και Ag 3 d5/2 στα 84 και 368,3 eV, που μετρήθηκαν αντίστοιχα 

σε καθαρά φύλλα χρυσού και αργύρου. 

 

 

Σχήμα 4.8.: Σύστημα XPS PHOIBOS 100. 

 

4.4 Μορφολογικός χαρακτηρισμός 

4.4.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning electron microscopy - SEM) 

 Για το χαρακτηρισμό της μορφολογίας της επιφάνειας των υλικών που συντέθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JEOL-JSM 7401F Field Emission Scanning Electron 

Microscope (σχήμα 4.9), εξοπλισμένο με τη λειτουργία Gentle Beam και ένα r-filter. Η τεχνολογία 

Gentle Beam μπορεί να μειώσει τη φόρτιση και να βελτιώσει την ανάλυση, το λόγο σήματος-

προς-θόρυβο (signal-to-noise ratio) και τη φωτεινότητα της δέσμης, ιδιαίτερα σε δέσμες 

χαμηλών δυναμικών (κάτω των 100V) χωρίς επιχρύσωση του δείγματος. Ταυτόχρονα το όργανο 
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είναι εξοπλισμένο με την τεχνική φασματοσκοπίας ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ (Energy-

dispersive X-ray spectroscopy - EDS) για την πραγματοποίηση στοιχειακής ανάλυσης. 

 

 

Σχήμα 4.9.: Σύστημα FE-SEM JEOL-JSM 7401F.  

 

4.4.2 Ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron Microscopy - TEM ) 

Τα δείγματα των φωτοκαταλυτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή 

σε μορφή σκόνης εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης 

(Transmission Electron Microscopy - TEM) FEI CM20 ΤΕΜ εφοδιασμένο με ένα ενεργειακό φίλτρο 

απεικόνισης Gatan GIF200 για φασματοσκοπία ενεργειακής απώλειας ηλεκτρονίων (electron 

energy loss spectroscopy - EELS) (σχήμα 4.10).  

 

 

Σχήμα 4.10.: Σύστημα TEM FEI CM20. 
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Τα δείγματα διασκορπίστηκαν σε διάτρητα πλέγματα ΤΕΜ από άμορφο άνθρακα και οι 

μετρήσεις έλαβαν χώρα σε συσσωματώματα σωματιδίων στις οπές του πλέγματος προκειμένου 

να αποκλειστεί η επιρροή του πλέγματος στήριξης στα τελικά αποτελέσματα. 

 

4.5 Άλλες μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών 

4.5.1 Στοιχειακή ανάλυση (Elemental Analysis)  

 Οι αναλύσεις των φωτοκαταλυτών ως προς C, H, και N πραγματοποιήθηκαν στο 

στοιχειακό αναλυτή 2400 CHN της εταιρείας Perkin-Elmer (σχήμα 4.11). Η λειτουργία του 

στηρίζεται στη χρήση δύο διαφορετικών καταλυτών, ενός οξειδωτικού και ενός αναγωγικού, 

τοποθετημένων σε δύο σωληνωτούς φούρνους διαφορετικής θερμοκρασίας. Η καύση του 

δείγματος πραγματοποιείται σε θερμοκρασία κοντά στους 1000οC παρουσία οξυγόνου και τα 

απαέρια της καύσης οδηγούνται μέσω φέροντος αερίου (συνήθως He) στον οξειδωτικό καταλύτη 

για την πλήρη οξείδωση τους και την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων συστατικών, όπως το 

θείο, τα αλογόνα και ο φώσφορος.  

 

 

Σχήμα 4.11.: Στοιχειακός αναλυτής Perkin-Elmer 2400 CHN. 

 

Στη συνέχεια το αέριο ρεύμα μεταφέρει τα απαέρια στον αναγωγικό καταλύτη όπου τα οξείδια 

το αζώτου μετατρέπονται σε άζωτο. Το τελικό αέριο ρεύμα περιέχει CO2, N2 και H2O που έχουν 

παραχθεί από τα τρία στοιχεία ενδιαφέροντος C, N, H. Τα τρία αυτά αέρια διαχωρίζονται με 

χρωματογραφική στήλη και αναλύονται ποσοτικά σε ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας. Για το 

νερό χρησιμοποιείται παγίδα υγρασίας και η ανάλυση προκύπτει από τη διαφορά σήματος του 

ανιχνευτή πριν και μετά την παγίδα. 
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4.5.2 Ποροσιμετρία N2 (Ν2 Porosimetry)  

 Για τον προσδιορισμό των δομικών ιδιοτήτων των υλικών ελήφθησαν ισόθερμες 

προσρόφησης-εκρόφησης αζώτου (Ν2) στους 77 K σε ένα αυτοματοποιημένο ογκομετρικό 

σύστημα (AUTOSORB- 1-Krypton version - Quantachrome Instruments) (σχήμα 4.12). Πριν από 

την μέτρηση τους, τα δείγματα απαερώθηκαν στους 200οC για 48 ώρες. Η επιφάνεια Brunauer-

Emmett-Teller (BET) και η κατανομή μεγέθους πόρων κατά Barrett-Joyner-Halenda (BJH), 

καθορίστηκαν από τις ισόθερμες Ν2.  

 Για τον προσδιορισμό της ισόθερμου ρόφησης διοχετεύεται στο υλικό γνωστός όγκος Ν2 

και καταγράφεται το ποσό της ροφούμενης ουσίας ως προς τη σχετική πίεση του Ν2, υπό 

σταθερή θερμοκρασία. Για την ισόθερμο εκρόφησης ακολουθείται παρόμοια διαδικασία 

καταγράφοντας τον όγκο του ήδη προσροφημένου Ν2 που απομακρύνεται από τον πόρο σε 

μειωμένες σχετικές πιέσεις Ν2 υπό σταθερή θερμοκρασία. Η μορφή της ισόθερμου εξαρτάται 

κυρίως από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της επιφάνειας του προσροφητικού υλικού, από τη 

γεωμετρία των πόρων και από το μηχανισμό πλήρωσης των πόρων. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις 

από τη μορφή της ισόθερμου προσρόφησης μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για την πορώδη δομή 

του προσροφητικού υλικού και να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος για τον αξιόπιστο 

προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους πόρων. 

 

 

Σχήμα 4.12.: Ποροσίμετρο AUTOSORB- 1 της Quantachrome Instruments. 
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4.5.3 Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης - Θερμοσταθμική ανάλυση (DSC - TGA) 

 Η θερμοσταθμική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε έναν αναλυτή SETARAM SETSYS 

Evolution 18 TGA/DSC (σχήμα 4.13), με θέρμανση υπό ροή αέρα σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι 

τους 800οC με ρυθμό θέρμανσης 5οC min-1. 

 

 

Σχήμα 4.13: Σύστημα TGA/DSC SETARAM SETSYS Evolution 18. 

 

4.5.4 Μέτρησης γωνίας επαφής - Contact angle measurements 

Ο προσδιορισμός των γωνιών επαφής (contact angle) πραγματοποιήθηκε με τη διάταξη 

Contact Angle Meter (CAM 100) (KSV INSTRUMENTS LTD) (σχήμα 4.14).  

 

Σχήμα 4.14.: Σύστημα μέτρησης γωνίας επαφής CAM 100. 
 

Η διάταξη αποτελείται από ένα στερεό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο τοποθετείται το προς 

εξέταση δείγμα, μία σύριγγα ακριβείας Hamilton για τη ρίψη των σταγονιδίων νερού (με όγκο 

περίπου 10μL) στην επιφάνεια του δείγματος, μια μικροκάμερα η οποία καταγράφει 

στιγμιότυπα της σταγόνας στην επιφάνεια του δείγματος και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
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του κατάλληλου λογισμικό (KSV INSTRUMENTS LTD, software for CAM 100) πραγματοποιείται η 

μέτρηση και η αξιολόγηση των γωνιών επαφής.  

 

4.5.5 Κυκλική βολταμετρία και μετρήσεις Mott - Schottky 

 Για τον προσδιορισμό των δυναμικών των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους των υλικών 

που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυκλικής 

βολταμετρίας (Cyclic Voltammetry) σε μία διάταξη τριών ηλεκτροδίων (σχήμα 4.15). Τα 

ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ηλεκτρόδιο αναφοράς: Ag/AgCl, ηλεκτρόδιο εργασίας: 

αγώγιμο γυαλί με επικάλυψη FTO με το εναποτιθέμενο φωτοκαταλυτικό υλικό και ηλεκτρόδιο 

καθόδου: Pt. Τα τρία ηλεκτρόδια βυθίστηκαν σε ένα διάλυμα 0,1 Μ υπερχλωρικού λιθίου 

(Lithium Perchlorate - LiClO4) σε 50 ml 3-μεθοξυπροπιονιτρίλιο 99% (3-Methoxypropionitrile). Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο εύρος από -1.5V έως +0.5 V υπό συνθήκες σκότους και 

θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιώντας ένα ποτενσιοστάτη PGSTAT-30 εξοπλισμένο με έναν 

αναλυτή απόκρισης συχνοτήτων (frequency response analyzer) (σχήμα 4.15) ενώ τα ληφθέντα 

φάσματα προσαρμόστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό NOVA. 

 

 

Σχήμα 4.15.: Διάταξη διεξαγωγής μετρήσεων Mott – Schottky και κυκλικής βολταμετρίας. 

Για την περαιτέρω επαλήθευση των αποτελεσμάτων της κυκλικής βολταμετρίας, 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εμπέδησης με ανάλυση Mott-Schottky για διαφορετικές 

συχνότητες χρησιμοποιώντας την ίδια διάταξη. Τόσο για τις μετρήσεις της κυκλικής 

βολταμετρίας όσο και της μεθόδου Mott-Schottky τα υπό εξέταση υλικά εναποτέθηκαν σε 

γυάλινη επιφάνεια επικαλυμμένη με αγώγιμο υμένιο FTO (Fluorine doped Tin Oxide). Για την 

εναπόθεση των υλικών παρασκευάστηκε πάστα και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική λεπίδας (doctor 

α) β) 
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– blade). Αναλυτικά, η διαδικασία εναπόθεσης των λεπτών υμενίων των φωτοκαταλυτών ήταν η 

εξής: 

1) Η αγώγιμη επιφάνεια FTO (2Χ2 cm) καθαρίστηκε χρησιμοποιώντας απιονισμένο νερό και 

ένα καθαριστικό διάλυμα Hellmanex σε λουτρό υπερήχων για 30min. Από μία μικρή 

περιοχή διαστάσεων 2X0,5cm2, αφαιρέθηκε η αγώγιμη επιφάνεια FTO, 

χρησιμοποιώντας σκόνη ψευδαργύρου και υδροχλωρικό οξύ (HCl - 4M). 

2) Ποσότητα 0,5g της σκόνης του υπό εξέταση φωτοκαταλύτη τοποθετήθηκε σε 

πορσελάνινο ιγδίο μαζί με 1 mL νερού και 0,1 mL ακετυλακετόνης. Μετά από άλεση επί 

5 min παρήχθει παχύρρευστη πάστα. Στη συνέχεια προστέθηκαν ακόμα 1,7mL νερού και 

μία σταγόνα από το επιφανειοδραστικό Triton X-100 (Fluka, analytical grade). H άλεση 

συνεχίστηκε επί 5min. Στη συνέχεια ακολούθησε η εναπόθεση της μη διαυγούς πάστας.  

3) Η απόθεση της πάστας με τη μέθοδο doctor blade πραγματοποιήθηκε με την ακόλουθη 

διαδικασία: Το επικαλυμένο με FTO γυάλινο πλακίδιο τοποθετήθηκε σε μία επίπεδη 

επιφάνεια. Με τη βοήθεια αυτοκόλλητης ταινίας Scotch 3M (πάχους περίπου 11μm) 

οριοθετήθηκαν οι μακρόστενες πλευρές ώστε να υπάρξει διάκενο 1 cm (σχήμα 4.16β). 

Στη συνέχεια και με βοήθεια βαθμονομημένης πιπέτας, μεταφέρθηκαν 250 μL της 

πάστας στην άκρη του ελεύθερου τμήματος του υμενίου και απλώθηκαν με την βοήθεια 

γυάλινης ράβδου με δύο κινήσεις (μία προς τα επάνω και μία προς τα κάτω), ασκώντας 

ελαφριά πίεση (σχήμα 4.16α). 

4) Μετά την εναπόθεση των υλικών αφαιρέθηκε η κολλητική ταινία και τα υμένια 

αφέθηκαν να στεγνώσουν. Τα υμένια επεξεργάστηκαν θερμικά στους 400oC για 2h με 

βήμα 5oC min-1, ώστε να απομακρυνθεί η ποσότητα του νερού και να ολοκληρωθεί η 

εναπόθεση των υλικών. Μετά τη θερμική επεξεργασία το πάχος των υμενίων μειώθηκε 

περίπου στα 6-7μm. 

5)  Αγώγιμη χάλκινη ταινία (2X0,5 cm2) προστέθηκε για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

αγωγιμότητα του συστήματος. Το εμβαδόν του ενεργού φωτοκαταλυτικού φιλμ 

μετρήθηκε στα 2x1cm2. Το σχεδιάγραμμα των υμενίων (2X2 cm2) που παρασκευάστηκαν 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.16β.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

116 
 

  

α) β) 

  
Σχήμα 4.16.: α) Τεχνική doctor – blade και β) σχεδιάγραμμα υμενίων για εφαρμογή σε κυκλική 

βολταμετρία. 

 

4.5.6 Μέθοδος θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης  
          (Temperature Programmed Desorption – TPD) 

Οι μετρήσεις θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης πραγματοποιήθηκαν σε 

μία πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη σταθερής κλίνης (fixed bed) εξοπλισμένη με ένα 

τετραπολικό φασματόμετρο μάζας της InProcess Instruments για άμεση ανάλυση αερίων (σχήμα 

4.17β). Όλες οι συνδέσεις ήταν κατάλληλες για εφαρμογές υψηλού κενού (VCR της Swagelok) 

ενώ οι σωληνώσεις μεταφοράς των αερίων ήταν κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 

λειτουργία της διάταξης έγινε μέσω βαλβίδων Valco έξι θέσεων για γρήγορη και χωρίς απώλεια 

όγκου αλλαγή των ροών των αερίων. Οι σωληνώσεις μεταφοράς των αερίων θερμαίνονταν σε 

σταθερή θερμοκρασία 120oC για την αποσόβηση φαινομένων προσρόφησης των αερίων στα 

τοιχώματα των σωληνώσεων. Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν σε έναν αντιδραστήρα από 

χαλαζία εξοπλισμένου με κατάλληλους συνδέσμους VCR (σχήμα 4.17α) και η θέρμανση του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε μέσω ενός κεραμικού φούρνου της εταιρίας HTM Reetz GmbH. Οι 

τιμές της θερμοκρασίας εντός του θαλάμου του αντιδραστήρα ελήφθησαν μέσω ενός 

θερμοζεύγους τύπου Κ (chromel/alumel). Η συγκράτηση του δείγματος έγινε με την τοποθέτηση 

υαλωδών ινών χαλαζία (quartz wool). Το υπό εξέταση δείγμα – μάζας 100 mg – ήταν 

αναμεμειγμένο με 400mg σκόνης καρβιδίου του πυριτίου (Silicon Carbide – SiC) μεγέθους 

σωματιδίων 300μm το οποίο είναι αδρανές στα χρησιμοποιούμενα αέρια. Η ανάμειξη αυτή 

πραγματοποιήθηκε για τον περιορισμό των φαινομένων αύξησης της πίεσης εντός του 

αντιδραστήρα. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των όξινων θέσεων των φωτοκαταλυτικών 
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υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε ΝΗ3 (1% σε He) ενώ 

για τον προσδιορισμό του αριθμού των βασικών θέσεων χρησιμοποιήθηκε CO2 (10% σε He).  

 

   

Σχήμα 4.17.: Διάταξη διεξαγωγής μετρήσεων θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης α) 

αντιδραστήρας με θερμοζεύγος. β) Φασματογράφος μάζας για την καταγραφή των αντιδρώντων αερίων. 

 

4.6 Πειραματική διαδικασία πειραμάτων φωτοκατάλυσης 

4.6.1 Περιγραφή πρότυπων ρύπων 

4.6.1.1 Κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - ΜΒ) 

 Το κυανό του μεθυλενίου (C16H18N3SCl – Σχήμα 4.18α) είναι μία αζωτούχος χρωστική που 

χρησιμοποιείται συχνά στον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής απόδοσης ημιαγώγιμων 

υλικών μέσω της μείωσης της χαρακτηριστικής κορυφής της χρωστικής στα 664nm (Σχήμα 

4.18β).  

 

 

Σχήμα 4.18.: α) Χημικός τύπος και β) χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης υπεριώδους ορατού της 

χρωστικής κυανό του μεθυλενίου. 

 

Σε θερμοκρασία δωματίου έχει μορφή σκούρας πράσινης σκόνης (σχήμα 4.19α) που όταν 

διαλυθεί σε νερό το τελικό υδατικό διάλυμα αποκτά κυανό χρώμα (σχήμα 4.19β).  

 

β) α) 

α) β) 
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Σχήμα 4.19.: Κυανό του μεθυλενίου α) σε μορφή σκόνης και β) διαλυμένο σε νερό. 

  

 Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης του ρύπου και για τον υπολογισμό 

και την επιβεβαίωση της γραμμικότητας της καμπύλης βαθμονόμησης του ρύπου 

παρασκευάστηκαν υδατικά διαλύματα διαφορετικής συγκέντρωσης (1,5 – 2 – 2,5 – 5 – 6,5 – 8,5 

και 10 mg MB / 1 lt απιονισμένου H2O). Τα διαλύματα αφέθηκαν υπό ισχυρή ανάδευση και 

ελήφθησαν τα αντίστοιχα φάσματα απορρόφησης υπεριώδους – ορατού (UV-Vis). Με βάση τις 

τιμές της απορρόφησης στην χαρακτηριστική κορυφή στα 664nm κατασκευάστηκε το παρακάτω 

διάγραμμα (σχήμα 4.20) όπου υπολογίστηκε η καμπύλη βαθμονόμησης του ρύπου κυανό του 

μεθυλενίου (Methylene Blue - MB).  

 

Σχήμα 4.20.: Καμπύλη βαθμονόμησης για το ρύπο κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - MB). 

4.6.1.2 Πορτοκαλί το μεθυλίου (Methyl Orange - ΜΟ)  

 Το πορτοκαλί το μεθυλίου (C14H14N3NaO3S – Σχήμα 4.21α), όπως και το κυανό του 

μεθυλενίου, είναι μία αζωτούχος χρωστική η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση της οποίας έχει 

μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. 

y = 0.1876x + 0.049
R² = 0.996
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Σχήμα 4.21.: α) Χημικός τύπος και β) χαρακτηριστικό φάσμα απορρόφησης υπεριώδους ορατού της 

χρωστικής πορτοκαλί του μεθυλίου. 

 

Παρουσιάζει μία χαρακτηριστική κορυφή στα 446nm (Σχήμα 4.21β) και έχει χρώμα πορτοκαλί 

τόσο σε μορφή σκόνης (σχήμα 4.22α) όσο και σε υδατικό διάλυμα (σχήμα 4.22β).  

 

Σχήμα 4.22.: Πορτοκαλί του μεθυλίου α) σε μορφή σκόνης και β) διαλυμένο σε νερό. 

 

Η καμπύλη βαθμονόμησης του ρύπου (σχήμα 4.23) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 

φασματοσκοπία UV-Vis μέσω της τιμής της απορρόφησης στη χαρακτηριστική κορυφή στα 

446nm για υδατικά διαλύματα συγκέντρωσης 0,3 – 0,6 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5,5 - 6 και 6,8 mg MΟ / 

lt απιονισμένου H2O.  

 

 

Σχήμα 4.23.: Καμπύλη βαθμονόμησης για το ρύπο πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl Orange - MO). 

y = 0.0746x + 0.0399
R² = 0.9961
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4.6.2 Φωτοκατάλυση με φωτοκαταλύτες σε μορφή σκόνης  

Πριν από κάθε πείραμα, παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα του ρύπου MB στη βέλτιστη 

συγκέντρωση 2mg lt-1 H2O και αφέθηκε υπό ισχυρή ανάδευση για χρονικό διάστημα μίας ώρας 

(1h), ώστε να διαλυθεί πλήρως η σκόνη του MB και να ομογενοποιηθεί το υδατικό διάλυμα. Στη 

συνέχεια μέσα από το διάλυμα εφαρμόστηκε ροή καθαρού οξυγόνου (Oxygen 6.0, 99,9999% Ο2) 

για 2h, ώστε το διάλυμα να οξυγονωθεί. Η οξυγόνωση του ρύπου έχει αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία ότι ενισχύει την φωτοκαταλυτική δράση. Σε ένα τυπικό φωτοκαταλυτικό πείραμα, 

20ml οξυγονωμένου υδατικού διαλύματος του ρύπου ΜΒ προστέθηκαν στο ειδικό δοχείο στο 

οποίο και πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Διατηρώντας αναλογία 1mg σκόνης 

φωτοκαταλύτη / ml υδατικού διαλύματος του ρύπου προστέθηκαν 20mg του υπό εξέταση 

φωτοκαταλύτη σε 20 ml υδατικού διαλύματος ΜΒ. Το δοχείο σφραγίστηκε με parafilm ώστε να 

εξασφαλιστεί η μη εξάτμιση του απιονισμένου νερού ή η διαφυγή του οξυγόνου στην 

ατμόσφαιρα.  

Για την εύρεση της κινητικής της φωτο-καταλυτικής δράσης των υλικών, εκτελεστήκαν 

πειράματα με προκαθορισμένο χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία. Για το σκοπό αυτό, διαλύματα 

φωτοκαταλύτη/ρύπου προστέθηκαν σε επτά δοχεία φωτοκατάλυσης, ένα για κάθε χρονική 

μέτρηση. Τα χρονικά διαστήματα στα οποία μετρήθηκε η φωτοκαταλυτική δράση του κάθε 

υλικού ήταν 5min–15min–30min–45min–60min–90min–120min. Για τον υπολογισμό της 

φωτοκαταλυτικής απόδοσης ανά χρονικό διάστημα το εκάστοτε διάλυμα ρύπου/φωτοκαταλύτη 

τοποθετήθηκε σε μία φυγόκεντρο Universal 320 και φυγοκεντρήθηκε για 20min, στις 9000 rpm. 

Στη συνέχεια 4ml του υπερκείμενου διαλύματος του ρύπου απομακρύνθηκε προσεκτικά μέσω 

πιπέτας και κατόπιν μετρήθηκε το φάσμα απορρόφησης του μέσω φασματοσκοπίας UV-Vis. Από 

τα φάσματα αυτά προσδιορίστηκε η τιμή της απορρόφησης για λ=664nm και από την εξίσωση: 

𝐶 =
𝐶−𝐶0

𝐶𝜊
×100         (Εξίσωση 4.1) 

υπολογίστηκε η επί τοις εκατό απόδοση του φωτοκαταλυτικού υλικού για τη δεδομένη χρονική 

διάρκεια. 

 

4.6.2.1 Μελέτη επαναχρησιμοποίησης φωτοκαταλύτη 

Για τη μελέτη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του φωτοκαταλύτη 

ακολουθήθηκε η μέθοδος που περιγράφεται στην εργασία [5]. Αναλυτικά, παρασκευάστηκε ένα 

εναιώρημα του φωτοκαταλύτη (σε αναλογία 1 mg φωτοκαταλύτη / ml υδατικού διαλύματος του 
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ρύπου ΜΒ) σε οξυγονωμένο υδατικό διάλυμα MB (2 mg lt-1 απιονισμένου Η2Ο). Το διάλυμα 

αφέθηκε για μία ώρα υπό ισχυρή ανάδευση και υπό συνθήκες σκότους έτσι ώστε ο ρύπος να 

προσροφηθεί ισχυρά στο υλικό. Στη συνέχεια, η σχετική συγκέντρωση (C/C0) του ΜΒ μετρήθηκε 

φωτομετρικά. Στη συνέχεια το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο 2,8 χρησιμοποιώντας την 

κατάλληλη ποσότητα 1Ν HCl. Το διάλυμα αφέθηκε ξανά υπό ισχυρή ανάδευση για μία ώρα υπό 

συνθήκες σκότους ώστε το ΜΒ να εκροφηθεί από την επιφάνεια του υλικού. 

 

4.6.3 Φωτοκατάλυση με ακινητοποιημένους σε κεραμικές μεμβράνες φωτοκαταλύτες  

4.6.3.1 Ακινητοποίηση φωτοκαταλυτών σε κεραμικά υποστρώματα γ-αργιλίας 

Ο τροποποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 εναποτέθηκε σε σωληνοειδείς κεραμικές 

μεμβράνες υπερδιήθησης γ-αργιλίας (γ-alumina UF tubular membrane substrates – mono 

channel tubes 5nm γ-Al2O3 SG 883 – σχήμα 4.24). Στα δύο άκρα των μεμβρανών υπήρχε μη 

πορώδες υάλωμα (glazing), μήκους το κάθε ένα 1,5 cm (σχήμα 4.25α) που εξυπηρετούσε στη 

στεγάνωση μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης, καθώς και μεταξύ 

της εξωτερικής της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου. Οι μεμβράνες παρασκευάστηκαν 

από το Ινστιτούτο Fraunhofer IKTS (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies) στη Γερμανία, 

υπό την εμπορική επωνυμία Inopor®. Οι κεραμικές μεμβράνες αποτελούντο από δύο στρώματα 

γ-αργιλίας (μέσου μεγέθους πόρων 0,5 and 0,25 μm και πάχους 25 και 40 μm αντίστοιχα) 

επιστρωμένα πάνω σε ένα τραχύ μακροπορώδες υπόστρωμα α-αργιλίας (μέσου μεγέθους 

πόρων 2,5 μm). Όσον αφορά στο διαχωριστικό στρώμα, αυτό είχε πάχος 1,5 μm και ήταν 

ανεπτυγμένο στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης.   

 

 

Σχήμα 4.24.: Κεραμική μεμβράνη υπερδιήθησης γ-αργιλίας. 
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Το μέσο μέγεθος πόρων του διαχωριστικού στρώματος ήταν 5 nm. Οι μεμβράνες είχαν 

εσωτερική διάμετρο (inner diameter - ID) 7mm, εξωτερική διάμετρο (outer diameter - OD) 10 

mm (σχήμα 4.25β), ενώ το μοριακό βάρος αποκοπής (MWCO) ήταν 7,5 kD. Οι μεμβράνες αρχικά 

θερμάνθηκαν στους 120 oC (με ρυθμούς θέρμανσης 2 -ΜΕΜ1- και 0,5οC min-1 – ΜΕΜ2), όπου και 

παρέμειναν για 5h, ώστε να απομακρυνθεί η προσροφημένη υγρασία. Στην συνέχεια η 

εμβαπτισμένη μεμβράνη θερμάνθηκε με σκοπό την κρυστάλλωση του φωτοκαταλύτη αλλά και 

για την καλύτερη επικόλληση του στρώματος του φωτοκαταλύτη στην κεραμική μεμβράνη. 

 

Σχήμα 4.25.: α) Διαστάσεις και β) εσωτερική και εξωτερική διάμετρος κεραμικής μεμβράνης 
υπερδιήθησης γ-αργιλίας. 

 

Το πορώδες υάλωμα και στα δύο άκρα καλύφθηκε με ταινία Teflon και στη συνέχεια η 

μεμβράνη εμβαπτίστηκε μέσα στο διάλυμα του πρόδρομου m-TiO2 (sol) με ρυθμό 15cm min-1 σε 

κατακόρυφη θέση και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το διάλυμα με τον ίδιο ρυθμό. Η 

διαδικασία επαναλήφθηκε για τρεις διαδοχικούς κύκλους εμβάπτισης – απομάκρυνσης (dip in -

pull out cycles) (Σχήμα 4.26).  

 
Σχήμα 4.26.: Διαδικασία εμβάπτισης κεραμικής μεμβράνης με πρόδρομο διάλυμα. 
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4.6.3.2 Προσδιορισμός φωτοκαταλυτικής δράσης τροποποιημένων μεμβρανών  

Για την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ο πρότυπος φωτοκαταλυτικός 

αντιδραστήρας επεξεργασίας και καθαρισμού νερού που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5. Πριν 

από το κάθε πείραμα, το υδατικό διάλυμα του ρύπου οξυγονώνεται για 2h (Oxygen 6,0 

99,99990% O2) και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την πλήρωση του εμβόλου του 

αντιδραστήρα (χωρητικότητας 0,6 L) ενώ ο όγκος του υγρού στο ενδιάμεσο κανάλι ροής Β του 

φωτοκαταλυτικού κελιού μεμβράνης (υποκεφάλαιο 5.3.1) ήταν 18,5ml.  

Οι κύριες παράμετροι οι τιμές των οποίων καταγράφονταν σε κάθε φωτοκαταλυτικό 

πείραμα ήταν: 

1) ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή 10ml κατεργαζόμενου διηθήματος σε διαδοχικά 

βήματα μέχρι ενός συνολικού όγκου 250ml,  

2) η αντίστοιχη πίεση στο εσωτερικό του φωτοκαταλυτικού κελιού (καταγραφή της τιμής 

μέσω μανομέτρου η έξοδος του οποίου ήταν συνδεδεμένη με το φωτοκαταλυτικό κελί),  

3) η απορρόφηση του διαλύματος του ρύπου μέσω της φασματοσκοπίας UV-Vis και η 

συγκέντρωση του ρύπου του κάθε συλλεγόμενου δείγματος (μέσω της καμπύλης 

βαθμονόμησης και της απορρόφησης της κύριας κορυφής του ρύπου) και 

4) η θερμοκρασία της εκροής διηθήματος.  

 

4.6.4 Στάδια καθαρισμού και πειραματική διαδικασία φωτοαναγωγής του CO2 

4.6.4.1 Καθαρισμός των φωτοκαταλυτικών δειγμάτων  

Πριν την έναρξη των πειραμάτων φωτοαναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες είναι 

απαραίτητος ο καθαρισμός των φωτοκαταλυτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη 

διαδικασία. Το στάδιο καθαρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την απομάκρυνση πιθανών 

προσμίξεων -ιδιαίτερα των προσμίξεων που περιέχουν άνθρακα ή ανθρακικές ενώσεις- οι οποίες 

μπορούν να αντιδράσουν είτε με τα αντιδρώντα αέρια είτε με τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα 

της αντίδρασης επηρεάζοντας έτσι την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων υπερεκτιμώντας την 

τελική απόδοση. Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 3, οι ακαθαρσίες αυτές μπορεί να 

προέρχονται από το περιβάλλον και/ή από τη διαδικασία σύνθεσης του φωτοκαταλυτικού 

υλικού. Η διαδικασία του καθαρισμού των δειγμάτων αποτελείται από δύο στάδια τα οποία και 

αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 
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4.6.4.1.1 Καθαρισμός μέσω ανόπτησης 

Η θερμική επεξεργασία (ανόπτηση) των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 

ίδια με εκείνη που εφαρμόστηκε κατά τη διαδικασία σύνθεσης των υλικών και σε περιβάλλον 

συνθετικού αέρα (80% Ν2 – 20% Ο2). Κάθε ένα από τα δείγματα της παρούσας διατριβής (50mg) 

τοποθετήθηκε στο κέντρο του σωληνωτού φούρνου της εταιρίας Carbolite (σχήμα 4.27) μέσα σε 

σκαφίδιο από χαλαζία. Ο ρυθμός θέρμανσης ορίστηκε στους 5oC min-1 ενώ τα δείγματα 

παρέμειναν στη θερμοκρασία των 400οC για 3h.  

 

 

Σχήμα 4.27.: Σωληνωτός φούρνος ανόπτησης δειγμάτων. 

 

4.6.4.1.2 Καθαρισμός εντός του αντιδραστήρα 

Μετά την απομάκρυνση των δειγμάτων από το σωληνωτό φούρνο, η επαφή τους με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου προσρόφηση ακαθαρσιών στην επιφάνεια 

τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πιθανότητα το στάδιο της ανόπτησης να μην έχει 

οδηγήσει στην πλήρη απομάκρυνση των οργανικών ακαθαρσιών καθιστά αναγκαία την ύπαρξη 

ενός επιπλέον σταδίου καθαρισμού. Το στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα με το δείγμα εντός του 

φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα υψηλής καθαρότητας πριν την έναρξη των μετρήσεων 

εμποδίζοντας έτσι την επαφή του δείγματος με την εξωτερική ατμόσφαιρα.  

Το στάδιο καθαρισμού πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε υπό 

συνθήκες συνεχούς ροής είτε υπό στατικές συνθήκες. Στον καθαρισμό υπό συνεχή ροή ήλιο (He 

- καθαρότητας 99,9999 %) κορεσμένο με νερό (~6000 ppm – Millipore water) διαρρέει συνεχώς 

με ρυθμό 35mL min-1 τον αντιδραστήρα ενώ το δείγμα ταυτόχρονα φωτίζεται. Μετά το πέρας 6h 
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λαμβάνεται ένα φάσμα αέριας χρωματογραφίας και ελέγχεται αν η συγκέντρωση των προϊόντων 

της αντίδρασης καθαρισμού έχει μειωθεί επαρκώς. Αν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί η διαδικασία 

μπορεί να επαναληφθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση του καθαρισμού υπό 

στατικές συνθήκες, ο χώρος του αντιδραστήρα πληρώνεται με το αέριο μείγμα He/H2O – το ίδιο 

με την περίπτωση του καθαρισμού υπό συνεχή ροή- μέχρις ότου η πίεση φτάσει τα 1500 mbar. 

Μετρήσεις αέριας χρωματογραφίας (GC) λαμβάνονται ανά 45min και πάλι μέχρι το δείγμα να 

θωρηθεί επαρκώς καθαρό. Το πλεονέκτημα του καθαρισμού υπό συνεχή ροή είναι ότι ο 

καθαρισμός επιτυγχάνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου 

των προϊόντων της διαδικασίας καθαρισμού κάτι που επιτυγχάνεται με τη στατική μέθοδο που 

όμως απαιτεί περισσότερο χρόνο. Και με τις δύο μεθόδους όταν το δείγμα θεωρηθεί επαρκώς 

καθαρό μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της φωτοαναγωγής με την προσθήκη ροής CO2 στον 

αντιδραστήρα όπως περιγράφεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 

4.6.4.2 Πειραματική διαδικασία φωτοαναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες 

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων καθαρισμού των δειγμάτων, ο αντιδραστήρας 

πληρώνεται με αέριο CO2 (συγκέντρωσης 1,5% σε He – Air Liquide), εμπλουτισμένο με την 

κατάλληλη ποσότητα υγρασίας (6000 ppm Η2Ο). Η συνολική πίεση του εισερχόμενου μίγματος 

υπολογίστηκε μέσω ψηφιακού μανομέτρου στα 1500 mbar. Στη συνέχεια ο αντιδραστήρας 

ακτινοβολήθηκε με περιοδική (ανά 45min) ανάλυση του μίγματος εξόδου με αέριο 

χρωματογράφο. Πριν από κάθε μέτρηση η γραμμή τροφοδοσίας του αέριου χρωματογράφου 

εκκενώθηκε μέσω αντλίας κενού ώστε να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις. Σε κάθε μέτρηση 

καταγράφεται μέσω του λογισμικού του αέριου χρωματογράφου το εμβαδό κάθε κορυφής και 

μέσω των εξισώσεων βαθμονόμησης υπολογίζεται η συγκέντρωση του εκάστοτε προϊόντος. 

Επιπλέον λόγω της δειγματοληψίας συγκεκριμένου όγκου από το χώρο του αντιδραστήρα 

παρατηρείται μία πτώση της πίεσης η οποία και καταγράφεται. Η πτώση αυτή λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό της συγκέντρωσης των τελικών προϊόντων. 

 

4.6.5 Μέθοδοι ανάλυσης φωτοκαταλυτικής δράσης 

Για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών στην αποικοδόμηση 

υγρών ρύπων και στη μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι 

ανάλυσης φωτοκαταλυτικής δράσης που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Στις 

μεθόδους αυτές περιλαμβάνεται και η φασματομετρία υπεριώδους – ορατού που περιγράφηκε 
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στη παράγραφο 4.3.4. Επίσης στην παράγραφο 4.6.1 περιγράφονται οι ρύποι που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των υλικών. 

 

4.6.5.1 Φασματοσκοπία Μάζας (Mass Spectroscopy – MS) 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων φωτοαναγωγής του CO2 με τη χρήση του 

αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας (βλέπε κεφάλαιο 5) χρησιμοποιήθηκε ο αέριος 

φασματογράφος μάζας PFEIFFER OMNISTAR GSD 301 O2 (σχήμα 4.28) που αποτελείται από τρία 

µέρη: α) το σύστηµα εισαγωγής, β) το τµήµα δημιουργίας κενού και γ) τον αναλυτή µαζών µε τις 

κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις. Το τµήµα εισαγωγής περιλαµβάνει ένα θερµοστατούµενο 

ανοξείδωτο τριχοειδή σωλήνα διαµέτρου 1/16" και µήκους 1m, δύο ηλεκτροµαγνητικές 

βαλβίδες και ένα διάφραγµα. Το αέριο εισέρχεται µέσω του τριχοειδούς σωλήνα, ο οποίος 

θερµαίνεται στους 120οC ώστε να αποφεύγεται η υγροποίηση των υδρατµών, µε ροή 1-2 ml min 

-1 (όταν γίνεται εισαγωγή σε ατµοσφαιρική πίεση). Από αυτή, µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό 

διέρχεται τελικά – µέσω ενός διαφράγµατος (aperture) διαµέτρου 0,02µm – προς τον αναλυτή 

ενώ το υπόλοιπο αποµακρύνεται µέσω της δεύτερης ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας από την 

αντλία κενού. Η συνθήκη αυτή είναι αναγκαία ώστε η πίεση µέσα στο φασµατογράφο µάζας να 

είναι µικρότερη από 1*10-5mbar. 

 

 

Σχήμα 4.28.: Φασματογράφος μάζας PFEIFFER OMNISTARTM GSD 301 O2. 

Το τµήµα δημιουργίας κενού περιλαµβάνει µία αντλία διαφράγµατος (PFEIFFER MVP 

006) σε συνδυασµό µε μία µοριακή αντλία (turbo molecular - PFEIFFER TMU 071) καθώς και έναν 

µετρητή κενού µε εύρος από 1*10-9 έως 1000 mbar (PFEIFFER Compact Full Range Gauge PKR 

251). Ο αναλυτής αποτελείται από την πηγή ιονισµού, ένα τετραπολικό φίλτρο µάζας και από 

δύο ανιχνευτές: α) έναν τύπου Faraday (Faraday Cup) και β) έναν πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων 
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(C-SEM Channeltron Secondary Electron Multiplier). Η μεταφορά των δειγμάτων από τον 

αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων φωτοαναγωγής 

πραγματοποιείται μέσω ειδικά κατασκευασμένου δειγματοφορέα κατάλληλου για τη μεταφορά 

αέριων δειγμάτων. Ο δειγματοφορέας συνδέεται στον χρωματογράφο μάζας μέσω ειδικών 

συνδέσμων υψηλής πίεσης VCR (Swagelok) και το δείγμα οδηγείται προς τους αναλυτές μέσω 

μίας ειδικής βαλβίδας Valco έξι θέσεων (σχήμα 4.29).  

 

Σχήμα 4.29.: Σύστημα εισαγωγής δειγμάτων φωτοαναγωγής CO2 α) Ειδικός δειγματοφορέας, β) βαλβίδα 

Valco 6 θέσεων.  

4.6.5.2 Αέρια Χρωματογραφία (Gas Chromatograph - GC)  

 Για την ανίχνευση των προϊόντων της μετατροπής του CO2 σε υδρογονάνθρακες 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας. Μεταξύ της κινητής (προϊόντα της 

αντίδρασης) και της στατικής φάσης (στήλη διαχωρισμού) εμφανίζονται ισορροπίες που 

διαφέρουν μεταξύ των μορίων που μπορεί να περιέχεται σε κάποιο δείγμα. Πιο συγκεκριμένα, 

λαμβάνουν χώρα διεργασίες προσρόφησης και εκρόφησης των μορίων του δείγματος στην 

εσωτερική επιφάνεια της στήλης διαχωρισμού, οι οποίες εξαρτώνται από τη φυσιορόφηση 

(physisorption) των μορίων αυτών στο πληρωτικό υλικό της στήλης. Ο διαχωρισμός μέσω 

χρωματογραφικής στήλης βασίζεται στην επαναλαμβανόμενη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ 

των δύο αυτών φάσεων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι δύο φάσεις να έρχονται σε επαφή σε 

μεγάλη επιφάνεια. Όπως αναφέρεται και σε επόμενο κεφάλαιο (βλέπε κεφάλαιο 5) για τον 

προσδιορισμό της απόδοσης των υλικών στην αναγωγή του CO2 χρησιμοποιήθηκαν δύο 

φωτοκαταλυτικοί αντιδραστήρες με τους αντίστοιχους αέριους χρωματογράφους. Στον 

α) 

β) 
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αντιδραστήρα υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιήθηκε ο αέριος χρωματογράφος Shimadzu 

TRACERA GC-2010 Plus A (σχήμα 4.30) που είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα ανιχνευτή 

ιονισμού εκκένωσης φράγματος (barrier discharge ionization system) BID-2010 Plus.  

 

 

Σχήμα 4.30.: Αέριος χρωματογράφος Shimadzu TRACERA GC-2010 Plus A. 

 

 Το σύστημα BID επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση των CO2 και CO καθώς και 

υδρογονανθράκων μικρής ανθρακικής αλυσίδας και άλλων αδρανών αερίων. Το σύστημα BID 

αποτελείται από δύο κύρια τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, δημιουργείται το πλάσμα και το δεύτερο 

είναι το τμήμα επεξεργασίας, όπου λαμβάνει χώρα η ανίχνευση των μορίων του δείγματος. Στο 

τμήμα παραγωγής πλάσματος βρίσκονται εγκατεστημένα τρία ηλεκτρόδια ενώ υψηλή τάση 

εφαρμόζεται στο κεντρικό ηλεκτρόδιο. Το μετασταθές πλάσμα He δημιουργείται από την 

ηλεκτρική εκκένωση του διηλεκτρικού φράγματος από την εφαρμοζόμενη υψηλή τάση. Η 

μετασταθής κατάσταση του πλάσματος He χρησιμοποιείται για τον ιονισμό των μορίων του 

δείγματος. Από τη στιγμή που το μετασταθές πλάσμα He επιστρέφει στην βασική του κατάσταση 

(ground state) εκπέμπονται φωτόνια. Τα φωτόνια αυτά ιονίζουν τα μόρια του δείγματος, τα 

οποία ενισχύονται και συλλέγονται στο συλλέκτη. Για το σύστημα BID η μετρούμενη παράμετρος 

είναι η τιμή της τάσης. Επιπλέον ο αέριος χρωματογράφος αυτός είναι εξοπλισμένος με μία 

στήλη Porapak (PoraPLOT Q) και ένα μοριακό κόσκινο CP-Molsieve 5A. Τα αέρια μείγματα 

μπορούν να εμπεριέχουν CO2, CO, CH4, H2O, O2, H2 και υδρογονάνθρακες C2-C5. 
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 Στην περίπτωση του αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιήθηκε ο αέριος 

χρωματογράφος SRI-8610 (σχήμα 4.31) εξοπλισμένος με μία βαλβίδα συλλογής αερίων 

δειγμάτων και με μία τριχοειδή στήλη Porapak Q 30mx0,53x1,5 (80-100 mesh). Ο 

χρωματογραφικός διαχωρισμός επιτυγχάνεται με τον φούρνο να θερμαίνεται ισοθερμικά στους 

130oC. Και οι δύο αέριοι χρωματογράφοι είναι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές ιονισμού φλόγας και 

θερμικής αγωγιμότητας. Στην τεχνική ανίχνευσης μέσω ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Flame 

ionization detector -FID), τα μόρια των αερίων μετά την εκροή τους από τη στήλη αναμιγνύονται 

με αέριο υδρογόνο και αέρα και αναφλέγονται ηλεκτρικά. Τα οργανικά μόρια σχηματίζουν ιόντα, 

τα οποία είναι σε θέση να άγουν ηλεκτρικό φορτίο κατά μήκος της φλόγας. Τα ιόντα 

μετακινούνται μεταξύ της φλόγας και του ηλεκτροδίου συλλογής μέσω της επίδρασης μιας τάσης 

μεγαλύτερης από 100 V. Το ρεύμα που προκύπτει είναι περίπου 10-12Α. Ο ανιχνευτής FID είναι 

ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος ανιχνευτής ως προς τον αριθμό των ατόμων άνθρακα που διέρχονται 

από την στήλη ανά μονάδα χρόνου. 

 

 

 

Σχήμα 4.31.: Αέριος χρωματογράφος SRI-8610. 

 

 Η αρχή μέτρησης του ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (Thermal conductivity detector 

- TCD) σχετίζεται με τις μεταβολές της θερμικής αγωγιμότητας των διαφορετικών μορίων του 

δείγματος που διέρχονται από την στήλη. Ο ανιχνευτής TCD χρησιμοποιεί ένα θερμαντικό 

στοιχείο, το οποίο λειτουργεί υπό σταθερό ηλεκτρικό φορτίο. Το στοιχείο θέρμανσης είναι ένα 

σύρμα από πλατίνα, χρυσό, βολφράμιο ή μία ημιαγώγιμη αντίσταση θερμίστορ. Η εκροή των 

μορίων και η ειδική θερμική αγωγιμότητα τους μπορούν να μεταβάλλουν τη θερμοκρασία του 
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ανιχνευτή. Η ανίχνευση συνίσταται στην μεταβολή της έντασης του ρεύματος του θερμαντικού 

στοιχείου ώστε να παραμείνει σταθερή η θερμοκρασία του ανιχνευτή κατά τη διέλευση των υπό 

εξέταση ανιχνευόμενων αερίων. 

Στην περίπτωση του αέριου χρωματογράφου Shimadzu TRACERA GC-2010 Plus A ένα 

τυπικό χρωματογράφημα μετά από πείραμα φωτοαναγωγής του CO2 παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.32 όπου για κάθε κύρια κορυφή που δεν φαίνεται ξεκάθαρα παρέχεται μία μεγέθυνση της ενώ 

για όλες τις κορυφές αναγράφεται ο αναμενόμενος χρόνος εμφάνισής τους. Από τη θέση των 

κορυφών και το εμβαδόν τους και μετά από τις κατάλληλες μετρήσεις βαθμονόμησης (με 

πρότυπα αέρια γνωστής συγκέντρωσης) είναι εφικτός ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των 

τελικών προϊόντων.  

 

 

Σχήμα 4.32.: Χρωματογράφημα μετά από πείραμα φωτοαναγωγής του CO2. 

 

Στον πίνακα 4.1 καταγράφονται ο αναμενόμενος χρόνος εμφάνισης της κορυφής καθώς 

και οι εξισώσεις βαθμονόμησης των κύριων προϊόντων της αντίδρασης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Στις περιπτώσεις των H2O, O2, N2 και CH3OH δεν 
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πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση και έτσι η όποια σύγκριση γίνεται μέσω των εμβαδών των 

αντίστοιχων καμπυλών.  

 

Πίνακας 4.1.: Εξισώσεις βαθμονόμησης και χρόνος εμφάνισης των κύριων μορίων κατά την εκτέλεση 

πειραμάτων φωτοαναγωγής του CO2. 

 

Μόριο 

Εξίσωση βαθμονόμησης 

(x) = εμβαδόν καμπύλης GC 

(y) = συγκέντρωση (ppm) 

Χρόνος εμφάνισης (min) 

CH4 y = 3,331·10-4 x - 0,78446 26,5 

CO y = 6,6243·10-4 x - 0,15739 28,6 – 28,7 

H2 y = 2,472·10-3 x 22,3 – 22,4 

CO2 y = 4,894·10-4 x - 219,32 7,3 

C2H6 y = 1,5534·10-4 x - 3,3667 14,5 – 14,6 

C3H8 y = 8,6568·10-4 x + 167,922 17,3 – 17,6 

H2O ------------ 18,3 – 18,5 

O2 ------------ 23,5 

N2 ------------ 25,1 

CH3OH ------------ 3,2 

 

4.7 Λοιπός εξοπλισμός 

Ο κύριος λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα στάδια υλοποίησης της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει (σχήμα 4.33): α) Φούρνο ανόπτησης της 

εταιρίας Thermawatt, β) Ξηραντήριο Memert UM 500, γ) Ζυγό ακριβείας πέντε δεκαδικών 

ψηφίων Sartorius BP210D, δ) Φυγόκεντρο Hettich Universal 320, ε) Ηλεκτρονικό πεχάμετρο 

Denver Instrument Model 220 pH+ Conductivity meter και ζ) Αναδευτήρες Variomag Monotherm 

και Wisd WiseStir MSH-20A Spin Coater.  
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Σχήμα 4.33.: Λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

α) β) γ) 

(δ) ε) ζ) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ 
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5.1 Εισαγωγή 

 Τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός του κάθε είδους φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα και τη μορφή του φωτοκαταλύτη (σε μορφή 

σκόνης ή ακινητοποιημένος σε κάποιο υπόστρωμα κ.τ.λ.), από το είδος και τις ιδιότητες του υπό 

μελέτη ρύπου (αέριος ή υγρός ρύπος, τη συγκέντρωσή του, την απορρόφηση της ακτινοβολίας 

κ.τ.λ.), από το σύστημα του φωτισμού (λάμπες φθορισμού, δίοδοι LED, οπτικές ίνες κ.τ.λ.) ή από 

την ανάγκη ύπαρξης συστήματος ανάδευσης ή επανακυκλοφορίας του ρύπου.  

 Στην παρούσα διατριβή για τον προσδιορισμό των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων των 

υλικών που αναπτύχθηκαν (η σύνθεση και οι ιδιότητες των οποίων περιγράφονται στο κεφάλαιο 

6) χρησιμοποιήθηκαν συνολικά πέντε αντιδραστήρες. Οι αντιδραστήρες αυτοί καλύπτουν 

διαφορετικές φωτοκαταλυτικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός, τα μέρη και τα χαρακτηριστικά των 

αντιδραστήρων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.  

 

5.2. Περιστροφικός αντιδραστήρας για φωτοκαταλύτες σε μορφή σκόνης 

 Ο αντιδραστήρας αυτός χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής 

απόδοσης των υλικών σε μορφή σκόνης. Αποτελείται από δύο μέρη: α) το κυρίως σώμα του 

αντιδραστήρα με το σύστημα ακτινοβόλησης και το σύστημα απαγωγής της θερμότητας και β) 

το σύστημα περιστροφής του διαλύματος του ρύπου. Το κυρίως σώμα του αντιδραστήρα 

παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1.  

 

 

Σχήμα 5.1.: Κυρίως σώμα περιστροφικού φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα. 
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Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1, το κύριο μέρος του αντιδραστήρα όπου και 

πραγματοποιήθηκαν οι φωτοκαταλυτικές μετρήσεις αποτελείται από ένα χώρο διαστάσεων 

A:50cm Χ B:30cm Χ C:50cm μέσα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί το σύστημα ακτινοβόλησης 

(σημείο F σχήμα 5.1) και το σύστημα απαγωγής της θερμότητας (σημείο D σχήμα 5.1) ώστε η 

θερμοκρασία να παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια των πειραμάτων. Ο φωτοκαταλυτικός 

αντιδραστήρας καλύφθηκε με το ανακλαστικό υμένιο Diamond Lightite Mylar (σημείο Ε σχήμα 

5.1), ώστε η ακτινοβολία να συγκεντρώνεται προς το κέντρο του αντιδραστήρα. Στο σχήμα 5.2 

παρουσιάζεται ένα σχηματικό διάγραμμα του συστήματος περιστροφής του διαλύματος του 

ρύπου. Το σύστημα φωτισμού (τέσσερις λαμπτήρες) είναι τοποθετημένο παράλληλα στην πάνω 

πλευρά του κυρίως σώματος του αντιδραστήρα και παράλληλα στη βάση του περιστροφικού 

μηχανισμού. 

 

 

Σχήμα 5.2.: Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος περιστροφής διαλύματος του ρύπου 

 

 Το σύστημα περιστροφής τοποθετείται στο μέσο του κενού χώρου του αντιδραστήρα. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.2, αυτό αποτελείται από ένα μοτέρ που περιστρέφει το δοχείο 

στο οποίο και τοποθετείται το διάλυμα του ρύπου με το φωτοκαταλύτη. Ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή της διάταξης αυτής προτιμήθηκε λόγω της καλύτερης ανάμειξης της 

φωτοκαταλυτικής σκόνης με το διάλυμα του ρύπου, της αποφυγής χρήσης μαγνητικού 
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αναδευτήρα που μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα σκίασης και της αποφυγής της συγκέντρωσής 

της σκόνης σε συγκεκριμένα σημεία του δοχείου που δεν επιτρέπει την ομοιογενή διασπορά του 

συνόλου του φωτοκαταλύτη. Η απόσταση του δοχείου που περιείχε το ρύπο από το σύστημα της 

ακτινοβόλησης είναι περίπου 12cm.  

 

5.2.1 Περιγραφή συστημάτων ακτινοβόλησης περιστροφικού αντιδραστήρα  

 Στον περιστροφικό αντιδραστήρα υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφόρων 

πηγών ακτινοβόλησης καθιστώντας έτσι εύκολη τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής απόδοσης των 

υλικών υπό διαφορετικά είδη ακτινοβολίας. Στο σχήμα 5.3(α-ε) παρουσιάζονται τα διαθέσιμα 

συστήματα ακτινοβόλησης για τον περιστροφικό αντιδραστήρα. Τα συστήματα αυτά καθώς και 

τα φάσματα εκπομπής τους περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.  

 

 

Σχήμα 5.3.: Εναλλακτικές πηγές ακτινοβόλησης για χρήση στον περιστροφικό φωτοκαταλυτικό 
αντιδραστήρα 

 

5.2.1.1 Πηγή προσομοίωσης ηλιακού φωτός 

 Για την προσομοίωση του ηλιακού φωτός χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις λαμπτήρες 

Sylvania Standard F 15W / 54-765-T8 Daylight (σχήμα 5.3α)[145]. Όπως παρουσιάζεται και στο 

σχήμα 5.4 οι λαμπτήρες αυτοί εκπέμπουν στο εύρος 350–750nm, δηλαδή περιλαμβάνουν ένα 

(γ) 

(β) 

(α) 

(δ) (ε) 
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συνδυασμό ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας. Η πυκνότητα ακτινοβολίας στο σημείο 

εκτέλεσης των πειραμάτων μετρήθηκε στα 3mW cm-2. 

 

Σχήμα 5.4.: Φάσμα εκπομπής λαμπτήρων Sylvania Standard F 15W / 54-765-T8 Daylight[145]. 

 

5.2.1.2 Πηγή ακτινοβολίας UV-A  

 Για την ακτινοβόληση των δειγμάτων με ακτινοβολία UVA χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 

λαμπτήρες Philips Blacklight TLD 15W/08 (ή εναλλακτικά Sylvania GTE F15W/T8) (σχήμα 5.3β) με 

φάσμα εκπομπής στο εύρος 350–390nm (σχήμα 5.5) [146] και με ένταση ακτινοβολίας στο σημείο 

εκτέλεσης των πειραμάτων στα 0,5mW cm-2.  

 

 

Σχήμα 5.5.: Φάσμα εκπομπής λαμπτήρων Philips Blacklight TLD 15W/08[146]. 
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5.2.1.3 Πηγή ακτινοβολίας UV-C 

 Για φωτοκαταλυτικά πειράματα υπό ακτινοβολία UVC χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 

λαμπτήρες Sylvania Ultra Violet UV-C G15W (5.3γ) που εκπέμπουν περισσότερο από το 85% της 

ενέργειας τους στο UV-C με κορυφή στα 253,7nm (σχήμα 5.6) [147].  

 

Σχήμα 5.6.: Φάσμα εκπομπής (μπλε καμπύλη) λαμπτήρων Sylvania Ultra Violet UV-C G15W[147]. 

 

5.2.1.4 Πηγή ορατής ακτινοβολίας 

 Για την εκτέλεση των πειραμάτων υπό ορατή ακτινοβολία (Visible) χρησιμοποιήθηκε μία 

συστοιχία 3Χ3 από διόδους LED Royal Blue Luxeon υψηλής ισχύος (σχήμα 5.3δ και 5.3ε) με 

φάσμα εκπομπής στο εύρος 440–460 nm όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 5.7. Η ένταση της 

ακτινοβολίας στο σημείο εκτέλεσης των πειραμάτων υπολογίστηκε στα 4,5 mW cm-2. 

400 600 800 1000

cp. 445 nm

width 435-455 nm

cut-off 420 nm

2nd harmonic 885 nm

Wavelength (nm)

 

Σχήμα 5.7.: Φάσμα εκπομπής διόδων LED Royal Blue Luxeon. 
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5.3. Περιγραφή προτύπου αντιδραστήρα επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων 

 Ο αντιδραστήρας αυτός αποτελεί μία ολοκληρωμένη διάταξη καθαρισμού νερού μέσω 

της τεχνολογίας των κεραμικών πορωδών μεμβρανών υπερδιήθησης κυλινδρικού σχήματος 

(Ultrafiltration membranes). Κατασκευάστηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της Δρ. 

Χρυσούλας Αθανασέκου[148] και του προγράμματος Clean Water (no. 227017/NMP-Environment 

FP7/2007-2013). Στην παρούσα διατριβή, ο πρότυπος αυτός αντιδραστήρας χρησιμοποιήθηκε 

για τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης υλικών (κεφάλαιο 6) ακινητοποιημένων σε 

κεραμικές μεμβράνες ως προς την αποικοδόμηση χρωστικών, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη 

μίας υβριδικής τεχνολογίας φωτοκατάλυσης/υπερδιήθησης (κεφάλαιο 8).  

  

5.3.1 Μέρη του αντιδραστήρα 

 Ο φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας μεμβράνης συνεχούς ροής (σχήμα 5.8α-γ) συνδυάζει 

ένα σύστημα παροχής ρευστών, το κελί αντίδρασης που περιέχει την κεραμική μεμβράνη 

υπερδιήθησης, τις πηγές ακτινοβολίας, έναν ηλεκτρονικό μετρητή απόλυτης πίεσης (pressure 

transducer), μια τρίοδη βάνα επιλογής ροής ρευστού και έναν ελεγκτή πίεσης εξόδου (TESCOM 

26-1700 series), τοποθετημένο στην πλευρά του συμπυκνώματος της μεμβράνης. Ο ρυθμιστής 

πίεσης εξόδου (back pressure regulator) μπορεί να τεθεί είτε στην εντελώς κλειστή θέση, 

εξαναγκάζοντας όλο το μεταφερόμενο ρευστό να περάσει μέσα από τους πόρους της μεμβράνης 

(ροή κατά μέτωπο - Flow Through - FT), είτε σε μια ενδιάμεση θέση, επιτρέποντας ένα κλάσμα 

αυτού να διέλθει μέσα από τη μεμβράνη (εφαπτομενική ροή - Cross Flow - CF).  

 

 

Σχήμα 5.8.: Φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας μεμβράνης συνεχούς ροής α) πρόσοψη με το σύστημα 
εισόδου του ρύπου στο πάνω μέρος, β) εσωτερικό μέρος με το σύστημα φωτισμού και το 
φωτοκαταλυτικό κελί και γ) οπίσθια όψη του αντιδραστήρα με το πιστόνι παροχής ρύπου. 

 

(α) (β) (γ) 
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 Το σύστημα παροχής ρευστών αποτελείται από ένα ανοξείδωτο πιστόνι χωρητικότητας 

600ml το οποίο και γεμίζει πριν την εκτέλεση των πειραμάτων με τον προς αποικοδόμηση 

υδατικό ρύπο. Φέρει επίσης έμβολο συνδεδεμένο με περιστρεφόμενο ατέρμονα κοχλία. Ο 

άξονας περιστρέφεται μέσω ενός μοτέρ (BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A., VF30 Worm Gearmotor 

24Nm, 0,3kW), το οποίο τροφοδοτείται ηλεκτρικά και ελέγχεται από έναν μετατροπέα 

(Mitsubishi, S500E VFD-Inverter). Η ελάχιστη και μέγιστη ροή που επιτυγχάνεται με την 

εγκατάσταση του κατάλληλου μειωτήρα ταχύτητας περιστροφής είναι 0,15 και 15mL min-1, 

αντίστοιχα. Το κελί που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των φωτοκαταλυτικών 

πειραμάτων παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 5.9. Αποτελείται από τρεις κατακόρυφους 

ομοαξονικούς σωλήνες που δημιουργούν τρία κανάλια ροής σε σειρά. Ο εξωτερικός σωλήνας (ο 

μεγαλύτερης διαμέτρου από τους τρεις ομόκεντρους σωλήνες) είναι κατασκευασμένος από 

Plexiglass και έχει μήκος 120mm, εξωτερική διάμετρο (outer diameter - OD) 60mm και εσωτερική 

(inner diameter - ID) 50mm. Τη θέση του σωλήνα μικρότερης διαμέτρου καταλαμβάνει η 

μεμβράνη υπερδιήθησης. Ο ενδιάμεσος σωλήνας (μεταξύ της μεμβράνης και του εξωτερικού 

σωλήνα) είναι επίσης κατασκευασμένος από Plexiglas και έχει και έχει μήκος 108mm με 

OD=20mm και ID=18mm. 

 

Σχήμα 5.9.: Σχηματική απόδοση του κελιού εκτέλεσης των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων. 

 

Οι άνω και κάτω άκρες των σωλήνων Plexiglass σφραγίζουν ερμητικά μέσω των 

ελαστομερικών δακτυλίων στεγανοποίησης (φλάντζες 1 και 2 στο σχήμα 5.9) στις αντίστοιχες 

εσοχές. Η κάτω εσωτερική φλάντζα διαθέτει οπή εισόδου του διαλύματος προς το εξωτερικό 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

141 
 

κανάλι ροής και η άνω εσωτερική φλάντζα έχει οπή εξόδου από το εξωτερικό κανάλι ροής που 

οδηγεί προς τον ρυθμιστή πίεσης εξόδου. Τα υαλωμένα άκρα της μεμβράνης (glazing - βλέπε και 

κεφάλαιο 8) παραμένουν ανοικτά στον αέρα ενώ η στεγανοποίηση μεταξύ των δύο πλευρών της 

μεμβράνης επιτυγχάνεται μέσω των εξωτερικών φλαντζών (σχήμα 5.9), που συμπιέζουν 

ελαστομερείς δακτυλίους, τοποθετημένους εντός εσοχής της εσωτερικής φλάντζας, γύρω από 

τις υαλωμένες άκρες της κυλινδρικής μεμβράνης. Επιπρόσθετα, η στεγανοποίηση μεταξύ του 

εξωτερικού καναλιού ροής και του περιβάλλοντα χώρου επιτυγχάνεται και με ελαστομερείς 

δακτυλίους τοποθετημένους σε αυλάκι της εξωτερικής φλάντζας, σχηματισμένο γύρω από τις 

οπές εισόδου και εξόδου νερού. Οι δυο σωλήνες από Plexiglass ορίζουν ένα εξωτερικό κανάλι 

ροής (o δακτυλιοειδής κενός χώρος μεταξύ των σωλήνων Plexiglass - χώρος Α στο σχήμα 5.10 ) 

συνολικού όγκου 173ml, που τροφοδοτείται με το υδατικό διάλυμα του ρύπου. 

 

Σχήμα 5.10.: Κανάλια ροής ρύπου εντός του φωτοκαταλυτικού κελιού. 

 

 Το ενδιάμεσο κανάλι ροής είναι ο χώρος μεταξύ του μεσαίου σωλήνα Plexiglass και της 

μεμβράνης (o δακτυλιοειδής κενός χώρος Β στο σχήμα 5.10). Έχει όγκο 18,5ml και στο χώρο 

αυτόν το υδατικό διάλυμα του ρύπου, μετά την επεξεργασία του στην εξωτερική επιφάνεια της 

μεμβράνης ρέει μέσω του ελεγκτή πίεσης εξόδου (συμπύκνωμα). Το εσωτερικό κανάλι ροής 

σχηματίζεται στον κενό χώρο της μεμβράνης (οπή της μεμβράνης χώρος C στο σχήμα 5.10). Στο 

κανάλι αυτό ρέει καθαρό νερό αφού έχει διαπεράσει τους πόρους της μεμβράνης και κυλίσει 
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προς τα κάτω διαβρέχοντας με τη μορφή υμενίου την εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης 

(διήθημα). Το εξωτερικό και ενδιάμεσο κανάλι ροής επικοινωνούν μέσω οπής στις φλάντζες 

στεγανοποίησης. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.  

 

5.3.2 Σύστημα φωτισμού 

 Για την ακτινοβόληση της εξωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης χρησιμοποιούνται 

τέσσερις λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ισχύος 9W (Phillips-UVA (PUVA) PL-S/PL-L), 

με φάσμα εκπομπής στο εγγύς-υπεριώδες (near-UV 315-380nm) και κορυφή στα 365nm καθώς 

και τέσσερις λαμπτήρες ορατής ακτινοβολίας (Visible) ισχύος 9W (Osram DULUX S 9W/21-840 

G23 LUMILUX Cool White) (σχήμα 5.11γ-δ). Οι λαμπτήρες τοποθετήθηκαν εναλλάξ περιμετρικά 

του εξωτερικού σωλήνα από Plexiglas σε απόσταση 3 cm.  

 

 

Σχήμα 5.11.: Σύστημα φωτισμού φωτοκαταλυτικού κελιού: α) φωτοκαταλυτικό κελί χωρίς φωτισμό, β) 
SMD LEDs ορατής ακτινοβολίας, γ-δ) λαμπτήρες ορατής ακτινοβολίας. 

 

Οι ισχείς των λαμπτήρων είναι 2,1mW cm–2 και 7,2mW cm–2 για τους υπεριώδους και ορατής 

ακτινοβολίας λαμπτήρες, αντίστοιχα. Για την ακτινοβόληση της εσωτερικής επιφάνειας της 

μεμβράνης ο αντιδραστήρας είναι εξοπλισμένος με δύο συστοιχίες διόδων εκπομπής φωτός 

(LEDs). Για ακτινοβόληση με υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιείται μία συστοιχία 

αποτελούμενη από 15 UVA LEDs μικρούς μεγέθους (TG PURPLE LED Chip LED (3,5 x 2,8), TOYODA 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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GOSEI CO. LTD) που εκπέμπουν στην εγγύς-UV περιοχή του φάσματος (360-420nm), με κορυφή 

στα 383-392nm και έντασης φωτός στα 0,5mW cm-2. Αντίστοιχα, για μετρήσεις υπό ορατή 

ακτινοβολία χρησιμοποιείται μία συστοιχία έξι SMD LEDs (OSA-Optolight OLS-336 BA460) που 

εκπέμπουν στα 460 nm με μία ένταση φωτός στα 0,3mW cm–2 (σχήμα 5.11β). 

 

5.4. Aντιδραστήρας φωτοκαταλυτικής μετατροπής CO2 σε συνθήκες υψηλής καθαρότητας 

 Για τη μέτρηση της απόδοσης της φωτοκαταλυτικής μετατροπής του CO2 σε 

υδρογονάνθρακες μέσω των τροποποιημένων νάνο-υλικών TiO2, που αποτελεί και τον κύριο 

στόχο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, χρησιμοποιήθηκε ο αντιδραστήρας που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την εργαστηριακή ομάδα της Dr. Jennifer Strunk στο Max 

Planck Institute for Chemical Energy Conversion (Max-Planck-Institut für Chemische 

Energiekonversion MPI-CEC) που στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο του Duisburg / Essen στην πόλη 

Duisburg της Γερμανίας. Στο σχήμα 5.12 παρουσιάζονται σχηματικά τα κύρια μέρη του 

αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής δράσης των 

υλικών.  

 

Σχήμα 5.12.: Φωτογραφία και σχηματική απεικόνιση του φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα μετατροπής 

CO2 σε συνθήκες υψηλής καθαρότητας. 
 

Τα κύρια μέρη του αντιδραστήρα είναι το σύστημα ρύθμισης παροχής των αερίων (μέσω 

τεσσάρων ελεγκτών ροής μάζας - mass flow controllers - MFCs) (σχήμα 5.14β), το σύστημα 

εμπλουτισμού με υγρασία του εκάστοτε αερίου -ή μείγματος αυτών- υπό ελεγχόμενη 
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θερμοκρασία (saturator) (σχήμα 5.14γ), το κύριο σώμα του αντιδραστήρα (εικόνα 5.13), η αντλία 

κενού (σχήμα 5.14δ), ο αέριος χρωματογράφος (gas chromatograph - GC) (σχήμα 5.14α) για την 

ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης και το σύστημα φωτισμού (200 W Hg/Xe) (σχήμα 5.14ε). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική διάταξη που παρουσιάζεται στο σχήμα 5.12 αποτελείται 

από δύο πανομοιότυπους αντιδραστήρες (R1 και R2 στο σχήμα) για ταυτόχρονη μέτρηση δύο 

δειγμάτων. Όμως στην περίπτωση των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων της παρούσας διατριβής 

χρησιμοποιήθηκε μόνο ο ένας εκ των δύο (R1).  

 Ο αντιδραστήρας (σχήμα 5.13) είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και 

περιλαμβάνει εξόδους για τον έλεγχο της πίεσης και της θερμοκρασίας (1). Η πάνω πλευρά του 

καλύπτεται από παράθυρο χαλαζία (2), επιτρέποντας την ακτινοβόληση του δείγματος μέσω 

ενός συστήματος κατόπτρων, που οδηγούν την ακτινοβολία από τη φωτεινή πηγή προς το 

δείγμα. Τα αντιδρώντα και τα αδρανή αέρια (He) εισέρχονται από την είσοδο (3). Επιπλέον 

παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του πειράματος υπό σταθερή θερμοκρασία, με χρήση του 

συστήματος ψύξης/θέρμανσης (6) του αντιδραστήρα μέσω διπλού τοιχώματος (4) με νερό. Η 

εκκένωση του αντιδραστήρα εκτελείται μέσω μίας αντλίας λαδιού, η οποία συνδέεται με τον 

αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας μία σύνδεση VCR. Το δείγμα τοποθετείται σε ένα κυκλικό 

σκαφίδιο από χαλαζία στο κέντρο του αντιδραστήρα πάνω σε ένα μεταλλικό πλέγμα (5). 

 

 

Σχήμα 5.13.: Φωτογραφία και σχηματική απεικόνιση του κυρίως σώματος του αντιδραστήρα. 

 

Τα υδατικά λουτρά που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό των αερίων με υγρασία 

(Sat 1 και Sat 2 - σχήμα 5.12 και 5.14γ) αποτελούνται από δύο δοχεία διπλού τοιχώματος από 

ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να ρυθμίζεται η θερμοκρασία του νερού. Κατά τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων αέριο CO2 αραιωμένο σε He (1,5% CO2 σε He) μεταφέρεται μέσω των ελεγκτών ροής 

μάζας. Η ροή του μίγματος αερίων περνώντας από το σύστημα παροχής υγρασίας εμπλουτίζεται 
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με την επιθυμητή ποσότητα H2O. Η συμπύκνωση του νερού αποφεύγεται μέσω της συνεχούς 

θέρμανσης των σωληνώσεων του αντιδραστήρα με ταινίες θέρμανσης (heating tapes) στους 

120°C. Το αέριο He, χρησιμοποείται για την αραίωση του CO2 και για την έκπλυση του 

αντιδραστήρα μεταξύ των μετρήσεων, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη άλλων αερίων, κυρίως O2, 

που μπορεί να επηρεάσουν ή ακόμα και να εμποδίσουν την αντίδραση της μετατροπής του CO2 

σε υδρογονάνθρακες. Για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των προϊόντων της 

αντίδρασης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας, όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 4. Η αέρια χρωματογραφία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μειγμάτων ουσιών, 

στην οποία ένα αέριο είναι η κινητή φάση και ένα στερεό υλικό ή ένα υγρό αποτελεί τη στατική 

φάση. Η επιλογή του ανιχνευτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο όριο ανίχνευσης των 

συστατικών του δείγματος. Κατά τη διαδικασία της φωτοκαταλυτικής μετατροπής του CO2 σε 

υδρογονάνθρακες είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να ανιχνευτούν πολύ μικρές συγκεντρώσεις 

μορίων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα είναι της τάξης των μερικών μερών στο 

εκατομμύριο (parts per million - ppm). 

 

Σχήμα 5.14.: Κύρια μέρη φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα: α) αέριος χρωματογράφος, β) σύστημα 
ελεγκτών ροής μάζας, γ) σύστημα εμπλουτισμού με υγρασία υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (saturator), 

δ) αντλία κενού και ε) σύστημα φωτισμού. 
 

 Το φέρον αέριο της κινητής φάσης χρησιμεύει για τη μεταφορά του αερίου μίγματος από 

την είσοδο όπου πραγματοποιείται η εισαγωγή του δείγματος, μέσα από τη στήλη και τελικά 

μέχρι τον ανιχνευτή. Για να αποφευχθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπό εξέταση μορίων και 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) (ε) 
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του φέροντος αερίου, συχνά χρησιμοποιούνται αδρανή αέρια όπως είναι το Ν2 ή το He. Τα 

πειράματα της παρούσας διατριβής εκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας Ηe ως φέρον αέριο.  

 

5.5. Μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρας φωτοκαταλυτικής μετατροπής του CO2  

 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο εργαστήριο 

ένας φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας μετατροπής CO2 σε υδρογονάνθρακες. Ο αντιδραστήρας 

αυτός επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερης ακινητοποιημένης ποσότητας φωτοκαταλύτη σε σχέση 

με αντίστοιχους αντιδραστήρες της βιβλιογραφίας. Ο αντιδραστήρας αποτελείται από (σχήμα 

5.15): α) το σύστημα ανάμειξης και παροχής αερίων μέσω δύο ελεγκτών ροής μάζας (mass flow 

controllers), β) το σύστημα εμπλουτισμού με υγρασία του αερίου (ή του μείγματος αερίων), γ) 

το θάλαμο ακτινοβόλησης, δ) το σύστημα ανατροφοδότησης του αερίου μέσω αντλίας 

μεμβράνης και ε) την έξοδο συλλογής του δείγματος. 

 

 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 
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Σχήμα 5.15.: Κύρια μέρη φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας. 

 

 Ο υπό εξέταση φωτοκαταλύτης ακινητοποιείται μέσω του συνδυασμού της τεχνικής sol-

gel και της διαδικασίας της εμβάπτισης (dip coating) γυάλινων σφαιριδίων (glass beads) 

διαμέτρου 2 mm (σχήμα 5.16). Στο εσωτερικό του θαλάμου ακτινοβόλησης του αντιδραστήρα 

(όπου και εισέρχεται το μείγμα των CO2 και H2O) βρίσκονται τέσσερις λαμπτήρες ακτινοβολίας 

UV (Sylvania GTE F15W/T8 350–390 nm) και ανάμεσά τους βρίσκεται σωλήνας εξωτερικής 

διαμέτρου 1,6cm και πάχους τοιχώματος 1mm, στον οποίο και τοποθετούνται τα επικαλυμμένα 

με τον υπό εξέταση φωτοκαταλύτη γυάλινα σφαιρίδια (σχήμα 5.17). 

 

Σχήμα 5.16.: α) γυάλινα σφαιρίδια πριν την επικάλυψη, β) επικαλυμμένα με τον φωτοκαταλύτη Evonik 
Ρ25 και γ) γυάλινα σφαιρίδια εντός του σωλήνα ακτινοβόλησης. 

 

 Η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου ακτινοβόλησης είναι καλυμμένη με το 

ανακλαστικό υμένιο Diamond Lightite Mylar ώστε η ακτινοβολία να συγκεντρώνεται προς τον 

κεντρικό άξονα του θαλάμου όπου και βρίσκεται ο σωλήνας με τα επικαλυμμένα με 

(α) 

(β) 

(δ) 

(ε) 

(γ) 

(α) (β) (γ) 
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φωτοκαταλύτη γυάλινα σφαιρίδια. Το αέριο μείγμα μετά την έξοδό του από το θάλαμο οδηγείται 

στα υπόλοιπα μέρη του αντιδραστήρα με τελική κατάληξη τη συλλογή του από το σύστημα 

δειγματοληψίας (GC). 

 

Σχήμα 5.17.: Σχηματική απεικόνιση του εσωτερικού του θαλάμου ακτινοβόλησης. 

 

 Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σωλήνα και των γυάλινων σφαιριδίων 

υπολογίστηκε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε φορά περίπου 6000-7000 επικαλυμμένα 

γυάλινα σφαιρίδια που θα φέρουν στην επιφάνειά τους 0,8-1,0g φωτοκαταλύτη (σχήμα 5.18).  

 

 

Σχήμα 5.18.: Τομή του θαλάμου ακτινοβόλησης και πλήρωση του σωλήνα με τα γυάλινα σφαιρίδια. 
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Με αλλαγή των λαμπτήρων (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1) είναι δυνατή η 

μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης των υλικών, όταν αυτά ακτινοβοληθούν στο ορατό κομμάτι 

του ηλιακού φάσματος. Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 5.15, δύο ελεγκτές ροής μάζας 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του αέριου CO2 στο κύριο μέρος του αντιδραστήρα. 

Ένα μέρος της παροχής του CO2 οδηγείται σε μία φιάλη με νερό (bubbler) μέσω του οποίου 

ελέγχεται η σχετική υγρασία του CO2 στο μείγμα που θα περάσει διαμέσου του γεμάτου με 

γυάλινα σφαιρίδια σωλήνα του αντιδραστήρα. Το CO2 με τη βοήθεια της υγρασίας και της 

ακτινοβολίας φωτοκαταλύεται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα από τον ακινητοποιημένο στα 

γυάλινα σφαιρίδια φωτοκαταλύτη.  

Η ανίχνευση των θραυσμάτων και της ποσότητας των προϊόντων της διάσπασης του CO2 

ελέγχεται μέσω φασματομετρίας μάζας (Mass Spectrometry - MS) ή αέριας χρωματογραφίας 

(Gas Chromatography - GC) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. Η συλλογή των δειγμάτων για 

τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των προϊόντων της αντίδρασης γίνεται σε έναν ειδικά 

σχεδιασμένο συλλέκτη (σχήμα 5.19) που μπορεί να συνδεθεί ως έχει μέσω συνδέσμων VCR στο 

φασματογράφο μάζας (MS), είτε μέσω ειδικής gastight σύριγγας να συλλεχτεί το δείγμα από την 

ειδική έξοδο με septum για την ανάλυσή του μέσω της τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας 

(GC). Όλοι οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την ένωση των μερών του αντιδραστήρα, 

καθώς και οι σωληνώσεις του εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή αερίων μεταξύ του 

αντιδραστήρα και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα επιτρέπει τα πειράματα 

να γίνονται είτε σε δυναμικές συνθήκες (συνεχής ροή CO2), είτε σε στατικές συνθήκες με 

επανακυκλοφορία του CO2. Η επανακυκλοφορία αυτή, που επιτυγχάνεται μέσω μίας αντλίας 

μεμβράνης (KnF Micro diaphragm gas pump NMP 850) και ενός χρονοδιακόπτη, επιτρέπει τόσο 

την αύξηση του χρόνου επαφής φωτοκαταλύτη/CO2 όσο και τον προσδιορισμό της κινητικής της 

αντίδρασης. Πριν την έναρξη των πειραμάτων γίνεται εκκένωση του χώρου της αντίδρασης 

χρησιμοποιώντας μία αντλία κενού, ώστε να απομακρυνθεί το Ο2 το οποίο παρεμποδίζει την 

φωτοκαταλυτική μετατροπή του CO2. Για τον προκαταρκτικό έλεγχο της φωτοκαταλυτικής 

δράσης των υλικών αλλά και για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του κύριου 

φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας, κατασκευάστηκε ένας νέος μικρότερης 

κλίμακας αντιδραστήρας από αλουμίνιο με δυνατότητα χρήσης λιγότερης ποσότητας υλικού 

(σχήμα 5.20). Η ακτινοβόληση εκτός των συστημάτων φωτισμού που περιγράφηκαν στο 

υποκεφάλαιο 5.2.1, μπορεί να γίνει και με λάμπα Xenon. 
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Σχήμα 5.19.: Συλλέκτης δείγματος για μελέτη των προϊόντων της φωτοαναγωγής του CO2. Διακρίνονται 
οι δύο βαλβίδες απομόνωσης του συλλέκτη (α), η ειδική έξοδος με septum για συλλογή δείγματος με 
gastight σύριγγα για ένεση δείγματος σε αέριο χρωματογράφο (GC) (β) και (γ) οι σύνδεσμοι VCR για 

σύνδεση του συλλέκτη με τον φασματογράφο μάζας (MS). 

 

 Κατά παρόμοιο τρόπο με τον αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας, ο φωτοκαταλύτης 

επικαλλύπτεται σε γυάλινα σφαιρίδια, τα οποία τοποθετούνται σε γυάλινο σκαφίδιο, ώστε να 

αποφεύγεται η επαφή τους με την μεταλλική επιφάνεια του αντιδραστήρα. Το φωτοκαταλυτικό 

αυτό κελί συνδέεται στην αντλία κενού και εκκενώνεται πριν συνδεθεί στο σύστημα παροχής 

αερίων του μεγάλης κλίμακας αντιδραστήρα όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες 

παραγράφους. Η απομόνωση του CO2 στο θάλαμο επιτυγχάνεται μέσω δύο βαλβίδων στα δύο 

άκρα της διάταξης. Και σε αυτή την περίπτωση, ο αντιδραστήρας μπορεί να συνδεθεί είτε ως έχει 

στο φασματογράφο μάζας (MS), είτε το δείγμα να μεταφερθεί μέσω ειδικής gastight σύριγγας 

σε αέριο χρωματογράφο (GC).  

 

 

Σχήμα 5.20.: Μικρής κλίμακας αντιδραστήρας για τον προκαταρκτικό έλεγχο της φωτοκαταλυτικής 
δράσης υλικών. 

(α) (α) 

(β) (γ) (γ) 
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Μετά την πλήρωση του αντιδραστήρα αυτού με το φωτοκαταλύτη και το επιθυμητό 

μείγμα CO2 και Η2Ο τοποθετείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αντιδραστήρα που 

περιγράφηκε στην παράγραφο 5.2 (χωρίς τον μηχανισμό περιστροφής) όπως παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα (σχήμα 5.21): 

 

  

Σχήμα 5.21.: Φωτοκαταλυτική διάταξη μικρής κλίμακας για προκαταρκτικές μετρήσεις. 
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6.1. Εισαγωγή 

Παρόλη τη σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών υλικών βασισμένων στο 

TiO2, οι πρακτικές τους εφαρμογές περιορίζονται από δύο εγγενείς αδυναμίες (μειονεκτήματα) 

της τιτανίας όπως αυτές περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2. Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά 

εμφανίζουν χαμηλή κβαντική απόδοση και μεγάλου εύρους ενεργειακό χάσμα (Εg=3,2eV για τον 

ανατάση) που δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση του ορατού μέρους του ηλιακού φάσματος. Τα 

τελευταία χρόνια η επέκταση της φωτο-απόκρισης του TiO2 στην ορατή περιοχή του φάσματος 

και η εκμετάλλευση των οδηγούμενων από την ηλιακή ακτινοβολία εφαρμογών αποτελούν 

θέματα μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος.  

Στην παρούσα διατριβή, τροποποιημένο οξείδιο του τιτανίου (m-TiO2) αναπτύχθηκε 

χρησιμοποιώντας θερμική επεξεργασία του TiO2 παρουσία ουρίας, όπως περιγράφηκε στο 

κεφάλαιο 4. Τόσο η περιεκτικότητα σε ουρία όσο και η θερμοκρασία της θερμικής επεξεργασίας 

βελτιστοποιήθηκαν, ως προς την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού χάσματος. Το 

βελτιστοποιημένο υλικό επέδειξε ενεργειακό χάσμα στα 2,19eV. Ο ενδελεχής χαρακτηρισμός 

των υλικών με προηγμένες φασματοσκοπικές και μικροσκοπικές τεχνικές απέδειξε το 

σχηματισμό νανοσωματιδίων, που αποτελούνται από έναν κρυσταλλικό πυρήνα TiO2 ο οποίος 

καλύπτεται ομοιόμορφα από ένα οργανικό κέλυφος που δημιουργείται in situ λόγω της θερμικής 

διάσπασης της oυρίας. Το οργανικό κέλυφος δρα ως ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός 

ευαισθητοποιητής στην ορατή περιοχή της ηλιακής ακτινοβολίας. Η σημαντική φωτοκαταλυτική 

δραστικότητα του υλικού αυτού σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές (όπως αυτές 

παρουσιάζονται στα κεφάλαια 7-8-9) ωφελείται από την ενισχυμένη προσρόφηση των μορίων 

των ρύπων, λόγω της μεγάλης ειδικής επιφανείας, του πορώδους και της χημικής τροποποίησης 

της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη. Επίσης παρατηρείται καθυστέρηση της επανασύνδεσης 

ηλεκτρονίων – οπών (e--h+), λόγω του μικρού μεγέθους των νανοσωματιδίων και του 

βελτιωμένου διαχωρισμού των φορέων φορτίου στη διεπιφάνεια ανόργανου πυρήνα / 

οργανικού κελύφους. 

 

6.2 Σύνθεση τροποποιημένων υλικών TiO2 

 Η διαδικασία σύνθεσης των τροποποιημένων υλικών έχει περιγραφεί αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 4. Μετά το σχηματισμό της γέλης (σχήμα 6.1α) και την τοποθέτησή της στο φούρνο 

μέσα σε πορσελάνινο σκαφίδιο, ακολουθεί θέρμανση με ρυθμό 5οC min-1 στην επιθυμητή 
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θερμοκρασία όπου και παραμένει για 2h. Μετά την ψύξη του το τροποποιημένο υλικό έχει τη 

μορφή που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.1β.  

 

  

Σχήμα 6.1.: Ενδιάμεσα στάδια σύνθεσης τροποποιημένων υλικών TiO2. 
 

6.3 Στάδιο καθαρισμού επιφάνειας των φωτοκαταλυτικών υλικών 

Για την απομάκρυνση της πιθανής ύπαρξης οργανικών υπολειμμάτων (από την 

περίσσεια ουρίας και την προσθήκη του οργανικού διαλύτη 1-προπανόλη) στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 ακολουθήθηκε μία διαδικασία καθαρισμού του υλικού. Πιο συγκεκριμένα 

1g φωτοκαταλύτη προστέθηκε σε 100ml απιονισμένου νερού και αφέθηκε για 2h υπό συνεχή 

ανάδευση. Στη συνέχεια, το διάλυμα νερού - φωτοκαταλύτη φυγοκεντρήθηκε για 20min στις 

9000rpm. Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης απομακρύνθηκε το υπερκείμενο διάλυμα και 

κρατήθηκε το ίζημα (σκόνη m-TiO2), το οποίο και τοποθετήθηκε σε ξηραντήριο στους 100 οC, 

ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία που είχε παραμείνει στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Τα 

παραπάνω βήματα καθαρισμού επαναλήφθησαν μία φορά ακόμα. Μετά την ολοκλήρωση και 

του δεύτερου κύκλου καθαρισμού συλλέχθηκε η απαλλαγμένη, από την περίσσεια οργανικών, 

σκόνη (ίζημα) και αποθηκεύτηκε αεροστεγώς σε γυάλινο φιαλίδιο (σχήμα 6.1γ). Τα υπερκείμενα 

διαλύματα μετά από κάθε στάδιο καθαρισμού συλλέχθησαν και μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας 

φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR) για να ελεγχθεί η πορεία καθαρισμού του φωτοκαταλύτη. 

Τα φάσματα του υπερκείμενου διαλύματος μετά την πρώτη και τη δεύτερη έκπλυση 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2. Στα φάσματα αυτά παρατηρείται η ύπαρξη ουρίας και οργανικών 

με χαρακτηριστικές κορυφές στη φασματική περιοχή 1200-1600cm-1, που αντιστοιχούν σε 

δεσμούς C-N και C-O. Η σημαντική μείωση της έντασης των κορυφών αυτών μετά το στάδιο της 

δεύτερης έκπλυσης επιβεβαιώνει τη δραστική απομάκρυνση της περίσσειας ουρίας και 

οργανικών από την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη m-TiO2.  

 

(γ) (β) (α) 
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Σχήμα 6.2.: Φάσματα FT-IR των υπερκείμενων διαλυμάτων μετά από κάθε στάδιο καθαρισμού. 

 

6.4 Βελτιστοποίηση συνθηκών παρασκευής τροποποιημένων υλικών TiO2 

Για τη μελέτη της επίδρασης της προστιθέμενης ποσότητας ουρίας και της τελικής 

θερμοκρασίας ανόπτησης στο ενεργειακό χάσμα και τις δομικές ιδιότητες του τελικού υλικού, 

συντέθηκε μια σειρά υλικών με διαφορετικούς συνδυασμούς των εξεταζόμενων παραμέτρων. 

Για την επιλογή της βέλτιστης θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θερμοσταθμικής 

ανάλυσης (thermogravimetric analysis - TGA) και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης 

(differential scanning calorimetry - DSC). Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.3 από την 

καταγεγραμμένη καμπύλη TGA και DSC για το m-TiO2, εμφανίζεται σημαντική απώλεια μάζας σε 

θερμοκρασίες μέχρι 450οC.  

Η σημαντική απώλεια μάζας σε θερμοκρασίες κοντά στους 350οC, οφείλεται στην 

αντίδραση καύσης της ουρίας η οποία ολοκληρώνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αντίθετα, 

πάνω από τους 450οC, παρατηρείται πλήρης απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων που έχουν 

σχηματιστεί στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Από τα δεδομένα της θερμοσταθμικής 

ανάλυσης παρατηρείται ότι η επιτυχής σύνθεση του τροποποιημένου υλικού, επιτυγχάνεται σε 

μια στενή θερμοκρασιακή περιοχή (από 350-450οC).  
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Σχήμα 6.3.: Καμπύλες TGA και DSC για το m-TiO2 
 

 Όσον αφορά στην ποσότητα του τροποποιητή (π.χ. ουρία), λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας[149-150], για να υπάρξει βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων των υλικών, θα πρέπει η αναλογία (φ) της ουρίας προς το οξειδωτικό (titanyl -nitrate, 

βλέπε κεφάλαιο 4.2), να υπερβαίνει κατά πολύ τη στοιχειομετρική (1,67). Συνεπώς, για τη μελέτη 

της επίδρασης της ποσότητας της ουρίας, παρασκευάστηκαν υλικά με προσθήκη ουρίας στο 

εύρος 1-50g (αναλογία 0,38 < ϕ < 19) και επεξεργάστηκαν θερμικά στο θερμοκρασιακό εύρος 

350-500οC. Η συνολική σειρά των δειγμάτων που συντέθηκαν με διαφορετική περιεκτικότητα σε 

ουρία και η αντίστοιχη θερμοκρασία ανόπτησης, παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1. Ως υλικό 

αναφοράς (ref-TiO2), χρησιμοποιήθηκε ένα υλικό που συντέθηκε ακολουθώντας τη διαδικασία 

που περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 4.2, αλλά χωρίς την προσθήκη ουρίας (παράληψη βήματος 

5) και με θερμοκρασία θερμικής επεξεργασίας τους 400οC .  

Φάσματα υπεριώδους ορατού (UV-Vis spectra) ελήφθησαν για τα παραπάνω υλικά και 

τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 6.4 (για σταθερή θερμοκρασία ανόπτησης -400oC- 

και μεταβλητή ποσότητα ουρίας) και στο σχήμα 6.5 (για σταθερή ποσότητα ουρίας -30g- και 

μεταβλητή θερμοκρασία ανόπτησης). Το φάσμα απορρόφησης UV-Vis για την περίπτωση του 

υλικού αναφοράς (ref-TiO2) παρουσίασε μόνο μια ασθενική ουρά απορρόφησης στο ορατό 

εύρος του φάσματος, ενώ τα αντίστοιχα φάσματα για τα τροποποιημένα υλικά παρουσίασαν μία 

διακριτή μετατόπιση της οπτικής απορρόφησης προς το ερυθρό (μεγαλύτερο μήκος κύματος). 
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Πίνακας 6.1.: Επίδραση της προστιθέμενης ποσότητας ουρίας και της τελικής θερμοκρασίας ανόπτησης 
στο ενεργειακό χάσμα των υλικών. 

 

α/α Ποσότητα Ουρίας (g) 
Θερμοκρασία 

Ανόπτησης (oC) 
λmax (nm) Ενεργειακό χάσμα (Eg) 

1 1 400 419 2,96 

2 5 400 531 2,34 

3 10 400 550 2,25 

4 20 400 547 2,27 

5 30 400 566 2,19 

6 40 400 549 2,26 

7 50 400 547 2,27 

8 30 350 509 2,98 

9 30 450 538 2,30 

10 30 500 549 2,26 

ref-TiO2 - 400 416 2,98 

 

 

Η μετατόπιση αυτή εξαρτάται σημαντικά από την περιεκτικότητα σε ουρία και της 

θερμοκρασίας ανόπτησης. Το κατώφλι απορρόφησης (absorption threshold) των διάφορων 

τροποποιημένων υλικών TiO2 κυμαίνεται στην περιοχή από 510 έως 566 nm. Ωστόσο, η πιο 

σημαντική διαφορά που παρατηρείται στα φάσματα απορρόφησης είναι η μεταβολή της 

έντασης του σήματος απορρόφησης στην ορατή περιοχή. Τα υλικά που τροποποιήθηκαν με 

θέρμανση στους 400-450 ◦C και προστιθέμενη ουρία μεταξύ 20-40 g, παρουσιάζουν μια έντονη 

απορρόφηση στο ορατό. 
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Σχήμα 6.4.: Φάσματα UV-Vis για σταθερή θερμοκρασία ανόπτησης -400oC- και μεταβλητή ποσότητα 
ουρίας. 
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Σχήμα 6.5.: Φάσματα UV-Vis για σταθερή ποσότητα ουρίας -30g- και μεταβλητή θερμοκρασία 
ανόπτησης. 
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 Αντιθέτως, για τα υλικά που θερμάνθηκαν εκτός του θερμοκρασιακού εύρους 400-450οC 

και με περιεκτικότητα σε ουρία όχι στο εύρος 20-40g, η μη τροποποιημένη φάση του ανατάση 

παραμένει ισχυρή και η τροποποιημένη ενεργή στο ορατό φως φάση εμφανίζει έναν ώμο ή 

ακόμα και μια ουρά στα φάσματα οπτικής απορρόφησης (για παράδειγμα τα φάσματα του m-

TiO2 με 30g ουρία και 350οC στο σχήμα 6.4 ή στην περίπτωση των 400οC αλλά με μόνο 1g ουρία 

στο σχήμα 6.4). Με βάση τα παραπάνω φάσματα υπολογίστηκε το ενεργειακό χάσμα (Eg) των 

υλικών (τελευταία στήλη πίνακα 6.1) χρησιμοποιώντας την εξίσωση 6.1: 

 

𝐸𝑔 (𝑒𝑉) = ℎ ∙ 𝑓 =  
(ℎ∙𝑐)

𝜆𝑚𝑎𝑥
≈

1240

𝜆𝑚𝑎𝑥
   (Εξίσωση 6.1) 

 

όπου: Eg το ενεργειακό χάσμα σε μονάδες ηλεκτρονιοβόλτ (eV), h η σταθερά του Planck (≈ 6,626 

× 10-34 J s-1 = 4,136 × 10-15 eV s-1) , f η συχνότητα (Hz), c η ταχύτητα του φωτός (≈ 3,00 × 108 m s-1) 

και λmax (nm) το μήκος κύματος του κατωφλίου απορρόφησης του υλικού.  

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των υπολογισμών, για σταθερή θερμοκρασία 

400oC η προσθήκη ουρίας οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού χάσματος. Πιο συγκεκριμένα με 

την προσθήκη μόλις 5g το ενεργειακό χάσμα μειώθηκε στα 2,34eV (από τα αρχικά 3,2eV του μη-

τροποποιημένου ανατάση) ενώ η προσθήκη 10g μείωσε περεταίρω το ενεργειακό χάσμα στα 

2,25eV. Η ελάχιστη τιμή του Eg προκύπτει για το συνδυασμό 30g ουρία/400oC. Η προσθήκη 

μεγαλύτερης ποσότητας ουρίας δεν οδήγησε σε περεταίρω μείωση του ενεργειακού χάσματος. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας -με σταθερή την ποσότητα της ουρίας στα 30g- πάνω από τους 

400oC δεν οδήγησε σε κάποια επιπλέον μείωση ενώ για θερμοκρασίες άνω των 450οC 

αναμένεται η εμφάνιση της φάσης του ρουτηλίου στο υλικό.  

Τα υλικά που παρασκευαστήκαν (πίνακας 6.1) χαρακτηρίστηκαν επίσης μέσω 

φασματοσκοπίας FT-IR και micro-Raman. Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.6 η αύξηση της 

ποσότητας της προστιθέμενης ποσότητας ουρίας οδηγεί στην εμφάνιση κορυφών στην περιοχή 

1200-1600cm-1, που αντιστοιχούν στην ύπαρξη δεσμών C-N και C-O στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη, καθώς και στην εμφάνιση μίας κορυφής στα 2050cm-1, που αντιστοιχεί στην 

ύπαρξη άλλων ανθρακικών ενώσεων (πιθανότατα σε περίσσεια) στο υλικό. Αντίθετα, στα υλικά 

που παρασκευάστηκαν εφαρμόζοντας υψηλότερες θερμοκρασίες ανόπτησης (450 και 500oC) με 

σταθερή προσθήκη ουρίας (30g), οι κορυφές που αντιστοιχούν στους δεσμούς C-N και C-O, όσο 

και αυτές που αντιστοιχούν σε ανθρακικές ενώσεις (κορυφή στα 2050cm-1) παύουν να 

εμφανίζονται (σχήμα 6.7). Το γεγονός αυτό, που υποδεικνύει την απομάκρυνση τους από την 
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επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

DSC – TGA.  
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Σχήμα 6.6.: Φάσματα FT-IR για σταθερή θερμοκρασία ανόπτησης -400oC- και μεταβλητή ποσότητα 

ουρίας. 
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Σχήμα 6.7.: Φάσματα FT-IR για σταθερή ποσότητα ουρίας -30g- και μεταβλητή θερμοκρασία ανόπτησης. 
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις micro – Raman για τον προσδιορισμό της 

κρυσταλλικής δομής των υλικών. Στο σχήμα 6.8 παρουσιάζεται η σύγκριση των φασμάτων micro-

Raman με τη μεταβολή της θερμοκρασίας ανόπτησης, στην περίπτωση της προσθήκης 30g 

ουρίας. Για λόγους καλύτερης απεικόνισης των κορυφών, το εύρος των φασμάτων χωρίστηκε σε 

δύο περιοχές (100-200cm-1 και 200-700cm-1). Παρατηρείται ότι η κύρια κορυφή της 

κρυσταλλικής δομής του ανατάση (142cm-1) μετατοπίζεται προς μικρότερους κυματαριθμούς με 

την αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτησης, ενώ αντίστοιχα το εύρος της κορυφής αυξάνεται. Από 

τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ανόπτησης 

οδηγεί σε νανοσωματίδια μεγαλύτερου μεγέθους. Από το σχήμα 6.8 για το εύρος (200-700cm-1) 

προκύπτει ότι τα υλικά διατηρούν την κρυσταλλική δομή του ανατάση μέχρι τη θερμοκρασία των 

450οC, ενώ θέρμανση σε υψηλότερες θερμοκρασίες (500οC) οδηγεί στη μερική ανάπτυξη του 

υλικού στη δομή του ρουτηλίου. Στα δείγματα που παρασκευάστηκαν με διαφορετική ποσότητα 

ουρίας (κρατώντας σταθερή τη θερμοκρασία ανόπτησης στους 400οC), παρατηρείται μία μικρή 

μετατόπιση προς μεγαλύτερους κυματαριθμούς, με την αύξηση της προστιθέμενης ποσότητας 

(σχήμα 6.9).  
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Σχήμα 6.8.: Φάσματα micro-Raman για σταθερή ποσότητα ουρίας -30g- και μεταβλητή θερμοκρασία 
ανόπτησης.  
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Γενικά στα φάσματα micro-Raman εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του 

ανατάση στη φασματική περιοχή 200-700 cm-1, εκτός από τις περιπτώσεις του υλικού που 

παρασκευάστηκε με προσθήκη 1g ουρίας και της εμπορικής φωτοκαταλυτικής σκόνης Evonik 

P25, όπου εμφανίζεται η κορυφή του ρουτηλίου στα 451 cm-1.  
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Σχήμα 6.9.: Φάσματα micro-Raman για σταθερή θερμοκρασία ανόπτησης -400oC- και μεταβλητή 
ποσότητα ουρίας. 

 
 

Από όλες τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίστηκε ότι οι βέλτιστες παράμετροι για τη 

σύνθεση του τροποποιημένου υλικού m-TiO2, με την υψηλότερη απόκριση στο ορατό φάσμα, 

είναι ως εκ τούτου η προθήκη 30g ουρίας ανά 15ml αλκοξειδίου του τιτανίου (ΤΒΟΤ) και τελική 

θερμοκρασία ανόπτησης τους 400οC, συνθήκες που παρέχουν ενεργειακό χάσμα στα Eg=2,19eV 

(566nm). Η βέλτιστη αναλογία ουρίας/οξειδωτικού υπολογίστηκε ότι αντιστοιχεί σε φ=11,4, 

όπου η αντίδραση υποστηρίζεται εν μέρει από τον αέρα του περιβάλλοντος και καθορίζεται από 

τη διάχυση του οξυγόνου, σε συμφωνία με την εργασία [150]. Με βάση την παραπάνω ανάλυση 

για τη βέλτιστη θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε ουρία, συντέθηκε η φωτοκαταλυτική σκόνη 

m-TiO2, η οποία εμφανίζει έντονο κίτρινο χρώμα (ένθετη φωτογραφία του σχήματος 6.5).  
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6.5 Χαρακτηρισμός βέλτιστου τροποποιημένου υλικού m-TiO2  

6.5.1 Ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης υψηλής ανάλυσης  

          (High Resolution Transition Electron Microscopy - HRΤΕΜ) 

 Μετά από το διεξοδικό καθαρισμό, τόσο το δείγμα αναφοράς ref-TiO2 όσο και το 

βελτιστοποιημένο τροποποιημένο δείγμα m-TiO2, χαρακτηρίστηκαν μέσω της μικροσκοπίας 

διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας ΗRTEM. Οι χαρακτηριστικές εικόνες HRTEM 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.10, όπου το μέγεθος των νανοσωματιδίων υπολογίστηκε σε 

περίπου 7nm για το m-TiO2 και σε 9nm για το ref-TiO2, σε πολύ καλή συμφωνία με τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση micro-Raman. Για το m-TiO2, εντοπίστηκε ένα άμορφο κέλυφος 

(υποδεικνύεται από τα βέλη στο σχήμα 6.10β και φαίνεται καθαρά στην ένθετη μεγεθυμένη 

περιοχή), που καλύπτει τον κρυσταλλικό πυρήνα των νανοσωματιδίων TiO2. Το πάχος του 

κελύφους υπολογίζεται περίπου στο 1 nm ή και ακόμα μικρότερο. Αυτή η δομή πυρήνα-

κελύφους δεν παρατηρείται στο υλικό αναφοράς ref-TiO2 (σχήμα 6.10α), όπου η δομή του 

κρυσταλλικού TiO2, εκτείνεται σε όλο το μέγεθος του νανοσωματιδίου. Η τεχνική EF-TEM 

εφαρμόστηκε για την εκτέλεση χωρικής μικροανάλυσης στην περιοχή που απεικονίζεται στο 

φωτεινό πεδίο της εικόνας (bright field image) του m-TiO2 στο σχήμα 6.11α. Οι αντίστοιχοι χάρτες 

εμφάνισης ή εντοπισμού για τον άνθρακα (C) και το τιτάνιο (Ti) για την ίδια περιοχή, 

παρουσιάζονται αντίστοιχα στα σχήματα 6.11β και 6.11γ. 

 

 

Σχήμα 6.10.: Εικόνες ΤΕΜ των α) ref-TiO2 και β) m-TiO2. 
 

(α) (β) 
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Ο χάρτης για τον άνθρακα παρουσιάζει πιο φωτεινή αντίθεση, υποδεικνύοντας 

υψηλότερη συγκέντρωση άνθρακα στην επιφάνεια των σωματιδίων, αν και δεν είναι σαφές εάν 

ο άνθρακας εισάγεται επίσης μέσα στον πυρήνα του σωματιδίου σε ενδοπλεγματικές 

κρυσταλλικές θέσεις. 

 

 

Σχήμα 6.11.: Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου για α) τα νανοσωματίδια του m-TiO2 με τους αντίστοιχους 
χάρτες εντοπισμού του β) άνθρακα και γ) του τιτανίου. 

 

Επιπλέον, η ανάλυση ενεργειακής απώλειας ηλεκτρονίων (electron energy loss 

spectroscopy - EELS), που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.12, επιβεβαίωσε την παρουσία ατόμων 

άνθρακα στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων του TiO2, ενώ δεν ανιχνεύτηκε κάποιο σήμα από 

άτομα αζώτου (Ν). Αυτό μπορεί να αποδοθεί, είτε στη χαμηλή συγκέντρωση των ατόμων του 

αζώτου (κάτω από το όριο ανίχνευσης της τεχνικής EELS) είτε λόγω της απομάκρυνσης τους 

εξαιτίας της πρόσπτωσης της δέσμης ηλεκτρονίων στο δείγμα. 

 

Σχήμα 6.12.: Φάσμα EELS για το δείγμα m-TiO2. 

(α) (β) (γ) 
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6.5.2 Στοιχειακή ανάλυση (Elemental Analysis) 

Μέσω στοιχειακής ανάλυσης του m-TiO2 προσδιορίστηκε η ατομική συγκέντρωση του 

άνθρακα (C) σε 1-3% και του αζώτου (Ν) σε λιγότερο από 1%. Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε 

πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης EELS και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μικρών 

ποσοτήτων αζώτου.  

 

6.5.3 Ποροσιμετρία αζώτου (N2 porosimetry) 

Στο σχήμα 6.13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

ισόθερμων προσρόφησης με τη μέθοδο ΒΕΤ (Brunauer–Emmett–Teller) για την ειδική επιφάνεια 

του δείγματος και τη μέθοδο BJH (Barrett-Joyner-Halenda), για την κατανομή του μεγέθους των 

πόρων. Το εμβαδόν της ειδικής επιφανείας και το πορώδες υπολογίστηκαν για τα υλικά m-TiO2 

και ref-TiO2 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. 

 

Πίνακας 6.2.: Χαρακτηριστικά ειδικής επιφάνειας και πορώδους των υλικών m-TiO2 and ref-TiO2 στις 
βέλτιστες συνθήκες. 

 

 m-TiO2 ref-TiO2 

Ειδική επιφάνεια BET (m2 g-1) 175,2 48,6 

Συνολικός όγκος πόρων (cm3 g-1) 0,494 0,11 

Μέσο μέγεθος πόρων (PSD) (nm) 8,0 7,1 

Πορώδες (%) 75,6 31,7 

 

 Οι ισόθερμες καμπύλες είναι τύπου IV (σχήμα 6.13α), μία τυπική μορφή που εμφανίζεται σε 

μεσοπορώδη υλικά[151]. Για την περίπτωση του υλικού αναφοράς (ref-TiO2), η ειδική επιφάνεια 

του δείγματος είναι σχετικά μικρή, ενώ ο βρόγχος υστέρησης υποδεικνύει την ύπαρξη 

μεσοπόρων με εύρος περίπου 5-10nm (κλάδος εκρόφησης). Από την άλλη πλευρά, η Ν2 

ισόθερμος του τροποποιημένου TiO2 (m-TiO2) αποκαλύπτει μια σημαντική αύξηση τόσο της 

ειδικής επιφάνειας όσο και του όγκου των πόρων, ως αποτέλεσμα της καλύτερα αναπτυγμένης 

μεσοπορώδους δομής. Η αύξηση των πορωδών χαρακτηριστικών (υψηλό πορώδες και μέγεθος 

πόρων) επιδρά θετικά στη φωτοκαταλυτική δράση των υλικών, παρέχοντας μεγαλύτερους 

ρυθμούς αντίδρασης, λόγω των αυξημένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αντιδρώντων και των 

ενεργών θέσεων του καταλύτη. Τέλος, από την ανάλυση BJH (σχήμα 6.13β) προκύπτει ότι τα υπό 
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μελέτη υλικά, παρόλο που εμφανίζουν παρόμοια μέση διάμετρο πόρων 7-8 nm, ο συνολικός 

όγκος των μεσοπόρων στο τροποποιημένο δείγμα είναι σημαντικά μεγαλύτερος.  

 

Σχήμα 6.13.: α) Ισόθερμες ρόφησης – εκρόφησης Ν2 και β) ανάλυση μεγέθους πόρων των δειγμάτων ref-
TiO2 και m-TiO2. 

 

6.5.4 Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier  

          (Fourier transform infrared spectroscopy FT-IR)  

Στο σχήμα 6.14 παρουσιάζονται τα φάσματα FT-IR του βέλτιστού δείγματος m-TiO2 πριν 

και μετά τον καθαρισμό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο φάσμα του υλικού αναφοράς (ref-TiO2). 

Στο μη-καθαρισμένο δείγμα, εκτός από τις κορυφές στα 3400cm-1 (επιφανειακές ομάδες 

υδροξυλίου ή φυσικά προσροφημένο νερό) και στα 1640cm-1 (κάμψη του μοριακού νερού), μια 

σειρά από ασθενείς IR ζώνες παρατηρούνται στις περιοχές 1200-1600cm-1 (σε κύκλο στο σχήμα 

6.14), λόγω της ύπαρξης των δεσμών C-N και C-O σε συνδυασμό με μια έντονη ζώνη στα 2050cm-

1, ενδεικτική της παρουσίας καρβονικών ενώσεων σε διαφορετικά χημικά περιβάλλοντα.  

Οι ζώνες C-N και C-O μπορεί να αποδοθούν στα κατάλοιπα ουρίας, που παραμένουν 

μετά την αντίδραση καύσεως. Οι κορυφές αυτές είναι παρόμοιες με τις κορυφές που 

παρατηρούνται στα αντίστοιχα φάσματα των υπολειμμάτων μετά από τον καθαρισμό του υλικού 

μέσω των δύο κύκλων φυγοκέντρησης. Επίσης μία δύσκολα ανιχνεύσιμη ασθενής κορυφή στα 

1440cm-1 (λόγω των δονήσεων του δεσμού C=C) παρατηρείται σε αυτό το φάσμα συχνοτήτων. 

Όσον αφορά στις κορυφές στην περιοχή των 2050cm-1, οι οποίες ουσιαστικά παραμένουν 

ανεπηρέαστες, μετά από τις διαδοχικές εκπλύσεις, αυτές συνδέονται με την παρουσία 

συζυγιακών C=Ν, C=C και C=O δομών, οι οποίες συνδέονται με τα νανοσωμάτιδια TiO2 μέσω των 

επιφανειακών οξυγόνων. Επιπλέον, η κορυφή στα 2050cm-1 εξαφανίζεται για θερμοκρασίες άνω 

των 450οC (σχήμα 6.7), σε θερμοκρασίες δηλαδή όπου και η οπτική απορρόφηση των 

τροποποιημένων υλικών καταστέλλεται στην ορατή περιοχή (σχήμα 6.5). 
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Σχήμα 6.14.: Φάσματα FT-IR του δείγματος m-TiO2 πριν και μετά το στάδιο καθαρισμού του, σε 

σύγκριση με το δείγμα αναφοράς ref-TiO2. 

 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη στενή συσχέτιση των υποκείμενων οργανικών ειδών με 

την απόκριση των τροποποιημένων υλικών στην ορατή περιοχή του φάσματος. Θα πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι η δόνηση σε αυτή τη συχνότητα θα μπορούσε να αποδοθεί ως μία ασθενής 

δόνηση στα αντίστοιχα φάσματα FT-IR των υβριδίων πολυεπταζίνης – TiO2 (poly-heptazine-

TiO2)[152]. Με δεδομένο ότι στο φάσμα δεν ανιχνεύεται κάποια δόνηση των πολυμερών νιτρίδιων 

του άνθρακα (δομές melon, melem)[153] τα οποία σχηματίζονται in situ στην επιφάνεια των 

προσχηματισμένων σωματιδίων τιτάνιας από τα προϊόντα της πυρόλησης της ουρίας, οδηγεί 

στην επιβεβαίωση της μη ύπαρξης τέτοιων δομών πολυ-επταζίνης στο υλικό.  

 Σε μια εναλλακτική αντιστοίχιση, η κορυφή στα 2050cm-1 θα μπορούσε να αποδοθεί 

στην δόνηση μορίων ΝΟ[154], τα οποία βρίσκονται έγκλειστα στο πορώδες TiO2 που 

παρασκευάστηκε μέσω sol-gel[155]. Από την άλλη πλευρά, καμία παρόμοια δόνηση στις υπό 

εξέταση περιοχές δεν παρατηρήθηκε στα φάσματα IR του υλικού αναφοράς ref-TiO2 (η ασθενής 

κορυφή στα 1152cm-1 μπορεί να αποδοθεί σε δονήσεις Ο-Η στα είδη Ti-O-O-H[156]). Συνεπώς, η 

τελευταία κορυφή στα (2050cm-1) κατά κύριο λόγο αντιστοιχεί σε δονήσεις τριπλού δεσμού (C≡C, 

C≡N) ή σε δονήσεις συζυγιακών δομών του τύπου R-N=C=N-R, R-N=C=O, R-N=N-N-,του 

εξωτερικού κελύφους των νανοσωματίδιων. 
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6.5.5 Σκέδαση ακτίνων-Χ (X-ray diffraction – XRD) 

Η κρυσταλλικότητα του φωτοκαταλύτη m-TiO2 και του υλικού αναφοράς ref-TiO2 

αναλύθηκε χρησιμοποιώντας την τεχνική σκέδασης ακτίνων-Χ (σχήμα 6.15). To δείγμα m-TiO2 

εμφανίζει μόνο τη φάση του ανατάση, ενώ στο ref-TiO2 εμφανίζεται επίσης ρουτήλιο καθώς και 

ίχνη μπρουκίτη, σε πλήρη συμφωνία με τα δεδομένα της ανάλυσης micro-Raman. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

In
te

n
s

it
y

 (
a

.u
.)

2θ

 

m
-T

iO
2



 



 Anatase

• Rutile

Brookite

•

•



 P
2

5

•





•

•








•



 

 

re
f-

T
iO

2 

 

Σχήμα 6.15.: Φάσματα σκέδασης ακτίνων-Χ για το δείγμα m-TiO2 και των υλικών αναφοράς ref-TiO2 και 
Evonik P25. 

 

6.5.6 Φασματοσκοπία micro-Raman (micro-Raman spectroscopy) 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, η κρυσταλλική δομή του TiO2 επηρεάζει 

σημαντικά τις ιδιότητες και τη φωτοκαταλυτική δράση του υλικού. Έτσι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός ο προσδιορισμός της κρυσταλλικής φάσης του βελτιστοποιημένου υλικού m-TiO2 

(και του υλικού αναφοράς ref-TiO2) που συντέθηκε στην παρούσα διατριβή μέσω της τεχνικής 

micro-Raman. Τα φάσματα micro-Raman καταγράφηκαν για το βελτιστοποιημένο δείγμα m-TiO2 
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και όπως προκύπτει από το σχήμα 6.16, προσδιορίστηκε ο σχηματισμός μίας ενιαίας 

νανοκρυσταλλικής φάσης, αυτής του ανατάση. Από τις τιμές της συχνότητας (146,2cm-1 με 

FWHM: 15,5cm-1) της ισχυρότερης κορυφής σε χαμηλές συχνότητες και σε σχέση με πρότυπες 

καμπύλες συσχέτισης[18,157], υπολογίσθηκε το μέσο μέγεθος των νανοκρυστάλλων, η τιμή του 

οποίου είναι περίπου 7nm. Η τιμή αυτή είναι σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα από τις 

εικόνες HRTEM. 
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Σχήμα 6.16.: Φάσμα Raman του βελτιστοποιημένου υλικού m-TiO2 σε σύγκριση με το υλικό αναφοράς 
ref-TiO2.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κορυφή αυτή παρουσιάζει μετατόπιση προς το υπεριώδες 

και διεύρυνση σε σχέση με ό,τι παρατηρήθηκε σε νανοκρυστάλλους ανατάση μεγάλου μεγέθους 

(>20 nm) που προκαλείται από τον περιορισμό των φωνονίων εντός νανοκρυσταλλικών 

διαστάσεων. Αντίθετα, το υλικό αναφοράς ref-TiO2 περιλαμβάνει ίχνη των πολυμορφικών 

φάσεων ρουτηλίου/μπρουκίτη (σχήμα 6.16) και νανοσωματίδια ανατάση με μέγεθος περίπου 

8,5nm, ελαφρώς μεγαλύτερα από αυτά του m-TiO2. Αυτό επιβεβαιώνει την επίδραση της 

κατεργασίας με την ουρία στη σταθεροποίηση της φάσης του ανατάση και στην αναστολή του 

μετασχηματισμού φάσης ανατάση σε μπρουκίτη και/ή ρουτήλιο. Επιπλέον, η συλλογή 

φασμάτων στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων (1000-2500cm-1) αποκάλυψε για το 
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τροποποιημένο υλικό m-TiO2 μια διπλή κορυφή στα 2050 και 2090cm-1. Η ανίχνευση των 

ασθενών δονήσεων στο εύρος 2050-2100cm-1, τόσο στο συντονισμό micro-Raman όσο και στα 

φάσματα FTIR επαληθεύει την παρουσία οργανικών μονοστοιβάδων σχετικά απλής δομής που 

περιβάλλουν την επιφάνεια του κρυσταλλικού TiO2. Τόσο για το m-TiO2 όσο και για το υλικό 

αναφοράς ref-TiO2 παρατηρείται επίσης μία κορυφή στα 1655cm-1 που αποδίδεται στη δόνηση 

κάμψης του μοριακού νερού.  

 

6.5.7 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning electron microscopy - SEM) 

 Η μορφολογία των σωματιδίων των υλικών m-TiO2 και ref-TiO2 μελετήθηκε περεταίρω 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μικροσκοπία εγγύς πεδίου FE-SEM (Field Emission SEM). 

Όπως είναι προφανές από το σχήμα 6.17 (α) και (β) το δείγμα αναφοράς ref-TiO2 αποτελείται 

από νανοσωματίδια με μέγεθος της τάξης των 10-20nm που σχηματίζουν μεγαλύτερα 

συσσωματώματα και με περιορισμένο ελεύθερο όγκο.  

 

 

Σχήμα 6.17.: Εικόνες SEM των δειγμάτων ref-TiO2 (α και β) και m-TiO2 (γ και δ) σε διαφορετικές 
μεγεθύνσεις. 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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Η παρουσία σωματιδίων με σχήμα με ακμές αποκαλύπτει επίσης την κρυσταλλική φάση του 

υλικού. Αντίθετα, τα σωματίδια m-TiO2 είναι σημαντικά μικρότερα σε διάμετρο (3-10 nm), με 

περισσότερο στρογγυλεμένες άκρες, τα οποία οδηγούν σε συσσωματώματα με μεγαλύτερο 

ελεύθερο χώρο, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.17 (γ) και (δ). Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνεπές με 

τον μεσοπορώδη χαρακτηρισμό της ποροσιμετρίας Ν2 που περιγράφηκε σε προηγούμενη 

παράγραφο. Επιπλέον, η απουσία επιφανειακής συσσώρευσης φορτίου ηλεκτρονίων κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης του m-TiO2, μπορεί να αποδοθεί στην αγώγιμη δομή οργανικού 

κελύφους/ανόργανου πυρήνα όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη μέθοδο HRTEM. 

 

6.5.8 Φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπία ακτίνων-Χ  

          (X-ray photoelectron spectroscopy - XPS) 

 Οι σαρώσεις XPS μεγάλου εύρους (0 - 1400 eV) για τα δύο δείγματα (m-TiO2 και ref-TiO2) 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.18. Στο ίδιο σχήμα επισημαίνονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του 

φάσματος XPS που σχετίζονται με τα υπό μελέτη άτομα: Ti, O, C και Ν. Στις ένθετες στο σχήμα 

6.18 γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται τα φάσματα υψηλής ανάλυσης των κορυφών C1s 

και N1s. 
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Σχήμα 6.18.: Φάσματα XPS των δειγμάτων ref-TiO2 και m-TiO2, καθώς και αναλυτικά φάσματα των 
κορυφών C1s και N1s (ένθετα φάσματα). 
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Η κύρια κορυφή C1s αρχικά βρέθηκε σε τιμή ενέργειας σύνδεσης των ηλεκτρονίων ίση 

με ΒΕ~285,9 eV. Ωστόσο, λόγω της ανεπιθύμητης επίδρασης της επιφανειακής φόρτισης μία 

διόρθωση κατά 1,4 eV εφαρμόστηκε συνολικά στα φάσματα και των δύο δειγμάτων. Αυτή είναι 

μια κοινή πρακτική, προκειμένου να καθοριστεί η θέση της κορυφής C1s στην τιμή ΒΕ~284,5 eV. 

Η δεύτερη κορυφή περίπου στα 288eV εντοπίστηκε σε ελαφρώς πιο θετική ενέργεια για το m-

TiO2 σε σχέση με ref-TiO2, υποδηλώνοντας ότι ο άνθρακας είναι συνδεδεμένος με το οξυγόνο 

και/ή το άζωτο[158], σε συνέπεια με την παρουσία ανθρακικών ενώσεων στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων[159-160]. Δεν εντοπίστηκε κάποια κορυφή λόγω δεσμού του Ti με τον C (στην 

περιοχή 281-282eV) αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα εμπλουτισμού μέσω αντικατάστασης 

ατόμων οξυγόνου από άνθρακα στο πλέγμα του ανατάση[161]. 

Η περιοχή N1s για τα δύο δείγματα εμφανίζει μια κορυφή σε ενέργεια σύνδεσης 400 eV. 

Η ένταση της κορυφής του αζώτου στο δείγμα αναφοράς ref-TiO2 είναι μεγαλύτερη από αυτή 

του τροποποιημένου δείγματος m-TiO2, λόγω του αζώτου που προέρχεται από νιτρικά άλατα 

κατά τη διάρκεια της sol-gel παρασκευής του τα οποία και παραμένουν στο υλικό είτε ως 

χημειοροφημένες ενώσεις αζώτου[162] είτε μέσω σχηματισμού οξυνιτριδίων[163]. Ωστόσο, κατά 

την καύση της ουρίας στο δείγμα m-TiO2 ορισμένο ποσό αζώτου διέφυγε ως αέριο Ν2 και η 

συνολική συγκέντρωση αζώτου περιορίζεται στα οργανικά είδη που σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του m-TiO2 που δημιουργούν δεσμούς C-N με sp2 ή sp3 υβριδισμό. Η μετατόπιση προς 

υψηλότερες τιμές ενέργειας σύνδεσης του αζώτου σε δεσμούς Ν-Ο, Ν-C και Ti-N-O (~ 400eV), σε 

σύγκριση με την ενέργεια του δεσμού Ti-Ν-Ti (~396) οφείλεται στην πιο ηλεκτραρνητική φύση 

των Ο και C σε σύγκριση με το Ti. Η απουσία καθαρών κορυφών σε BE~396,3, όπου θα έπρεπε 

να εμφανίζονται οι δεσμοί Ti-Ν, αποκλείει την ύπαρξη ενώσεων νιτριδίων. Τέλος, η περιοχή Ti2p 

(σχήμα 6.19) παρουσιάζει μία διπλή κορυφή λόγω διαχωρισμού σπιν-τροχιακής στροφορμής με 

κοινές ενέργειες σύνδεσης και για τα δύο δείγματα.  

Η θέση ΒΕ της κορυφής 2p3/2 στα ~458.4 eV, βρίσκεται σε συμφωνία με την παρουσία 

ιόντων Ti4+ στο TiO2. Με βάση την ανάλυση XPS μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, ενώ οι 

συγκεντρώσεις των C και Ν είναι συγκρίσιμες τόσο για τα m-TiO2 και για το υλικό αναφοράς ref-

TiO2, οι λεπτές διαφορές που παρατηρούνται στα φάσματα N1s και C1s του m-TiO2 προκύπτουν 

κυρίως από την ενσωμάτωσή τους στο οργανικό κέλυφος του m-TiO2 αφήνοντας ανέπαφο τον 

ανόργανο πυρήνα του TiO2 όπως προσδιορίστηκε από την ανάλυση HRTEM. 
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Σχήμα 6.19.: Αναλυτικό φάσμα XPS της κορυφής Ti2p των δειγμάτων ref-TiO2 και m-TiO2. 

 

6.5.9 Προσδιορισμός ηλεκτρικών ιδιοτήτων και ενεργειακών επιπέδων υλικών  

6.5.9.1 Κυκλική Βολταμετρία (Cyclic Voltammetry) 

Συνολικά πέντε φάσματα ελήφθησαν για καθένα από τα δύο εξεταζόμενα υλικά. Τα 

φάσματα αυτά παρουσιάζονται στα σχήματα 6.20 (για το m-TiO2) και 6.21 (για το ref-TiO2). Μέσω 

των μέσων τιμών των δυναμικών που αντιστοιχούν στη μέγιστη τιμή του ρεύματος, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα προαναφερθέντα φάσματα, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των 

ζωνών αγωγιμότητας και σθένους για κάθε ένα δείγμα. Οι μέσες τιμές διορθώθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή μετατροπής μεταξύ του ηλεκτροδίου Ag/AgCl και του 

ηλεκτροδίου ΝΗΕ (normal hydrogen electrode) καθώς και τη διαφορά στην τιμή του pH (7 για το 

ΝΗΕ και 6,13 για την εξεταζόμενη περίπτωση). 
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Σχήμα 6.20.: Φάσματα κυκλικής βολταμετρίας του δείγματος m-TiO2. 

 

Σχήμα 6.21.: Φάσματα κυκλικής βολταμετρίας του δείγματος ref-TiO2.  
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Για παράδειγμα, για το υλικό m-TiO2 ο μέσος όρος των δυναμικών των πέντε κορυφών είναι VFB=-

0,58 V. Έτσι, από την ακόλουθη εξίσωση[164]: 

 

𝑉𝐶𝐵 ≈ 𝑉𝐹𝐵(𝑁𝐻𝐸, 𝑝𝐻 7) =  𝑉𝐹𝐵(𝐴𝑔 / 𝐴𝑔𝐶𝑙, 𝑝𝐻 6,13) + 𝛥𝑉 − 0,059 ∗ (7 − 6,13)    (Εξίσωση 6.2)  

 

(όπου ΔV = 0,197 V είναι η διαφορά του δυναμικού του ηλεκτροδίου αναφοράς Ag/AgCl σε σχέση 

με το NHE) υπολογίστηκε ότι η τιμή του δυναμικού για τη ζώνη αγωγιμότητας VCB για το m-TiO2 

είναι ίση με: VCB(m-TiO2)=-0,43 V. Αντίστοιχα για το υλικό αναφοράς ref-TiO2 ο μέσος όρος των 

δυναμικών των πέντε κορυφών είναι VFB=-0,64 V και το δυναμικό της ζώνης αγωγιμότητας από 

την εξίσωση 6.2 είναι VCB(ref-TiO2)=-0,49 V. Ο προσδιορισμός των δυναμικών της ζώνης σθένους για 

τα δύο υλικά γίνεται μέσω του ενεργειακού χάσματος των υλικών αυτών (πίνακας 6.1). Έτσι τα 

ενεργειακά επίπεδα της ζώνης αγωγιμότητας και σθένους για τα δύο υλικά, όπως υπολογίστηκαν 

από την τεχνική της κυκλικής βολταμετρίας έχουν ως εξής (σχήμα 6.22): 
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Σχήμα 6.22.: Δυναμικά της ζώνης σθένους (VB) και ζώνης αγωγιμότητας (CB) έναντι του ηλεκτροδίου 
NHE σε pH7 για τα υλικά ref-TiO2 και m-TiO2 μέσω μετρήσεων κυκλικής βολταμετρίας. 
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6.5.9.2 Μετρήσεις Mott – Schottky 

Για την περαιτέρω επαλήθευση των αποτελεσμάτων της κυκλικής βολταμετρίας, 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εμπέδησης με αναλύσεις Mott–Schottky. Οι μετρήσεις Mott-

Schottky διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας τις ίδιες διατάξεις των τριών ηλεκτροδίων που 

περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4, με τις ίδιες συνθήκες και υλικά. Εφαπτόμενες ευθείες γραμμές 

σχεδιάστηκαν στο γραμμικό τμήμα των φασμάτων Mott - Schottky (σχήμα 6.23 και 6.24 για τα 

ref-TiO2 και m-TiO2 αντίστοιχα). Η μέση τιμή των σημείων τομής των ευθειών αυτών με τον άξονα 

των δυναμικών επέτρεψε τον υπολογισμό του δυναμικού επίπεδης ζώνης (Flat Band Potential -

VFB) χρησιμοποιώντας την εξίσωση 6.3[165]: 

 

𝛸 =  𝑉𝐹𝐵 +  
𝑘𝑏∗𝛵

𝑒
         (Εξίσωση 6.3) 

 

όπου X: η μέση τιμή των δυναμικών στα σημεία τομής με τον άξονα σημείων τομής, VFB: το 

δυναμικό επίπεδης ζώνης, kB: η σταθερά του Boltzmann, T: η απόλυτη θερμοκρασία και e: το 

φορτίο του ηλεκτρονίου.  
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Σχήμα 6.23.: Μετρήσεις εμπέδησης με ανάλυση Mott – Schottky για το υλικό αναφοράς ref-TiO2. 
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Σχήμα 6.24.: Μετρήσεις εμπέδησης με ανάλυση Mott – Schottky για το υλικό m-TiO2. 
 

 Από την εξίσωση 6.3 η μέση τιμή του VFB (που είναι ίση με το δυναμικό της ζώνης 

αγωγιμότητας VCB σε ημιαγωγούς ισχυρά εμπλουτισμένους με φορείς τύπου n όπως το TiO2) για 

τα δύο υλικά υπολογίστηκαν στα VCB(ref-TIO2)=-0,47 V και VCB(m-TiO2)=-0,39 V μετά τις απαραίτητες 

διορθώσεις για το pH και το ηλεκτρόδιο NHE (εξίσωση 6.2). Όπως περιγράφεται στην [165], το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό σημείο τομής των εφαπτόμενων ευθειών με τον άξονα 

των δυναμικών αλλά αυτές τέμνουν τον άξονα σε διαφορετικά σημεία προκύπτει πιθανόν λόγω 

της επιφανειακής τραχύτητας ή των ενδοεπιφανειών στα όρια των κόκκων (grain-boundary 

interfaces) των υμενίων που χρησιμοποιήθηκαν στις συνθήκες μέτρησης. Μέσω των 

αποτελεσμάτων της τεχνικής Mott – Shottky είναι δυνατός ο προσδιορισμός των δυναμικών της 

ζώνης αγωγιμότητας και σθένους για τα δύο υλικά. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στο 

σχήμα 6.25. Στο ίδιο σχήμα επιχειρείται σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τεχνικών 

(κυκλικής βολταμετρίας και Mott – Schottky). Με την ανάλυση Mott – Schottky μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι επιβεβαιώνονται (με μικρό σφάλμα) τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

κυκλική βολταμετρία.   
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Σχήμα 6.25.: Σύγκριση των δυναμικών των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας για τα υλικά m-TiO2 και ref-
TiO2 όπως προέκυψαν από τις τεχνικές της κυκλικής βολταμετρίας (C.V.) και εμπέδησης με ανάλυση Mott 

– Schottky (M.S.). 
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7.1 Εισαγωγή 

 Μετά τη σύνθεση, τη βελτιστοποίηση και το χαρακτηρισμό του τροποποιημένου 

φωτοκαταλύτη m-TiO2, ο προσδιορισμός της φωτοκαταλυτικής του δράσης (σε μορφή σκόνης) 

πραγματοποιήθηκε μέσω πειραμάτων αποικοδόμησης του αζοχρώματος κυανό του μεθυλενίου 

(Methylene Blue – ΜΒ) υπό διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης (υπεριώδες, ορατό και 

προσομοίωση του φωτός της ημέρας). Ο φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας που 

χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα αυτά περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5, ενώ περισσότερες 

πληροφορίες για το ρύπο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των φωτοκαταλυτικών 

πειραμάτων σε μορφή σκόνης περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4.  

 

7.2 Προσδιορισμός βέλτιστων πειραματικών συνθηκών  

7.2.1 Επιλογή της βέλτιστης αρχικής συγκέντρωσης του ρύπου  

Η φωτοκαταλυτική δράση του τροποποιημένου υλικού m-TiO2 ελέγχθηκε μέσω της 

αποικοδόμησης του αζοχρώματος κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - MB, C16H18N3SCl). 

Πριν τη διεξαγωγή των πειραμάτων είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της βέλτιστης 

συγκέντρωσης του ρύπου στο υδατικό διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της 

φωτοκαταλυτικής δράσης των υλικών. Ο ρυθμός της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ΜΒ 

είναι υψηλότερος για χαμηλές αρχικές συγκέντρωσεις του ρύπου, ενώ αντίθετα για υψηλότερη 

συγκέντρωση η φωτο-αποικοδόμηση του ρύπου παρουσιάζεται μειωμένη. Η αύξηση της 

συγκέντρωσης του ΜΒ προκαλεί αυξημένη φυσική προσρόφηση του στην επιφάνεια του 

καταλύτη. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε κορεσμό των φωτο-επαγόμενων οπών ή των ριζών 

υδροξυλίου, στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και συνεπώς σε μείωση του ρυθμού 

αποικοδόμησης των μορίων της χρωστικής. Επίσης, η αύξηση της συγκέντρωσης της χρωστικής 

προκαλεί την απορρόφηση της ακτινοβολίας από τα μόρια της, με αποτέλεσμα τα φωτόνια να 

μην προσεγγίζουν την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Έτσι, στις τυπικές εφαρμογές της 

φωτοκαταλυτικής αποδόμησης του ΜΒ χρησιμοποιούνται σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις του 

ρύπου. Με βάση τα παραπάνω και αρχικά πειράματα φωτοκατάλυσης, επιλέχθηκε ως βέλτιστη 

συγκέντρωση του ρύπου για την εκτέλεση των πειραμάτων φωτοκατάλυσης τα 2mg lt-1 

απιονισμένου H2O. Η συγκεκριμένη επιλογή της αρχικής συγκέντρωσης, η οποία βρίσκεται εντός 

της γραμμικής περιοχής της καμπύλης βαθμονόμησης (βλέπε κεφάλαιο 4), επιτρέπει τον 

φασματοσκοπικό προσδιορισμό μικρών μεταβολών στη συγκέντρωση του υδατικού διαλύματος 

του ρύπου με μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια.  
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7.2.2 Επιλογή αρχικής ποσότητας φωτοκαταλύτη 

Μια άλλη σημαντική πειραματική παράμετρος των πειραμάτων φωτοκατάλυσης είναι η 

αναλογία φωτοκαταλύτη/όγκου διαλύματος. Συγκέντρωση φωτοκαταλύτη στο υδατικό διάλυμα 

του ρύπου μέχρι 1,5g lt-1 απιονισμένου Η2Ο οδηγεί σε αύξηση του ρυθμού αποικοδόμησης και 

σε αύξηση των δραστικών θέσεων που διατίθενται για την προσρόφηση και την αποικοδόμηση 

του ρύπου. Αντίθετα, αύξηση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη στην περιοχή των 2,0-2,5g 

lt-1 απιονισμένου Η2Ο οδηγεί σε μείωση του ρυθμού αποικοδόμησης του ρύπου. Αυτό 

αποδίδεται κυρίως στην απενεργοποίηση των ενεργοποιημένων μορίων του ρύπου μετά από 

αλληλεπίδραση με τις βασικές καταστάσεις των μορίων του TiO2. Μετά από τις παραπάνω 

παρατηρήσεις και αρχικά πειράματα φωτοκαταλύσης με διαφορετικές αναλογίες 

καταλύτη/όγκου διαλύματος, επιλέχθηκε ως βέλτιστη συγκέντρωση το 1mg σκόνης 

φωτοκαταλύτη / 1 ml υδατικού διαλύματος του ρύπου.  

7.2.3 Επιλογή pH ρύπου 

Η δραστικότητα των βασισμένων στο TiO2 φωτοκαταλυτών βελτιώνεται σε αλκαλικά 

μέσα, λόγω της ηλεκτροστατικής έλξης μεταξύ των αντίθετα φορτισμένων μορίων του ΜΒ και 

του αρνητικά φορτισμένου φωτοκαταλύτη TiO2. Από την άλλη πλευρά, σε όξινα μέσα αυξάνεται 

ο ρυθμός αποικοδόμησης του ρύπου λόγω του σχηματισμού περισσότερων οξειδωτικών 

ενώσεων. Επιπλέον η τιμή του pH επηρεάζει άμεσα την ικανότητα προσρόφησης των οργανικών 

ενώσεων και τη διασπορά τους μέσα στο διάλυμα. Οι ιδιότητες του επιφανειακού φορτίου του 

TiO2 μεταβάλλονται με τις αλλαγές στην τιμή του pH λόγω της επαμφοτερίζουσας (amphoteric) 

συμπεριφοράς του ημιαγώγιμου TiO2. Το σημείο μηδενικού φορτίου (point of zero charge - pzc) 

για το TiO2 είναι για pH=6,5. Η επιφάνεια του TiO2 είναι θετικά φορτισμένη σε όξινο διάλυμα και 

αρνητικά φορτισμένη σε βασικό: 

 

(Όξινο διάλυμα) pH <pzc: Ti-ΟΗ + H+ 
 TiOH2

+     (Εξίσωση 7.1) 

(Βασικό διάλυμα) pH> pzc: Ti-ΟΗ + ΟΗ-
 TiO- + H2O    (Εξίσωση 7.2) 

Δεδομένου ότι το ΜΒ είναι ένας κατιονικός ρύπος, σε υψηλότερες τιμές του pH, η προσρόφησή 

του ευνοείται σε μία αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια. Στην παρούσα διατριβή επιλέχθηκε να μη 

μεταβληθεί η τιμή του pH του ρύπου και έτσι όλες οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στο φυσικό pH του 

ρύπου (5,7 στους 20οC). Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή της μη τροποποίησης της τιμής του 
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pH είναι η αποφυγή της προσθήκης επιπλέον χημικών αντιδραστηρίων (προσθήκη οξέος ή 

βάσης) στο διάλυμα του ρύπου, τα οποία και θα πρέπει να απομακρυνθούν σε επιπλέον στάδιο 

μετά το πέρας των φωτοκαταλυτικών μετρήσεων και ίσως να επηρεάσουν το φασματοσκοπικό 

έλεγχο της μεταβολής της συγκέντρωσης του ρύπου κατά τη φωτοκαταλυτική διαδικασία. 

7.3 Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας 

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες του τροποποιημένου φωτοκαταλύτη m-TiO2 μελετήθηκαν 

υπό ακτινοβολία υπεριώδους - UVA (350-365nm), ορατού - Visible (440-460nm) και 

προσομοίωσης ακτινοβολίας κατά την ημέρα - Daylight (350-750nm). Τα χαρακτηριστικά των 

συστημάτων φωτισμού αναφέρονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 5 ενώ η πειραματική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της φωτοκαταλυτικής δράσης των εξεταζόμενων 

υλικών περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. Για λόγους σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

το υλικό αναφοράς ref-TiO2 όσο και η εμπορικά διαθέσιμη φωτοκαταλυτική σκόνη Evonik P25 

στις ίδιες συνθήκες και αναλογίες. Η παραπάνω πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε για τους 

τρεις διαφορετικούς τύπους φωτισμού και για τα συνολικά τρία φωτοκαταλυτικά υλικά. 

Επιπλέον, για να υπολογιστεί το ποσοστό της μείωσης της συγκέντρωσης του ρύπου λόγω της 

προσρόφησης του στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, εκτελέστηκαν αντίστοιχα πειράματα 

χωρίς την ύπαρξη φωτισμού (συνθήκες σκότους – τυφλά πειράματα). Το ποσοστό της 

προσρόφησης του ρύπου στον φωτοκαταλύτη μπορεί σε περιπτώσεις να είναι αρκετά υψηλό, με 

αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά φωτοκαταλυτικής δράσης υλικών να είναι αποτέλεσμα κυρίως 

της έντονης προσρόφησης. Επίσης για τον έλεγχο της πιθανής φωτόλυσης του ρύπου 

πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά πειράματα υπό όλες τις συνθήκες ακτινοβόλησης απουσία όμως 

φωτοκαταλύτη (τυφλά πειράματα), τα οποία και επέδειξαν αμελητέα μείωση της συγκέντρωσης 

του ρύπου λόγω φωτόλυσης. Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων για τα τρία υλικά 

παρουσιάζονται ανά πηγή φωτισμού στα επόμενα υποκεφάλαια.  

7.3.1 Φωτοκαταλυτική δράση υπό υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

 Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7.1 ο εμπορικός φωτοκαταλύτης Evonik P25 

παρουσιάζει εξαιρετική φωτοκαταλυτική δράση στο UV, καταφέρνοντας μέσα στα πρώτα 5min 

να αποικοδομήσει περίπου το 80% του ρύπου. Αντίθετα, τα δείγματα ref-TiO2 και m-TiO2 για να 

επιτύχουν αντίστοιχο ποσοστό αποικοδόμησης του ρύπου χρειάζονται 60min. Επίσης, από τα 

τυφλά πειράματα υπό συνθήκες σκότους, παρατηρείται ότι η τροποποιημένη φωτοκαταλυτική 

σκόνη m-TiO2 παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό προσρόφησης του ρύπου ΜΒ. Το γεγονός 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

184 
 

αυτό οφείλεται στη μεγάλη ειδική επιφάνεια, το πορώδες και τη χημική τροποποίηση της 

επιφάνειας του φωτοκαταλύτη, που οδηγούν στη μείωση του φαινομένου της επανασύνδεσης 

ηλεκτρονίων/οπών στη διεπαφή πυρήνα / κελύφους.  

 

 

Σχήμα 7.1.: Συγκριτικό διάγραμμα φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ρύπου ΜΒ από τα εξεταζόμενα 
υλικά υπό υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 

 

7.3.2 Φωτοκαταλυτική δράση υπό ορατή ακτινοβολία (Visible) 

Σε συνθήκες φωτισμού με ορατή ακτινοβολία, παρατηρείται ότι τόσο το ref-TiO2 όσο και 

ο εμπορικός φωτοκαταλύτης Evonik P25, παραμένουν ανενεργοί, γεγονός που δικαιολογείται 

από το ενεργειακό χάσμα των υλικών αυτών που δεν τους επιτρέπει την απορρόφηση της ορατής 

ακτινοβολίας. Αντίθετα, το m-TiO2 κατά τα πειράματα με φωτισμό στην ορατή περιοχή, 

εμφανίζει σημαντική φωτοκαταλυτική δράση αποικοδομώντας το 60% του ρύπου στα πρώτα 

5min και φτάνοντας έως και το 80% μετά από σχεδόν 60min (σχήμα 7.2). Ως εκ τούτου, η 

τροποποίηση της επιφάνειας του TiO2 με τη χρήση ουρίας κατά τη διάρκεια της σύνθεσης sol-

gel, υπό τις βελτιστοποιημένες συνθήκες (ποσότητα ουρίας και θερμοκρασία ανόπτησης - 

κεφάλαιο 6), αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της ικανότητας συλλογής 

φωτός και της φωτοκαταλυτικής δράσης του TiO2 στο ορατό φάσμα του ηλιακού φωτός. 
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Σχήμα 7.2.: Συγκριτικό διάγραμμα φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ρύπου ΜΒ από τα εξεταζόμενα 
υλικά υπό ορατή (visible) ακτινοβολία. 

7.3.3 Φωτοκαταλυτική δράση υπό ακτινοβολία που προσομοιάζει το φως της ημέρας     
          (Daylight) 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7.3 και τα τρία υλικά είναι ενεργά στις συγκεκριμένες 

συνθήκες φωτισμού. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες πηγές φωτισμού (τα χαρακτηριστικά των 

οποίων περιγράφονται στο κεφάλαιο 4) περιέχουν και υπεριώδη ακτινοβολία, τόσο η P25, όσο 

και το υλικό αναφοράς ref-TiO2, επέδειξαν σημαντική φωτοκαταλυτική δράση. Το m-TiO2 όντας 

ενεργό και στο ορατό μέρος της ακτινοβολίας, επέδειξε μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με το 

υλικό αναφοράς ref-TiO2 και συγκρίσιμα αποτελέσματα με την Evonik Ρ25. 

 

Σχήμα 7.3.: Συγκριτικό διάγραμμα φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης του ρύπου ΜΒ από τα εξεταζόμενα 
υλικά υπό ακτινοβολία που προσομοιάζει το φως της ημέρας (Daylight). 
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7.4 Απομεθυλίωση του ρύπου κυανό του μεθυλενίου (ΜΒ) 

Όπως έχει προαναφερθεί, τo κυανό του μεθυλενίου είναι μία κατιονική χρωστική 

ανθεκτική στη φυσική υποβάθμιση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η φωτοκαταλυτική διαδικασία 

υπό UV ακτινοβολία αποικοδομεί το MB σε μικρότερες οργανικές ενώσεις, μέχρι συνολικής 

ανοργανοποίησης (mineralization) του προς Η2Ο, CO2 και λοιπές ανόργανες ενώσεις[166-167]. Κατά 

τη διάρκεια της φωτοκατάλυσης παρατηρείται μετατόπιση προς την κυανή πλευρά του 

φάσματος (blue-shifts) που προκύπτει από την Ν-απομεθυλίωση της διμεθυλαμινο-ομάδας του 

ΜΒ. Το φαινόμενο αυτό, συμβαίνει ταυτόχρονα με την οξειδωτική φωτοκαταλυτική αποδόμηση 

του χρωμοφόρου δακτυλίου της φαινοθειαζίνης (phenothiazine) του ΜΒ, όπως μαρτυρείται από 

τη μείωση της κορυφής απορρόφησης στα 292nm συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης, κατά 

την αρχική περίοδο της φωτοκατάλυσης. 

Όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία[166-167], η Ν-απομεθυλίωση του ΜΒ λαμβάνει χώρα 

με το σχηματισμό ενδιάμεσων ειδών, με μετατοπισμένες κορυφές του φάσματος απορρόφησης 

σύμφωνα με την ακόλουθη οδό: (i) Azure Β (648 - 654 nm), (ii) Azure Α (620-634 nm), (iii) Azure 

C (608-612 nm), και (iv) θειονίνη (Thionine) (602,5 nm). Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7.4α για 

την τροποποιημένη σκόνη m-TiO2, η αποικοδόμηση του ΜΒ έγινε με σταδιακό τρόπο και μετά 

από 120 min ακτινοβόλησης η φασματική ζώνη στα 664 nm μετατοπίζεται σε μικρότερα μήκη 

κύματος (προς το κυανό), κατά 42 nm για την ορατή ακτινοβολία μέσω LED (από 664 στα 622 

nm), κατά 48,5 nm (από 664 στα 615,5 nm) για το φωτισμό daylight και κατά 62 nm για την 

υπεριώδη ακτινοβολία (από 664 στα 602 nm). Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση των δίωρων 

φωτοκαταλυτικών πειραμάτων, εκτός από την υποβάθμιση του χρωμοφόρου δακτυλίου της 

φαινοθειαζίνης, πραγματοποιείται και μερική (υπό ορατή και daylight ακτινοβολία ή πλήρης υπό 

ακτινοβολία UV) απομεθυλίωση του MB. Τα ενδιάμεσα Azure Α και/ή Azure C σχηματίζονται 

κατά την μερική απομεθυλίωση, ενώ η θειονίνη παρατηρείται στην πλήρη απομεθυλίωση του 

ΜΒ.  

Λόγω της εξαιρετικής φωτοκαταλυτικής απόδοσης του εμπορικού φωτοκαταλυτικού 

υλικού Evoniκ P25 υπό υπεριώδη ακτινοβολία, ήταν δύσκολος ο καθορισμός μιας σαφώς 

ορισμένης κορυφής στο φάσμα απορρόφησης, προκειμένου να μετρηθεί η μετατόπιση προς το 

κυανό της χαρακτηριστικής κορυφή του MB στα 664nm. Ωστόσο, o φωτισμός με daylight 

ακτινοβολία είχε ως αποτέλεσμα μία μετατόπιση προς το κυανό κατά 52 nm που αντιστοιχεί στην 

ενδιάμεση ένωση Azure C ως κύριο προϊόν της αποικοδόμησης (σχήμα 7.4β). Παρόλα αυτά, υπό 

τις επικρατούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση της απορρόφησης της θειονίνης 
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πιθανότατα λόγω της τάσης της να προσροφάται στην επιφάνεια του TiO2. Υπό ορατή 

ακτινοβολία με τις πηγές LED, δεν παρατηρήθηκε κάποια μετατόπιση προς το κυανό της κορυφής 

του MB στα 664nm, όπως άλλωστε αναμενόταν. Ομοίως, για το υλικό αναφοράς ref-TiO2, η 

ορατή ακτινοβολία δεν μετατόπισε την κορυφή του MB, ενώ αντίθετα η daylight ακτινοβολία και 

η υπεριώδης ακτινοβολία οδήγησε σε μετατοπίσεις προς το κυανό κατά 29 και 52 nm, αντίστοιχα 

(σχήμα 7.4β). Τα φωτοκαταλυτικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα δεδομένα της 

βιβλιογραφίας σε περιπτώσεις όπου κρυσταλλικό ΤiΟ2 και θειουρία (thiourea) αναμιγνύονται και 

θερμαίνονται στους 400οC (δείγματα PreCal TiO2-TU). 

 

 

Σχήμα 7.4.: Μετατόπιση της χαρακτηριστικής καμπύλης του ΜΒ στα 664nm συναρτήσει του χρόνου 
ακτινοβόλησης για α) το m-TiO2 και β) τα Ρ25 και ref-TiO2 υπό όλες τις εφαρμοζόμενες πηγές 

ακτινοβόλησης. 

 

Μια τέτοια σύγκριση δείχνει ότι για ένα συνολικό πείραμα 120min υπό ορατή 

ακτινοβολία, παρουσιάζεται μια μετατόπιση της κορυφής απορρόφησης του ΜΒ προς το κυανό 

κατά 13nm σε σύγκριση με τα 42nm για το δείγμα m-TiO2 που συντέθηκε στην παρούσα διατριβή 

υπό παρόμοιες συνθήκες. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με την καλύτερη φωτοκαταλυτική 

απόδοση του φωτοκαταλύτη m-TiO2 (ποσοστό 84%) σε σχέση με το δείγμα PreCalTiO2-TU 

(ποσοστό 65%). Το δείγμα m-TiO2 υπερτερεί επίσης φωτοκαταλυτών TiO2 τροποποιημένων με 

άνθρακα, παρασκευασμένων με τελική επεξεργασία του κρυσταλλικού TiO2
[168]. Σε αυτή την 

περίπτωση, η υψηλή απόδοση οφείλεται στην αποτελεσματική διακόσμηση των σωματιδίων 

TiO2 με άνθρακα με την ταυτόχρονη ανάπτυξη καρβονικών ειδών στην επιφάνεια, που ενεργούν 

ως ευαισθητοποιητές. Ανάλογες δομές επιτυγχάνονται με τη σύνθεση καύσης (combustion 

synthesis) και έχουν παρουσιάσει μερικά από τα καλύτερα αποτελέσματα στη φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση του MB υπό πλήρη ηλιακή ακτινοβολία[149,169].  
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7.5 Μελέτη απενεργοποίησης / επαναχρησιμοποίησης φωτοκαταλύτη 

Ο τροποποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 ελέγχθηκε για πιθανή απενεργοποίηση του 

εκτελώντας τρεις διαδοχικούς φωτοκαταλυτικούς κύκλους (ο κάθε ένας διάρκειας 60min) υπό 

ορατή ακτινοβολία. Μεταξύ των φωτοκαταλυτικών κύκλων, διεξήχθησαν δύο στάδια 

φυγοκέντρησης προκειμένου να διαχωριστεί ο φωτοκαταλύτης από το διάλυμα, πριν και μετά 

την εκρόφηση του ρύπου. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε να διατηρηθεί σταθερή η αναλογία 

φωτοκαταλύτη/υδατικού διαλύματος MB. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μία σχεδόν τέλεια 

επαναληψιμότητα της φωτοκαταλυτικής απόδοσης (με ένα εύρος σφάλματος 2%), καθιστώντας 

το υλικό αυτό άριστο υποψήφιο για μακροχρόνια φωτοκαταλυτική επεξεργασία μολυσμένων 

υδάτων. Επιπλέον, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η φωτοκαταλυτική δράση του φωτοκαταλύτη 

m-TiO2 υπό ορατή ακτινοβολία, η τελική συνολική συγκέντρωση του ρύπου ΜΒ (δηλαδή το 

άθροισμα της συγκέντρωσης του ΜΒ μέσα στο υδατικό διάλυμα και του προσροφημένου ΜΒ 

στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη), ελέγχθηκε μετά την εκρόφηση του ΜΒ από την επιφάνεια 

του m-TiO2. Η πειραματική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 (βασισμένη στην 

εργασία [170]) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ιστόγραμμα του σχήματος 7.5. Το 

σημείο a του σχήματος αντιστοιχεί στη σχετική συγκέντρωση του MB (C/Co) μετά από την 

προσρόφηση του οξυγονομένου υδατικού διαλύματος του ρύπου MB υπό ανάδευση για 60min 

και υπό συνθήκες σκότους. Η εκρόφηση του ΜΒ από την επιφάνεια του φωτοακαταλύτη είναι 

πλήρης όπως φαίνεται από τη σχεδόν 100% ανάκτηση της συγκέντρωσης του MB (σημείο b του 

σχήματος 7.5). 

  Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε αλλά με σταθερό φωτισμό του διαλύματος με ορατή 

ακτινοβολία κατά τη διάρκεια του σταδίου της προσρόφησης του MB (σημείο c του σχήματος 

7.5). Με την ολοκλήρωση της μίας ώρας, η συγκέντρωση του MB έφθασε σε ποσοστό το 17,6% 

της αρχικής συγκέντρωσης. Ωστόσο, μετά την προσθήκη του HCl και ισχυρή ανάδευση στο 

σκοτάδι, η συγκέντρωση του MB ανακτήθηκε μόνο στο 44,2% της αρχικής τιμής (σημείο d του 

σχήματος 7.5), υποδεικνύοντας μία ισχυρή καθαρή φωτοκαταλυτική αποδόμηση της ΜΒ από την 

ορατή ακτινοβολία. Η παραπάνω ενισχυμένη φωτοκαταλυτική απόδοση του m-TiO2 είναι μια 

εγγενής του ιδιότητα και δεν οφείλεται ούτε περιορίζεται στο μόριο του MB. Στην 

πραγματικότητα, προκαταρκτικά πειράματα που έχουν λάβει χώρα επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο 

φωτοκαταλύτης m-TiO2 παρουσιάζει υψηλή απόδοση στην αποικοδόμηση μιας σειράς ρύπων 

του νερού με ποικίλη χημική δομή και λειτουργικότητα συμπεριλαμβανομένων των πορτοκαλί 
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του μεθυλίου (ΜΟ), του φαρμακευτικού προϊόντος διφαινυδραμίνη (diphenhydramine - DP) και 

της μικροκυστίνης-LR (microcystine-LR) κάτω από ορατή ακτινοβολία. 

 

 

Σχήμα 7.5.: Σχετική συγκέντρωση (%) του διαλύματος ΜΒ: a) μετά την προσρόφηση, b) μετά την 
εκρόφηση από το m-TiO2 σε συνθήκες σκότους, c) μετά από προσρόφηση/φωτοκατάλυση στο m-TiO2 

υπό ορατή ακτινοβολία, ακολουθούμενη από εκρόφηση σε συνθήκες σκότους (d). 
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8.1 Εισαγωγή 

Η διεξαγωγή πειραμάτων φωτοκατάλυσης υδατικών διαλυμάτων ρύπων με το 

φωτοκαταλύτη σε μορφή σκόνης (κεφάλαιο 7) παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι η 

πολύ καλή διασπορά του φωτοκαταλύτη στο διάλυμα του ρύπου και οι υψηλές αποδόσεις λόγω 

της μεγάλης ελεύθερης ειδικής επιφάνειας των υλικών. Όμως η χρήση των φωτοκαταλυτών σε 

μορφή σκόνης ενέχει και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα τα οποία επικεντρώνονται στην 

ανάγκη απομάκρυνσης των νανοσωματιδίων του φωτοκαταλύτη από το απαλλαγμένο από ρύπο 

διάλυμα. Το μειονέκτημα αυτό γίνεται πιο έντονο σε εφαρμογές καθαρισμού νερού μεγαλύτερης 

κλίμακας γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσθήκη επιπλέον σταδίων απομάκρυνσης των 

σωματιδίων αυξάνοντας το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και την πολυπλοκότητα των 

φωτοκαταλυτικών συστημάτων καθαρισμού υδάτων.  

Στην παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε η ακινητοποίηση του τροποποιημένου 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 (κεφάλαιο 6) σε κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης (ultrafiltration 

membranes – UF). Η εναπόθεση του φωτοκαταλύτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την 

τεχνική μετατροπής κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα (sol-gel - κεφάλαιο 4) σε συνδυασμό 

με τη διαδικασία εναπόθεσης του φωτοκαταλύτη μέσω εμβάπτισης (dip coating). Οι δομικές, 

μορφολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των τροποποιημένων μεμβρανών TiO2 εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από το ρυθμό της εμβάπτισης και την τελική θερμοκρασία ανόπτησης. Οι 

τροποποιημένες μεμβράνες ενσωματώθηκαν στον πρότυπο φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα 

καθαρισμού υδάτων (κεφάλαιο 5) και τα φωτοκαταλυτικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 

συνθήκες διήθησης συνεχούς ροής. Η λειτουργία του αντιδραστήρα και η διεξαγωγή των 

φωτοκαταλυτικών πειραμάτων έγιναν σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και χαμηλής 

πίεσης, χωρίς να μειώνεται η απόδοση της ροής διηθήματος (permeate flux) μέσω της 

μεμβράνης. Οι μεμβράνες αυτές εξετάστηκαν για τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των αζο-

χρωμάτων κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - MB) και πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl 

Orange - MO) υπό υπεριώδη (UV) και ορατή ακτινοβολία. Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω 

χρωστικών καθώς και οι καμπύλες βαθμονόμησής τους περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

4. Οι ρύποι αυτοί χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία για τον προσδιορισμό της 

φωτοκαταλυτικής δράσης ημιαγώγιμων νανοδομημένων υλικών τόσο υπό UV όσο και υπό ορατή 

ακτινοβολία. 

Η μελέτη της φωτοκαταλυτικής δράσης των τροποποιημένων με m-TiO2 μεμβρανών 

επέδειξε πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην αποικοδόμηση των δύο παραπάνω ρύπων. Η 
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φωτοκαταλυτική απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα ροής του ρύπου (effluent flow rate), 

ωστόσο υπό υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία η διαπερατότητα συνεχώς αυξάνεται λόγω του 

φαινομένου της φωτοεπαγώμενης υδροφιλικότητας. Σε σύγκριση με το MO, ο ρύπος MB 

αποικοδομήθηκε σε πολύ υψηλότερο ποσοστό λόγω της καλύτερης προσρόφησης του στην 

επιφάνεια της μεμβράνης και του φωτοκαταλύτη. Η διαπερατότητα των τροποποιημένων με m-

TiO2 μεμβρανών αυξάνεται με τον όγκο του ρύπου που καλούνται να επεξεργαστούν λόγω της 

υψηλής διαβροχής, καθιστώντας την ανάγκη για αναγέννηση ή για διαδικασίες απομάκρυνσης 

επικαθίσεων (anti-fouling procedures) που οδηγούν σε υποβάθμιση της μεμβράνης περιττή 

γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία ενεργειακά αποδοτικότερη. Λόγω της λειτουργίας του 

συστήματος σε χαμηλή θερμοκρασία και πίεση σε συνδυασμό με τη φωτοεπαγώμενη 

υδροφιλικότητα των τροποποιημένων με το m-TiO2 μεμβρανών υπερδιήθησης o 

φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με χαμηλά κόστη 

εγκατάστασης και λειτουργίας παρέχοντας έτσι μία ενεργειακά αποδοτική διαδικασία 

καθαρισμού μολυσμένων υδατικών διαλυμάτων. 

 

8.2 Τροποποίηση κεραμικών μεμβρανών υπερδιήθησης γ-αργιλίας 

8.2.1 Παρασκευή διαλύματος m-TiO2  

Η διαδικασία της τροποποίησης των κεραμικών μεμβρανών με το βελτιστοποιημένο 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 περιλαμβάνει την παρασκευή του sol-gel διαλύματος που περιγράφηκε 

στο κεφάλαιο 4. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη σύνθεση του διαλύματος είναι τα ίδια 

με αυτά που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 4.2. Στην περίπτωση της εναπόθεσης του m-TiO2 

στις κεραμικές μεμβράνες, η όλη διαδικασία της παρασκευής του διαλύματος διακόπτεται πριν 

το στάδιο ξήρανσης του διαλύματος (βήμα 5). Με τον τρόπο αυτό η κρυστάλλωση του 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 πραγματοποιείται στην επιφάνεια και στους πόρους της κεραμικής 

μεμβράνης. 

 

8.3 Εναπόθεση του τροποποιημένου φωτοκαταλύτη m-TiO2 στις μεμβράνες 

Στόχος ήταν η εναπόθεση του τροποποιημένου φωτοκαταλύτη m-TiO2 επί της 

εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας της σωληνοειδούς κεραμικής μεμβράνης -ώστε να 

ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της φωτοαποικοδόμησης των ρύπων φωτίζοντας και τις δύο 

επιφάνειες της μεμβράνης- καθώς επίσης και στο εσωτερικό της πορώδους δομής της -για να 

διευκολυνθεί η διαπερατότητα του νερού με την εκμετάλλευση των υδρόφιλων ιδιοτήτων του 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

193 
 

m-TiO2. Για την εκτέλεση των πειραμάτων παρασκευάστηκαν δύο μεμβράνες με μόνη διαφορά 

το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της θερμικής επεξεργασίας τους. Πιο 

συγκεκριμένα για το πρώτο σετ μετρήσεων με τη μεμβράνη MEM1 ο ρυθμός αύξησης της 

θερμοκρασίας ορίστηκε στους 2oC min-1 ενώ για το δεύτερο σετ (ΜΕΜ2) στους 0,5oC min-1. Μετά 

τη διαδικασία της εναπόθεσης του m-TiO2, αφαιρέθηκε η ταινία από Teflon ώστε οι μεμβράνες 

να τοποθετηθούν σε φούρνο σε θερμοκρασία ανόπτησης 400oC. Οι μεμβράνες παρέμειναν 

στους 400οC για 2h και στη συνέχεια αφέθηκαν εντός του φούρνου να επανέλθουν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και για τα δύο σετ μεμβρανών εφαρμόστηκαν χαμηλοί ρυθμοί 

θέρμανσης προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εμφάνισης μικρορωγμών στις μεμβράνες 

λόγω θερμικού σοκ. Λαμβάνοντας τις προφυλάξεις αυτές, οι μεμβράνες μπορούν συνήθως να 

αντέξουν επεξεργασία σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες (550oC) για εφαρμογές που απαιτούν 

κρυστάλλωση του υλικού σε τέτοιες θερμοκρασίες, χωρίς καμία διαρθρωτική ή μορφολογική 

αλλαγή της μεμβράνης. Οι μεμβράνες ζυγίστηκαν πριν και μετά τη θερμική επεξεργασία τους και 

υπολογίστηκε η ποσότητα εναπόθεσης του m-TiO2 στα 0,033mg cm-2 (συνολικά 20mg).  

 

8.4 Δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη μορφολογίας μεμβρανών 

8.4.1 Ανάλυση μικροσκοπίας micro-Raman (Raman analysis) 

Το σχήμα 8.1 παρουσιάζει τα φάσματα micro-Raman που ελήφθησαν στις δύο 

επιφάνειες (εσωτερική και εξωτερική) της τροποποιημένης με m-TiO2 μεμβράνης, σε σύγκριση 

με το φάσμα της βελτιστοποιημένης φωτοκαταλυτικής σκόνης m-TiO2. Τα φάσματα που 

καταγράφηκαν από τις μεμβράνες παρουσιάζουν ένα μοτίβο ενεργών κατά Raman φωνονιακών 

ταλαντώσεων που αντιστοιχούν στην κρυσταλλική μορφή του ανατάση[18,157] όπως 

παρατηρήθηκαν και στην περίπτωση του m-TiO2 σε μορφή σκόνης. Η πιο σημαντική ταλάντωση 

Raman είναι η χαμηλής συχνότητας Eg ταλάντωση του ανατάση. Η ταλάντωση αυτή εμφανίζεται 

στη φασματική περιοχή από 149,0 έως 150,6cm-1 με εύρος (full width at half maximum - FWHM) 

ίσο με 19,7 και 22,3cm-1 για την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης αντίστοιχα. 

Η ανάλυση των ταλαντώσεων παρουσιάζει μια σημαντική μετατόπιση και διεύρυνση σε 

σύγκριση με τις ταλαντώσεις που λαμβάνονται για τη σκόνη m-TiO2, που εμφανίζει μία κορυφή 

στη συχνότητα 145,1cm-1 και FWHM ίσο με 15,5cm-1. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο 

νανοκρυσταλλικό χαρακτήρα των σωματιδίων του TiO2 που συνεπάγεται ενεργοποίηση 

φωνονίων στη σκέδαση Raman μακριά από το κέντρο της ζώνης Brillouin[157]. Στην περίπτωση 

των μεμβρανών παρατηρούνται επίσης και μερικές στενές κορυφές που οφείλονται στο 
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υπόστρωμα της γ-αργιλίας, η ισχυρότερη από τις οποίες εντοπίζεται για συχνότητα 416cm-1. 

Προβάλλοντας τη συχνότητα και το FWHM σε σχέση με πρότυπες καμπύλες συσχέτισης[18,157,173] 

υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των σωματιδίων του m-TiO2. 

 

Σχήμα 8.1.: Φάσματα micro-Raman της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας της τροποποιημένης με 
m-TiO2 μεμβράνης σε σύγκριση με το φωτοκαταλύτη m-TiO2 σε μορφή σκόνης. 

 

Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων του φωτοκαταλύτη υπολογίσθηκε στα 4,8nm για το 

εσωτερικό και στα 5,4nm για το εξωτερικό στρώμα της μεμβράνης. Το μέγεθος αυτό είναι 

συγκρίσιμο με το μέγεθος των νανοσωματιδίων για τον σε μορφή σκόνης φωτοκαταλύτη m-TiO2 

(7nm). Η μικρότερη διάμετρος των νανοσωματιδίων m-TiO2 στην εσωτερική επιφάνεια της 

μεμβράνης σε σχέση με την αντίστοιχη των νανοσωματιδίων στην εξωτερική πλευρά 

δικαιολογείται από την ύπαρξη μικρότερων πόρων που οριοθετούν το μέγεθος κατά την 

κρυστάλλωση του υλικού. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε γραμμική σάρωση Raman (Raman line scanning 

analysis) στη διατομή της μεμβράνης, για τον προσδιορισμό της εισχώρησης του διαλύματος 

εμποτισμού στη μεμβράνη και τον υπολογισμό της κατανομής του σχηματισμένου m-TiO2 στο 

εσωτερικό της. Στο σχήμα 8.2 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά φάσματα που ελήφθησαν κοντά 

στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης, σε αποστάσεις 20 και 100μm μεταξύ 

τους, καθώς επίσης και στο μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο επιφανειών. Είναι εμφανές, ότι 
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το σήμα του m-TiO2 είναι ισχυρό κοντά στις άκρες και μειώνεται δραστικά καθώς η δέσμη λέιζερ 

του μικροσκοπίου Raman εστιάζει βαθύτερα στο εσωτερικό της μεμβράνης. Παρ 'όλα αυτά, ένα 

σαφές Eg σήμα ανατάση, ισχυρότερο από το αντίστοιχο σήμα της α-Al2O3 λαμβάνεται σε όλη τη 

διατομή της μεμβράνης, ακόμη και στο μέσον της απόστασης μεταξύ της εσωτερικής και 

εξωτερικής της επιφάνειας. 

 

 

Σχήμα 8.2.: Φάσματα Raman κατά μήκος της διατομής του τοιχώματος της τροποποιημένης με m-TiO2 
μεμβράνης. 

 

 Στο σχήμα 8.3 παρουσιάζεται ο λόγος των ολοκληρωμένων εντάσεων της έντασης της Eg 

κορυφής του ανατάση συναρτήσει της κορυφής στα 416cm-1 που αποδίδεται στην α-Al2O3. Η 

αναλογία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μία απεικόνιση της σχετικής κατανομής του m-TiO2 κατά 

μήκος του τοιχώματος της μεμβράνης. H μέγιστη συγκέντρωση του m-TiO2 εντοπίστηκε κοντά 

στην εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης, ενώ παρατηρείται δραστική μείωση της 

συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη προς την κατεύθυνση της εξωτερικής επιφάνειας. Η 
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συμπεριφορά αυτή αποδίδεται στο μικρό μέγεθος των πόρων του διαχωριστικού στρώματος που 

οδηγεί σε μικρότερη εναπόθεση νανοσωματιδίων τιτάνιας στην εσωτερική επιφάνεια. Αντίθετα, 

η συγκέντρωση του m-TiO2 από την εξωτερική πλευρά της μεμβράνης προς το εσωτερικό της, 

μειώνεται ομαλότερα, λόγω της ύπαρξης πόρων με μεγαλύτερο μέγεθος, που επιτρέπει έτσι τον 

ευκολότερο εμποτισμό της μεμβράνης με το διάλυμα του m-TiO2. 

 

 

Σχήμα 8.3.: Απεικόνιση της σχετικής κατανομής του m-TiO2 κατά μήκος του τοιχώματος της 
τροποποιημένης μεμβράνης. 

 
8.4.2 Ανάλυση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης - SEM 

Για το μορφολογικό χαρακτηρισμό των τροποποιημένων με m-TiO2 μεμβρανών 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Το σχήμα 8.4α παρουσιάζει την 

πολυστρωματική δομή της μη τροποποιημένης μεμβράνης, με επίκεντρο το εσωτερικό 

διαχωριστικό στρώμα. Το πάχος αυτού του υπερδιηθητικού στρώματος διαχωρισμού κυμαίνεται 

στο εύρος 1,2-1,8μm (μέσος όρος περίπου 1,5μm). Επιπλέον, η ανάλυση SEM εφαρμόστηκε ώστε 

να αποσαφηνιστεί η μορφολογία των νανοσωματιδίων m-TiO2, που εναποτίθενται στις δύο 

πλευρές του υποστρώματος αργιλίας. Όπως γίνεται εμφανές από το σχήμα 8.4β, στην εσωτερική 

επιφάνεια (στρώμα υπερδιήθησης) της μεμβράνης έχει αναπτυχθεί ένα λεπτό υμένιο που 

αποτελείται από πυκνά κατανεμημένα νανοσωματίδια του φωτοκαταλύτη m-TiO2, πάχους 40-

100nm. Μικρογραφίες υψηλής μεγέθυνσης (σχήματα 8.4α, 8.4β) της εσωτερικής επιφάνειας 
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αποκάλυψαν την απουσία μεγάλων σωματιδίων του φωτοκαταλύτη, καθώς και ρωγμών. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα micro-Raman, όσον αφορά το 

μέγεθος των νανοσωματιδίων και επίσης με τα δεδομένα της διαπερατότητας αερίων (8.4.4.2), 

τα οποία επιβεβαιώνουν την απουσία επιφανειακών ατελειών. 

 

  

Σχήμα 8.4.: Εικόνα SEM α) εσωτερικού στρώματος υπερδιήθησης της μη τροποποιημένης κεραμικής 
μεμβράνης και β) λεπτού υμενίου νανοσωματιδίων του φωτοκαταλύτη m-TiO2 ανεπτυγμένου στην 

εσωτερική επιφάνεια της τροποποιημένης μεμβράνης. 
 

Από την άλλη πλευρά, η παρατήρηση της εξωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης επιβεβαιώνει 

την απουσία ενός συνεχόμενου εναποτιθέμενου λεπτού υμενίου m-TiO2 (σχήμα 8.5).  

 

 

Σχήμα 8.5.: Μορφολογία της εξωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης και εναπόθεση των νανοσωματιδίων 
m-TiO2 μεταξύ των σωματιδίων της αργιλίας. 

α) β) 
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Στην περίπτωση αυτή, τα διάκενα μεταξύ των σωματιδίων αργιλίας (μακροπόρων) 

επέτρεψαν στο πρόδρομο διάλυμα m-TiO2 να εισχωρήσει στα εσωτερικά στρώματα της 

μεμβράνης, σχηματίζοντας έτσι νανοσωματίδια m-TiO2 μεγαλύτερου μεγέθους (Σχήμα 8.5) σε 

σχέση με αυτά σχηματίστηκαν στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης. Το αποτέλεσμα αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία με τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη γραμμική ανάλυση Raman της 

διατομής της μεμβράνης (υποκεφάλαιο 8.4.1). 

 

8.4.3 Μετρήσεις γωνίας επαφής σταγόνας ύδατος (Contact Angle Measurements - CAM) 

Η τεχνική της μέτρησης της γωνίας επαφής σταγόνας ύδατος χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό της υδροφιλικότητας του φωτοκαταλύτη m-TiO2. Για το σκοπό αυτό δύο 

στρώματα του τροποποιημένου υλικού m-TiO2 εναποτέθηκαν σε υποστρώματα χαλαζία 

χρησιμοποιώντας την τεχνική spin coating (για 20sec στις 2500rpm και στη συνέχεια για 40sec 

στις 7000rpm). Μετά από την εναπόθεση κάθε στρώματος, ακολούθησε θερμική επεξεργασία 

στους 400oC για την κρυστάλλωση και πυροσυσσωμάτωση του υλικού. Στη συνέχεια μελετήθηκε 

η διαβροχή της επιφάνειας του υλικού με μετρήσεις της γωνίας επαφής του με σταγονίδιο νερού 

όγκου 5μL. Η γωνία λαμβάνεται ως η μέση τιμή έξι μετρήσεων που πραγματοποιούνται σε 

διαφορετικές περιοχές των υμενίων m-TiO2 αμέσως μετά την εναπόθεση τους στο υπόστρωμα 

χαλαζία. Ενώ η αρχική γωνία επαφής σταγόνας νερού και υποστρώματος χαλαζία χωρίς την 

εναπόθεση του m-TiO2 ήταν 21ο, η μέση τιμή της γωνίας επαφής στα υμένια m-TiO2 υπολογίστηκε 

στις 8,1o. Μετά από UV ακτινοβόληση (365nm, 0,5mW cm-2) για 10min η τιμή της γωνίας επαφής 

υπολογίστηκε μικρότερη των 40 καθιστώντας έτσι το υμένιο υπερυδρόφιλο, ενώ μετά από 

φωτισμό με ορατό φως (450nm, 7mW cm-2) για 10 min παρατηρείται μείωση της γωνίας επαφής 

στις 7,6o. Συνεπώς συμπαιρένεται ότι το m-TiO2 εμφανίζει αυξημένη υδροφιλικότητα κατά την 

ακτινοβόληση γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις ροϊκές ιδιότητες των μεμβρανών στις οποίες 

εναποτίθεται.  

 

8.4.4 Προσδιορισμός διαπερατότητας μεμβρανών 

8.4.4.1 Μελέτη διαπερατότητας νερού  

Η επίδραση της εναπόθεσης επί της πορώδους δομής των εμπορικών (μη-

τροποποιημένων) και τροποποιημένων με m-TiO2 μεμβρανών μπορεί να ελεγχθεί με μετρήσεις 

διαπερατότητας νερού. Η ονομαστική διαπερατότητα νερού των μη τροποποιημένων 

μεμβρανών υπερδιήθησης γ-αργιλίας, σε κατάσταση λειτουργίας εφαπτομενικής ροής (cross 
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flow) με συνηθισμένες ταχύτητες ροής τα 2,5–4,5m s-1, κυμαίνεται στην περιοχή 100-

150L/m2/h/bar. Στην παρούσα διατριβή ωστόσο, επειδή ο κύριος στόχος ήταν η αύξηση του 

χρόνου επαφής του υδατικού διαλύματος του ρύπου με το φωτοκαταλυτικό στρώμα m-TiO2, οι 

μετρήσεις έγιναν με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες εφαπτομενικής ροής (cross flow velocities - 

CFVs), μεταξύ 0,7-4,3 x 10-4 m s-1. Στις συνθήκες αυτές, ο συντελεστής διαπερατότητας για τις μη 

τροποποιημένες μεμβράνες υπολογίστηκε σε: 1,6 ± 0,2 L/m2/h/bar. Για την επιβεβαίωση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή των μεμβρανών, 

καθώς και για τον έλεγχο πιθανών επικαθίσεων και άρα υποβάθμισης της μεμβράνης, 

διεξήχθησαν μετρήσεις διαπερατότητας νερού με υψηλότερες ταχύτητες εφαπτομενικής ροής, 

στα 1,35 x 10-3 m s-1, με αποτέλεσμα τη δεκαπλάσια αύξηση του συντελεστή διαπερατότητας (18 

L/m2/h/bar). Αν και το σύστημα παροχής του υδατικού διαλύματος με το οποίο είναι 

εξοπλισμένος ο φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας μεμβράνης δεν υποστηρίζει υψηλότερες 

ταχύτητες εφαπτομενικής ροής, αναμένεται οι παράγοντες διαπερατότητας των μεμβρανών σε 

μεγάλες ταχύτητες (≈1m s-1) να είναι σύμφωνοι με τους αναμενόμενους από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους.  

Οι τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές 

διαπέρασης. Η υδατοπερατότητα τους ήταν σχεδόν μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από εκείνη 

της μη τροποποιημένης μεμβράνης γ-αργιλίας, γεγονός που δεν είναι σύνηθες. Το σχήμα 8.6, 

παρουσιάζει την εξέλιξη της διαπερατότητας του νερού για την τροποποιημένη μεμβράνη 

(ΜΕΜ2) και της αντίστοιχης μη τροποποιημένης ως συνάρτηση του όγκου που συλλέγεται από 

τη ροή του διηθήματος τους (permeate effluent). Σε αντίθεση με τη διαπερατότητα ροής αερίων, 

η τροποποίηση με m-TiO2 είχε ως αποτέλεσμα το δεκαπλασιασμό της διαπερατότητας του νερού 

υπό συνθήκες σκότους και δωδεκαπλασιασμό της υπό φωτισμό με UV ακτινοβολία.  

 Στην πραγματικότητα, η επικάλυψη μέσω εμβάπτισης υπέρλεπτων μεσοπορωδών 

στρωμάτων μεταλλικών οξειδίων (SiO2, Al2O3, TiO2) επί της εξωτερικής επιφάνειας των 

μεμβρανών οδηγεί κυρίως σε σημαντική μείωση της διαπέρασης, λόγω φραγής των πόρων από 

το προς επικάλυψη υλικό[172-173]. Το ποσοστό δε της μείωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 

των πόρων της μεμβράνης (μέγεθος, συνδεσιμότητα κλπ.) και την κατανομή μεγέθους των 

σωματιδίων του εναποτιθέμενου υλικού. Στην περίπτωση όπου τα εναποτεθούμενα σωματίδια 

είναι σημαντικά μεγαλύτερα από το μέγεθος των πόρων η εναπόθεση περιορίζεται αυστηρά στο 

σχηματισμό ενός εξωτερικού υμενίου, χωρίς να επηρεάζει περαιτέρω τους πόρους της 

μεμβράνης. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένεται μία μικρή μείωση της διαπερατότητας της 
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μεμβράνης ως φυσική συνέπεια της προσθήκης μίας επιπλέον αντίστασης στη ροή αερίων ή 

υγρών διαμέσου των πόρων της μεμβράνης. Αντίθετα, όταν η εναπόθεση χαρακτηρίζεται από 

πολύ πυκνή δομή μικρών σωματιδίων και η εναπόθεση εκτείνεται εντός των πόρων του 

υποκείμενου υποστρώματος υπερδιήθησης (όπως αποδείχτηκε μέσω της φασματοσκοπίας 

micro-Raman ότι συμβαίνει στις τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες), τότε συχνά 

παρατηρείται μια πολύ έντονη επίδραση επί των ιδιοτήτων ροής της μεμβράνης.  

 

Σχήμα 8.6.: Διαπερατότητα νερού για τη μη-τροποποιημένη και την τροποποιημένη με m-TiO2 
μεμβράνη γ-αργιλίας υπό συνθήκες σκότους και UV ακτινοβολίας σε εφαπτομενική ροή και χαμηλή 

ταχύτητα ροής. 
 

Το μέγεθος της μείωσης εξαρτάται, τόσο από το πάχος της εναπόθεσης πάνω στα 

τοιχώματα των πόρων του υποστρώματος υπερδιήθησης, όσο και από το μέγεθος των πόρων 

της ίδιας της εναπόθεσης.  

 Η μεγάλη αυτή αύξηση στη διαπερατότητα του νερού επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα 

τοιχώματα των πόρων της μεμβράνης υπερδιήθησης έχουν επικαλυφθεί με ένα εξαιρετικά λεπτό 

στρώμα m-TiO2. Όπως προέκυψε και από τις μετρήσεις της γωνίας επαφής (υποκεφάλαιο 8.4.3), 

το εναποτιθέμενο τροποποιημένο υλικό m-TiO2 είναι πολύ περισσότερο υδρόφιλο (γωνία 

επαφής ίση με 8,1o), σε σύγκριση με το υπόστρωμα της γ-αργιλίας (γωνία επαφής 85ο). Ωστόσο, 

η υψηλότερη υδροφιλικότητα δεν θα ήταν επαρκής για να οδηγήσει στο δεκαπλασιασμό της 
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διαπερατότητας της μεμβράνης εάν η αλληλεπίδραση του νερού με το υπόστρωμα γ-αργιλίας 

δεν καλυπτόταν πλήρως από την εναπόθεση του υδρόφιλου στρώματος του m-TiO2. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το εναποτιθέμενο υλικό δρα ως ένας τερματικός παράγοντας (end-capping agent) που 

καθιστά τη συνολική μεμβράνη εξαιρετικά υδρόφιλη. Επιπλέον, προκειμένου να αποκλειστεί η 

επίδραση πιθανών οργανικών προσμίξεων π.χ. διαλυτών προσροφημένων επί των τοιχωμάτων 

των πόρων, ως πιθανή αιτία για τους παρατηρούμενους χαμηλούς συντελεστές διαπερατότητας, 

πραγματοποιήθηκε απαέρωση (outgassing) των υποστρωμάτων, σε συνθήκες υψηλού κενού (10-

3 mbar) και αυξημένη θερμοκρασία (200°C) για 24h. Μετά από τη διαδικασία αυτή, ο 

συντελεστής διαπερατότητας του νερού στην περιοχή των χαμηλών ταχυτήτων εφαπτομενικής 

ροής υπολογίστηκε ξανά στα 1,6 ± 0,2 L/m2/h/bar αποτέλεσμα που υποδηλώνει ότι οι μεμβράνες 

ήταν απαλλαγμένες από προσμίξεις και χωρίς ρωγμές.  

Συμπερασματικά, η τροποποίηση των κεραμικών μεμβρανών με το m-TiO2 βελτιώνει 

δραστικά τη διαπερατότητα του νερού τόσο στο σκοτάδι όσο και υπό ακτινοβολία λόγω της πολύ 

υψηλής υδροφιλικότητας του υλικού. Με δεδομένο ότι ο υδρόφιλος ή υδρόφοβος χαρακτήρας 

της εναπόθεσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαπερατότητα του νερού διαμέσου της 

μεμβράνης, ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της εναπόθεσης στα πορώδη 

χαρακτηριστικά του υποστρώματος μπορούν να εξαχθούν από μετρήσεις διαπερατότητας 

αδρανών αερίων[174-175]. Για το σκοπό αυτό εκτελέστηκαν πειράματα διαπερατότητας με αέρια 

που χαρακτηρίζονται από μέτρια πολικότητα και πολωσιμότητα και δεν εμφανίζουν κάποια 

ειδική αλληλεπίδραση με την επιφάνεια της μεμβράνης. 

 

8.4.4.2 Μελέτη διαπερατότητας αερίων  

Πειράματα διαπερατότητας ηλίου (He) και αζώτου (Ν2) διεξήχθησαν για την 

τροποποιημένη μεμβράνη (ΜΕΜ2) και για την αντίστοιχη μη τροποποιημένη μεμβράνη 

υπερδιήθησης γ-αργιλίας που εφαρμόστηκε ως υποστήριξη για την εναπόθεση του m-TiO2. Τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1 και στο σχήμα 8.7 από 

όπου και φαίνεται ότι η εναπόθεση του m-TiO2 οδήγησε σε μία πτώση της διαπερατότητας του 

Ν2 κατά περίπου 19,7% και του He κατά 13%.  
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Πίνακας 8.1.: Χαρακτηριστικά διαπερατότητας αερίων για την τροποποιημένη και μη-τροποποιημένη 
μεμβράνη γ-αργιλίας. 

 

 Pe (mol/m2/sec/Pa) 
Perm. 

Ratio 

Knudsen 

ratio 

 
N2  

(25oC/220oC) 

He 

(25oC/220oC) 

Pe 

(He/N2) 
He/N2 

-alumina UF membrane 
9.1x10-6 / 

6.5x10-6  

2.3x10-5 

/ 1.5x10-5 
2.54 2.65 

Modified m-TiO2 membrane 

(MEM2) 
7.6x10-6 2.0x10-5 2.68 2.65 

Permeability reduction 

percentage (%) 
19,7 13 - - 

 

Οι μειώσεις αυτές προκύπτουν από την εναπόθεση του m-TiO2, η οποία όπως προέκυψε 

και από την ανάλυση micro-Raman (υποκεφάλαιο 8.4.1), επεκτείνεται σε ολόκληρη την εγκάρσια 

διατομή της μεμβράνης υπερδιήθησης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η εναπόθεση 

πραγματοποιήθηκε όχι μόνο στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης αλλά και 

εντός των πόρων της.  

 

 

Σχήμα 8.7.: Διαπερατότητα Ν2 και He στους 25οC για την τροποποιημένη και μη-τροποποιημένη 
μεμβράνη γ-αργιλίας. 
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8.5 Προσδιορισμός φωτοκαταλυτικής δράσης τροποποιημένων μεμβρανών 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η φωτοκαταλυτική απόδοση των τροποποιημένων με m-

TiO2 κεραμικών μεμβρανών, χρησιμοποιήθηκαν ως ρύποι υδατικά διαλύματα των αζωχρωμάτων 

πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl Orange – ΜΟ C14H14N3NaO3S) και κυανό του μεθυλενίου 

(Methylene Blue - C16H18N3SCl). Περισσότερες πληροφορίες για τους παραπάνω ρύπους 

περιέχονται στο κεφάλαιο 4. Η επιλογή των χρωστικών αυτών έγινε μεταξύ άλλων για τη συνεχή 

και εύκολη φωτομετρική παρακολούθηση της μεταβολής της συγκέντρωσης τους μέσω των 

αντίστοιχων καμπυλών βαθμονόμησης. Η αποικοδόμηση των χρωστικών προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία UV-Vis και συγκεκριμένα μέσω της μείωσης των 

χαρακτηριστικών κορυφών απορρόφησης του MO (στα 466 nm) και του MB (στα 664 nm). Η 

συγκέντρωση του διαλύματος του MO που χρησιμοποιήθηκε στις φωτοκαταλυτικές δοκιμές 

ήταν στην περιοχή 4,8 έως 6,4 mg L-1, ενώ για το MB η συγκέντρωση κυμάνθηκε μεταξύ 1,6 και 2 

mg L-1.  

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

4. Όλες οι φωτοκαταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες διήθησης με κατά 

μέτωπο ροή (flow-through mode), για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ο έλεγχος των 

τροποποιημένων μεμβρανών υπό συνθήκες που ευνοούν τις επικαθίσεις, ενώ ο δεύτερος λόγος 

έχει να κάνει με την εκπληκτικά υψηλή ροή νερού των τροποποιημένων με m-TiO2 μεμβρανών. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ταχύτητες ροής (4,5, 1,5 και 0,75ml min-1), υπό UV ή 

ορατή ακτινοβολία. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο η συνολική μάζα του 

βελτιστοποιημένου φωτοκαταλύτη m-TiO2 που εναποτέθηκε στις δύο επιφάνειες της μεμβράνης 

και μέσα στους πόρους της ήταν 20 mg. Ο λόγος της μάζας του m-TiO2 προς τον όγκο του ρύπου 

που αντιδρά στην εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης είναι αντίστοιχος του λόγου που 

χρησιμοποιείται συνήθως σε εναιωρήματα για την φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων (0,05-

0,2% m/v). Αντίθετα, η αναλογία όγκου μάζας m-TiO2/αντιδρών όγκος στο εσωτερικό της 

μεμβράνης είναι πολύ αυξημένη. Η κατάσταση αυτή που επικρατεί στο εσωτερικό της 

μεμβράνης μπορεί να αποδοθεί στη δημιουργία ενός πολύ λεπτού υμενίου H2O που βρίσκεται 

σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης. Επιπλέον, λόγω της ασύμμετρης δομής 

της μεμβράνης, η τυρβώδης ροή του νερού μέσω των ελικοειδών πορωδών καναλιών -στα οποία 

έχει επίσης γίνει εναπόθεση του m-TiO2- εγγυάται την κατάλληλη ανάμιξη και επαφή του ρύπου 

με το φωτοκαταλύτη. Ο πίνακας 8.2 συνοψίζει τις ακριβείς συνθήκες που εφαρμόστηκαν σε κάθε 

σειρά πειραμάτων που θα αναλυθούν περαιτέρω στη συνέχεια του κεφαλαίου.  
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Πίνακας 8.2.: Πειραματικές συνθήκες προσδιορισμού της φωτοκαταλυτικής δράσης των μεμβρανών.  

 MEM1/ MEM2 MEM1 / MEM2 

 MO  

UV 1 

MO  

UV 2 

MO 

Vis 1 

MO 

Vis 2 

MB 

UV 1 

MB 

UV 2 

MB 

Vis 1 

MB 

Vis 2 

Pollutant 

concentration 

(mg/L) 

6.4/5.0 6.2/4.9 6.1/4.8 6.1/5.3 1.6/1.74 1.96/1.9 1.7/2 1.7/2 

Flow rate 

(ml/min) 
1.5/1.5 0.75/4.5 1.5/1.5 0.75/4.5 1.5/1.5 0.75/4.5 1.5/1.5 0.75/4.5 

Active 

external 

surface (m2) 

30/20.4 20.4/33 30/20.4 20.4/33 30/20.4 20.4/33 30/20.4 20.4/33 

Active 

internal 

surface (m2) 

21/14.3 14.3/23 21/14.3 14.3/23 21/14.3 14.3/23 21/14.3 14.3/23 

Pressure 

(bar) 
2.8/2.6 1.5/7.9 3.5/1.5 1.7/7.1 2.5/2.6 1.5/8 3.4/2.6 1.5/8 

 

 Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν κάτω από μεταβλητές συνθήκες τροποποιώντας την 

ταχύτητα ροής του ρευστού (που συνεπάγεται τη μεταβολή του χρόνου επαφής του ρύπου με το 

φωτοκαταλύτη), τη συγκέντρωση του ρύπου, τον τύπο της ακτινοβόλησης (UV ή ορατή) και την 

ενεργή ακτινοβολημένη επιφάνεια. Επιπλέον, η πίεση διήθησης μεταβαλλόταν μεταξύ των 

πειραμάτων με στόχο να μελετηθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της προτεινόμενης 

φωτοκαταλυτικής διαδικασίας υπερδιήθησης. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5, στο σχήμα 5.9 

περιγράφεται η εγκάρσια τομή του φωτοκαταλυτικού κελιού του αντιδραστήρα υπερδιήθησης 

σε λειτουργία και παρέχει πληροφορίες για το πώς επιτεύχθηκαν οι διαφορετικές συνθήκες 

φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το επίπεδο του υγρού στο 

κανάλι ροής Β -και κατά συνέπεια, η επιφάνεια της μεμβράνης η οποία είναι ενεργή κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων φωτοκατάλυσης- εξαρτάται από την ικανότητα ροής (flux capacity) της 

μεμβράνης, από το συνολικό ρυθμό ροής του υδατικού διαλύματος του ρύπου που τροφοδοτεί 

τον αντιδραστήρα και από την τιμή της πίεσης εξόδου (back pressure). Επιπλέον, ο χρόνος 
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επαφής των ρύπων με την εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης στο κανάλι Β εξαρτάται από το 

ρυθμό ροής της τροφοδοσίας του ρύπου, ενώ ο χρόνος επαφής με την εσωτερική επιφάνεια της 

μεμβράνης (κανάλι C), εξαρτάται μόνο από τη ροή διαμέσου της μεμβράνης και την πίεση.  

 

8.6 Φωτοκαταλυτική υπερδιήθηση 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης, βάσει των οποίων υπολογίζεται η απόδοση των 

επικαλυμμένων με m-TiO2 μεμβρανών κατά τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των ρύπων ΜΟ 

και ΜΒ καθώς και η μεταβολή της διαπερατότητας τους. Η αποικοδόμηση των ρύπων εκφράζεται 

σε όρους ποσοστού απόρριψης % (rejection percentage) και υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 

𝛦 =
𝐶𝑓−𝐶𝑝

𝐶𝑓
 ×100        (Εξίσωση 8.1) 

 

όπου Cf και Cp είναι η συγκέντρωση του ρύπου στο σύστημα παροχής και στην πλευρά του 

διηθήματος αντίστοιχα. Η διαπερατότητα δίνεται σε μονάδες της L/m2/h/bar. 

 

8.6.1 Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl Orange - ΜΟ) 

Στην περίπτωση του ΜΟ οι δύο μεμβράνες παρουσίασαν παρόμοια φωτοκαταλυτική 

δράση. Η ελαφρώς υψηλότερη απόδοση που παρατηρήθηκε για τη ΜΕΜ1, υπό τις ίδιες 

συνθήκες ροής 1,5ml min-1 (σχήμα 8.8α) δικαιολογείται από τη μεγαλύτερη επιφάνεια υπό 

ακτινοβόληση (50cm2 έναντι 35cm2) που ήταν σε επαφή με το υδατικό διάλυμα του ρύπου 

(βλέπε και πίνακα 8.1). Και για τις δύο μεμβράνες, ο ρυθμός αποικοδόμησης του MO υπό UV 

ακτινοβολία ήταν περίπου 70% υψηλότερος σε σύγκριση με την ακτινοβόληση υπό ορατή 

ακτινοβολία (σχήμα 8.9α).  
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Σχήμα 8.8.: Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης υπό UV ακτινοβολία: α) αποικοδόμηση MO 

και β) εξέλιξη της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της φωτοαποικοδόμησης του MO. 
 
 

 

 
Σχήμα 8.9.: Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης υπό ορατή ακτινοβολία: α) αποικοδόμηση 
MO και β) εξέλιξη της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της φωτοαποικοδόμησης του 

MO. 
 

Επιπλέον, το σχήμα 8.8α παρουσιάζει την απόδοση για την αποικοδόμηση του MO της 

μη τροποποιημένης μεμβράνης γ-αργιλίας υπό υπεριώδη ακτινοβολία και υπό συνθήκες 

σκότους για λόγους σύγκρισης. Στα σχήματα 8.8β και 8.9β παρουσιάζεται η εξέλιξη της 

διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια του πειράματος της φωτοαποικοδόμησης του 

β) 

α) β) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

207 
 

ρύπου MO υπό UV και ορατή ακτινοβολία αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στα σχήματα 8.8 (α,β) και 8.9 (α,β) μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο 

υψηλότερος ρυθμός ροής διαμέσου των πόρων της μεμβράνης ΜΕΜ2, οδήγησε σε σημαντική 

μείωση της φωτοκαταλυτικής δράσης της μεμβράνης λόγω του μικρότερου χρόνου επαφής του 

ρύπου με τη φωτοκαταλυτική επιφάνεια. Αν και σε αυτήν την ομάδα πειραμάτων η μεμβράνη 

ΜΕΜ2 ελέγχθηκε με ένα διάλυμα ΜΟ χαμηλότερης συγκέντρωσης και η συνολική 

ακτινοβολημένη επιφάνεια κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με 

εκείνη της ΜΕΜ1, η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση του MO μειώθηκε μόνο κατά 30%. Συνεπώς, 

για πρώτη φορά παρασκευάστηκαν και αποτιμήθηκαν τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες σε 

εφαρμογές υπερδιήθησης συνεχούς ροής οι οποίες ήταν ενεργές στην ορατή ακτινοβολία, 

δίνοντας εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

 

8.6.2 Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση κυανού του μεθυλενίου (Methylene Blue - ΜΒ) 

 Από τα πειράματα προκύπτει ότι ο ρύπος MB αποικοδομήθηκε σε πολύ υψηλότερο 

ποσοστό σε σχέση με το ΜΟ και από τις δύο μεμβράνες (ΜΕΜ1 και ΜΕΜ2) τόσο υπό UV (σχήμα 

8.10α) όσο και υπό ορατή ακτινοβολία (8.11α). Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη μεγαλύτερη 

προσρόφηση των μορίων του ΜΒ σε σχέση με τα μόρια του ΜΟ στην επιφάνεια της μεμβράνης. 

Οι διαφορετικές ιδιότητες προσρόφησης μπορούν να αποδοθούν στο διαφορετικό ιοντικό 

χαρακτήρα των δύο χρωστικών που επηρεάζει την ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση τους με το 

επιφανειακό φορτίο του φωτοκαταλύτη στο συγκεκριμένο (φυσικό) pH του διαλύματος 

εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία με βιβλιογραφικά δεδομένα, όπου 

η προσρόφηση συμβάλλει στα υψηλότερα ποσοστά φωτοαποικοδόμησης του MB σε σύγκριση 

με το ΜΟ. H φωτοκαταλυτική δράση των τροποποιημένων με m-TiO2 μεμβρανών σχετίζεται με 

την αυξημένη προσρόφηση των υπό μελέτη ρύπων στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

Συνήθως, τα επιλεκτικώς προσροφημένα μόρια μπορούν να αντιδράσουν πιο αποτελεσματικά 

με φωτοεπαγώμενες μικρής διάρκειας ζωής ρίζες υδροξυλίου (●ΟΗ) που παράγονται υπό την UV 

ακτινοβολία, οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια του TiO2 και που μπορούν να μετατραπούν 

άμεσα σε καταλυτικά ανενεργά επιφανειακά υδροξύλια. Επιπλέον, στα σχήματα 8.10β και 8.11β 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της 

φωτοαποικοδόμησης του MB υπό UV και ορατή ακτινοβολία αντίστοιχα.  
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Σχήμα 8.10.: Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης υπό UV ακτινοβολία: α) αποικοδόμηση MB 

και β) εξέλιξη της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της φωτοαποικοδόμησης του MB. 
 

 

 
Σχήμα 8.11.: Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης υπό ορατή ακτινοβολία: α) αποικοδόμηση 
MB και β) εξέλιξη της διαπερατότητας των μεμβρανών κατά τη διάρκεια της φωτοαποικοδόμησης του 

MB. 
 

Για τη διερεύνηση του προαναφερόμενου μηχανισμού εκτελέστηκαν πειράματα στα οποία 

αφέθηκε κατάλληλος χρόνος (σε συνθήκες σκότους) ώστε να προσροφηθεί όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ποσότητα του κάθε ρύπου στις μεμβράνες. Η ακτινοβόληση (UV) ξεκίνησε αφού 

επήλθε ισορροπία μεταξύ της ροής του ρύπου και των προσροφημένων μορίων του. Τα 

α) β) 

α) 

α) 

β) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

209 
 

αποτελέσματα (σχήμα 8.12), φανερώνουν τη μεγαλύτερη προσρόφηση του ΜΒ. Κατά τα πρώτα 

λεπτά των πειραμάτων υπό συνθήκες σκότους, η συγκέντρωση του ΜΒ (Cp) μειώνεται στο 18% 

της συγκέντρωσης στην τροφοδοσία (Cf), ενώ η αντίστοιχη μείωση για το MO ήταν μόνο μέχρι το 

48%. Επιπλέον, το στάδιο προσρόφησης διαρκεί περισσότερο (90min για το MB έναντι 60min για 

το MO) υπό τις ίδιες συνθήκες ροής και συγκέντρωσης ρύπων. 

 

 

Σχήμα 8.12.: Αποτελέσματα φωτοκαταλυτικής υπερδιήθησης για τη μεμβράνη ΜΕΜ1 με ροή 1,5ml min-

1. Στο διάγραμμα περιλλαμβάνονται οι πορείες της προσρόφησης των ρύπων πριν την έναρξη της 
UV/ορατής ακτινοβόλησης. 

 

Αυτό που γίνεται επίσης σαφές από το σχήμα 8.12 είναι ότι όταν εφαρμοστεί η 

ακτινοβόληση από την αρχή του πειράματος διήθησης, η προσρόφηση του ΜΒ συνεχίζεται και 

κατά τη διάρκεια των πρώτων 10min ροής κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση του ΜΟ. Η 

επίδραση της προσρόφησης του ΜΒ προκύπτει και μέσω των αποτελεσμάτων των σχημάτων 

8.10 (α) και 8.11 (α). Στα πειράματα αυτά, δεν περιλαμβάνεται περίοδος διήθησης υπό συνθήκες 

σκότους πριν την εφαρμογή της UV ή της ορατής ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό τόσο ο 

μηχανισμός προσρόφησης όσο και ο μηχανισμός της φωτοαποικοδόμησης του ΜΒ έδρασαν 

ταυτόχρονα στα πρώτα στάδια της διαδικασίας της φωτοκαταλυτικής διήθησης. Κατά συνέπεια, 
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στην περίπτωση των υψηλών ρυθμών ροής, οι μεμβράνες παρουσίασαν αρχικά μια πολύ μεγάλη 

απόδοση συνολικής αποικοδόμησης (rejection efficiency) για το MB, η οποία όμως μειώθηκε 

γρήγορα προς μια σταθερή κατάσταση απόδοσης (semi-steady state performance), μετά από 

περίπου 100ml επεξεργασμένου ρύπου. Σε αυτό το σημείο, όλες οι ενεργές θέσεις προσρόφησης 

στην επιφάνεια του m-TiO2 κατελήφθησαν από τα μόρια του ΜΒ και η φωτοκατάλυση έγινε ο 

κυρίαρχος μηχανισμός. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι μέρος του φωτοαποικοδομημένου 

MB, παραμένει προσροφημένο επί του m-TiO2 που εναποτέθηκε εντός των πόρων της 

μεμβράνης, σε σημεία δηλαδή όπου η πυκνότητα ακτινοβολίας είναι μικρή ή μέτρια.  

 

8.7 Επίδραση του ρυθμού ροής και των φωτοεπαγώμενων φαινομένων επί των ιδιοτήτων      

       ροής των μεμβρανών 

Η διαπερατότητα των μεμβρανών (ΜΕΜ1 και ΜΕΜ2) μειώνεται με την αύξηση του 

ρυθμού ροής των υδατικών διαλυμάτων ΜΒ ή ΜΟ, που αναγκάζονται να διεισδύσουν μέσα από 

την πορώδη δομή των μεμβρανών, στην περίπτωση της κατά μέτωπο ροής. Ωστόσο, σε 

κατάσταση συνεχούς ροής μπορεί να προκύψει βαθμίδα (ή πόλωση) συγκέντρωσης 

(concentration polarization) λόγω της πολύ υψηλής ροής του υδατικού διαλύματος του ρύπου 

στις τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες.  

Επιπλέον, η βαθμίδα της συγκέντρωσης λόγω της υψηλής ροής συνήθως προκαλεί ένα 

σταδιακό όριο απενεργοποίησης (gradual limit-off) στη διαπερατότητα κατά τη διάρκεια των 

δοκιμών διήθησης. Όμως όπως παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα της διαπερατότητας 

(σχήματα 8.8β, 8.9β, 8.10β και 8.11β) κατά τη διάρκεια των συνδυασμένων δοκιμών 

ακτινοβόλησης/διήθησης, η διαπερατότητα παρέμεινε σταθερή για περισσότερο από 120 min 

συνεχούς παροχής διαλύματος των ρύπων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη συνεχή 

αποικοδόμηση του ρύπου, ο οποίος συσσωρεύεται στην εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης. 

Από την άποψη αυτή το πάχος του στρώματος πόλωσης παραμένει σταθερό λόγω της 

ισορροπίας που επιτυγχάνεται μεταξύ του ρυθμού συσσώρευσης του ρύπου στην επιφάνεια και 

του ρυθμού αποικοδόμησης του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ορισμένα πειράματα, 

ειδικά εκείνων που εκτελέστηκαν για τη ΜΕΜ2, η διαπερατότητα συνεχώς αυξάνεται αντί να 

μειώνεται, λόγω της επίδρασης της φωτοεπαγώμενης υδροφιλικότητας όπως περιγράφεται στο 

υποκεφάλαιο 8.4.4.1.  
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8.8 Ενεργειακή αποδοτικότητα συστήματος τροποποιημένων μεμβρανών υπερδιήθησης 

Οι τροποποιημένες με m-TiO2 φωτοκαταλυτικές μεμβράνες υπερδιήθησης που 

δοκιμάστηκαν στην παρούσα διατριβή συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μίας ενεργειακά 

αποδοτικής διαδικασίας καθαρισμού μολυσμένων υδατικών διαλυμάτων. Η ενεργειακή 

απόδοση είναι ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό μιας διεργασίας βασισμένη στην 

τεχνολογία μεμβρανών. Οι διεργασίες νανοδιήθησης (NF) και υπερδιήθησης (UF) είναι γενικά 

διεργασίες υψηλής ενεργειακής έντασης, λόγω του έργου που απαιτείται για την παροχή του 

μολυσμένου ύδατος στο κύκλωμα της μεμβράνης με υψηλό ρυθμό ροής και υψηλές πιέσεις 

(υψηλό έργο της αντλίας παροχής). Οι διεργασίες διήθησης μέσω μεμβράνης συνήθως 

λαμβάνουν χώρα σε λειτουργία εφαπτομενικής ροής (cross-flow) ενώ υψηλοί ρυθμοί ροής είναι 

απαραίτητοι για την αποφυγή της πόλωσης συγκέντρωσης και των επικαθίσεων στην επιφάνεια 

της μεμβράνης. Στο πλαίσιο αυτό, αν μια επιπλέον πηγή που καταναλώνει ενέργεια (π.χ. πηγές 

υπεριώδους ακτινοβολίας) προστεθεί στη διαδικασία της διήθησης μέσω μεμβράνης, η 

οικονομική βιωσιμότητα μιας εφαρμογής σε βιομηχανική κλίμακα μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 

Οι μεμβράνες που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή επέδειξαν μία πολύ 

ελπιδοφόρα φωτοκαταλυτική δράση, αξιοποιώντας την ορατή ακτινοβολία (π.χ. ηλιακό φως) ως 

τη μόνη είσοδο ενέργειας. Επιπλέον, λόγω της εγγενούς υδροφιλικότητας τους και της 

ταυτόχρονης φωτοαποικοδομητικής δράσης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική τους 

επιφάνεια μπορούν να λειτουργούν σε κατά μέτωπο ροή με πολύ χαμηλές διαμεμβρανιακές 

πιέσεις και ταχύτητες ροής με 100% ανάκτηση νερού και χωρίς καμία ένδειξη επικαθίσεων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι δυνατόν να οδηγήσουν στο σχεδιασμό μιας συνδυασμένης 

διεργασίας μεμβράνης/φωτοκαταλύτη με σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Το 

σχήμα 8.13 (α και β) περιλαμβάνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε σχέση με την κατανάλωση 

ενέργειας των διαδικασιών που αφορούν τις εξεταζόμενες μεμβράνες. Οι τροποποιημένες με m-

TiO2 μεμβράνες που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι προτιμότερο να 

λειτουργούν σε χαμηλούς ρυθμούς ροής έτσι ώστε να ενισχυθεί ο χρόνος επαφής του ρύπου με 

τη φωτοκαταλυτική επιφάνεια και να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.  
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 Σχήμα 8.13.: Ενεργειακή κατανάλωση της αντλίας συναρτήσει του επεξεργαζόμενου όγκου για 

διαφορετικές ροές κατά τα φωτοκαταλυτικά πειράματα χρησιμοποιώντας τη μεμβράνη α) ΜΕΜ1 και β) 
ΜΕΜ2. 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι με διπλασιασμό του ρυθμού ροής μέσω της 

μεμβράνης ΜΕΜ1 (π.χ. από 0,75 σε 1,5ml min-1) η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά έναν 

συντελεστή 1,6, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση της μεμβράνης ΜΕΜ2, τριπλασιασμός της ροής 

(από 4,5ml min-1 αντί των 1,5ml min-1), οδήγησε σε 2,7 φορές υψηλότερη κατανάλωση. Συνεπώς 

η επιλογή χαμηλότερων ρυθμών ροής παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα: α) τη χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας και β) τον επαρκή χρόνο επαφής του διαλύματος του ρύπου με τα 

σωματίδια του φωτοκαταλύτη ώστε να λάβει χώρα η φωτοκαταλυτική αντίδραση. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι για όλες τις εξεταζόμενες ταχύτητες ροής η μεμβράνη ΜΕΜ1 

λειτούργησε με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, όταν ο επεξεργαζόμενος ρύπος ήταν το ΜΟ, 

σε σχέση με το ΜΒ. Από την άλλη πλευρά, η μεμβράνη ΜΕΜ2, σε χαμηλές ροές λειτουργεί με 

την ίδια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από τον υπό επεξεργασία ρύπο. Αντίθετα, στον 

υψηλό ρυθμό ροής η κατανάλωση ενέργειας ήταν υψηλότερη στην περίπτωση του ΜΒ. Αυτή η 

συμπεριφορά αντανακλά τις διαφορετικές επιφανειακές ιδιότητες μεταξύ των δύο μεμβρανών, 

γεγονός που αποδίδεται στο διαφορετικό ρυθμό θέρμανσης που εφαρμόστηκε κατά το στάδιο 

της θερμικής επεξεργασίας των μεμβρανών. Οι συνθήκες αυτές κατεργασίας στην ΜΕΜ2 

οδηγούν σε υψηλότερες ποσότητες προσροφημένου ΜΒ και συνεπώς σε πιο έντονα φαινόμενα 

πόλωσης συγκέντρωσης. 
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9.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής αναγωγής 

του CO2 σε υδρογονάνθρακες για τα φωτοκαταλυτικά υλικά Evonik P25, ref-TiO2 και m-TiO2, η 

σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των οποίων παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6. Επίσης 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των σταδίων καθαρισμού των παραπάνω υλικών πριν την 

εκκίνηση των πειραμάτων φωτοαναγωγής, καθώς και οι μετρήσεις της θερµοκρασιακά 

προγραµµατισµένης εκρόφησης (TPD – κεφάλαιο 4) για τον προσδιορισμό των όξινων (με χρήση 

NH3) και βασικών (με χρήση CO2) θέσεων των υλικών αυτών. Επιπλέον στο τέλος του κεφαλαίου 

γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η συζήτηση για τους προτεινόμενους μηχανισμούς 

αντίδρασης όπως προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η αναλυτική 

περιγραφή των πειραματικών διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν και των παραμέτρων τους 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5 ενώ οι πειραματικές διαδικασίες για τον καθαρισμό των υλικών 

και την φωτοαναγωγή του CO2 περιγράφονται στο κεφάλαιο 4. Στο σημείο αυτό, είναι πολύ 

σημαντικό να σημειωθεί ότι μετά από κάθε λήψη χρωματογραφήματος GC απομακρύνεται μία 

ποσότητα του αέριου μίγματος από τον εσωτερικό χώρο του φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα. 

Συνεπώς εμφανίζεται μία πτώση πίεσης η οποία όμως έχει ληφθεί υπόψη και έτσι όλα τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια και έχουν να κάνουν με τη φωτοαναγωγή του 

CO2 σε υδρογονάνθρακες περιλαμβάνουν τη διόρθωση αυτή. 

 

9.2. Διαδικασία φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση της Εvonik P25 

9.2.1 Στάδια καθαρισμού δείγματος Evonik P25 

Όπως και στην περίπτωση του κεφαλαίου 7, το υλικό Evonik P25 χρησιμοποιήθηκε ως 

υλικό αναφοράς. Το υλικό αυτό, ως ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος εμπορικά διαθέσιμος 

φωτοκαταλύτης, έχει μελετηθεί εκτενώς σε μία σειρά φωτοκαταλυτικών εφαρμογών που 

περιλαμβάνουν και τη φωτοκαταλυτική μετατροπή του CO2 σε καύσιμους υδρογονάνθρακες. Ο 

καθαρισμός του φωτοκαταλύτη P25 (όπως και των υπολοίπων υλικών στη συνέχεια) 

πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 

4, μέσω θερμικής επεξεργασίας του δείγματος στους 400 οC για 3h. Στη συνεχεία ο καθαρισμός 

συνεχίστηκε εντός του φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα, υπό στατικές συνθήκες σε περιβάλλον 

He/H2O και υπό ακτινοβόληση σε τέσσερις κύκλους καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των κύκλων 

καθαρισμού παρουσιάζονται στο σχήμα 9.1. Η ποσότητα του φωτοκαταλύτη που προστέθηκε 

στον αντιδραστήρα (όπως και των άλλων φωτοκαταλυτών) ήταν 50 mg. Όπως παρουσιάζεται στο 
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σχήμα 9.1, στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και παρά την αρχική θερμική επεξεργασία του 

δείγματος, παρατηρήθηκε η ύπαρξη προσροφημένου CO2 το οποίο κατά την ακτινοβόληση 

μετατράπηκε σε CO και CH4. Μετά το πέρας του πρώτου κύκλου καθαρισμού η συγκέντρωση του 

CO2 στο σύστημα πρακτικά μηδενίστηκε. Επίσης παρατηρήθηκε η παραγωγή H2, η συγκέντρωση 

του οποίου στα επόμενα στάδια ήταν αμελητέα. Αντίστοιχα στα στάδια 2 και 3 το προσροφημένο 

CΟ μετατράπηκε σε CH4. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο οι συγκεντρώσεις όλων των αερίων (CO2, CH4, 

CO, C2H6 και H2) θεωρήθηκαν επαρκώς χαμηλές, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία φωτοαναγωγής 

του CO2.  
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Σχήμα 9.1.: Στάδια καθαρισμού του δείγματος Evonik P25. 

 

Μετά το πέρας των σταδίων καθαρισμού παρατηρήθηκε ότι το χρώμα του υλικού είχε 

μεταβληθεί από λευκό σε ανοικτό κυανό λόγω της ισχυρής ακτινοβόλησης, όπως παρουσιάζεται 

και στο σχήμα 9.2. Η μεταβολή αυτή είναι χαρακτηριστική της δημιουργίας κενών θέσεων 

οξυγόνου (oxygen vacancies)[177] στο κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού (βλέπε κεφάλαιο 3). 
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Σχήμα 9.2.: Αλλαγή χρώματος του δείγματος Evonik Ρ25 μετά τα στάδια καθαρισμού.  

 

9.2.2 Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση της Evonik P25 

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων καθαρισμού του δείγματος P25, ο αντιδραστήρας 

πληρώθηκε με αέριο CO2 (συγκέντρωσης 1,5% σε He), το οποίο είχε εμπλουτιστεί με την 

κατάλληλη ποσότητα υγρασίας (6000 ppm Η2Ο). Η τελική πίεση στο χώρο του φωτοκαταλυτικού 

αντιδραστήρα μετρήθηκε στα 1500 mbar. Στη συνέχεια ο αντιδραστήρας ακτινοβολήθηκε με 

ταυτόχρονη ανάλυση του μίγματος εξόδου με αέριο χρωματογράφο. Τα φάσματα αέριας 

χρωματογραφίας λαμβάνονταν ανά 45 min και τα αποτελέσματα των κυριότερων προϊόντων της 

αντίδρασης για το δείγμα P25 παρουσιάζονται στο σχήμα 9.3.  
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Σχήμα 9.3.: Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση της Evonik P25 α) παραγωγή CH4 και CO, β) 
παραγωγή H2 και C2H6. 

 

Η P25 ήταν ιδιαίτερα ενεργή στην παραγωγή CH4 φτάνοντας μετά τις έξι ώρες τα 

67,7ppm. Αντίστοιχα παρατηρήθηκε μία μικρή παραγωγή CO (20,7ppm) και Η2 (11,6ppm). Τέλος 

ανιχνεύτηκε μία μικρή ποσότητα C2H6 που κυμάνθηκε κατά τη διάρκεια της πειραματικής 
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διαδικασίας μεταξύ 1,5 και 4,4ppm. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβολή του χρώματος του 

φωτοκαταλύτη (από λευκό σε ανοικτό κυανό) διατηρήθηκε όπως και μετά το στάδιο του 

καθαρισμού. 

 

9.3 Διαδικασία φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του ref-TiO2 

9.3.1 Στάδια καθαρισμού δείγματος ref-TiO2 

Το φωτοκαταλυτικό υλικό ref-TiO2 χρησιμοποιήθηκε ως ένα δεύτερο υλικό αναφοράς 

(επιπλέον της P25), ώστε να μελετηθεί η επίδραση του οργανικού κελύφους του υλικού m-TiO2 

(βλέπε κεφάλαιο 6) στα προϊόντα και στη συγκέντρωσή τους κατά τη φωτοκαταλυτική αναγωγή 

του CO2. Όπως και προηγουμένως, μετά τη θερμική επεξεργασία του δείγματος ref-TiO2, 

ακολούθησε ο καθαρισμός του υλικού εντός του αντιδραστήρα σε τρία στάδια (σχήμα 9.4). Στο 

πρώτο στάδιο παρατηρήθηκε υψηλή συγκέντρωση σε CO2 (69,5 ppm) χωρίς όμως την 

ταυτόχρονη μετατροπή του σε υδρογονάνθρακες. Η διαδικασία καθαρισμού συνεχίστηκε υπό 

συνθήκες συνεχούς ροής He/Η2Ο και τελικά το δείγμα θεωρήθηκε αρκετά καθαρό (σε 

συνδυασμό με το μηδενισμό της συγκέντρωσης του CO2), ώστε να εκκινήσει η διαδικασία της 

φωτοαναγωγής.  
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Σχήμα 9.4.: Στάδια καθαρισμού του δείγματος ref-TiO2. 
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9.3.2 Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του ref-TiO2 

Στο σχήμα 9.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση 

του φωτοκαταλύτη ref-TiO2.  
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Σχήμα 9.5.: Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του ref-TiO2 α) παραγωγή CH4 και CO, β) 
παραγωγή H2 και C2H6. 

 

Οι πειραματικές συνθήκες παρέμειναν οι ίδιες, όπως και στην περίπτωση της Evonik P25. 

Στην περίπτωση του ref-TiO2 παρατηρείται μία αρκετά υψηλή παραγωγή CH4 μετά από έξι ώρες 

(62,9ppm), με αντίστοιχη παραγωγή 26,4ppm CO. Τα επίπεδα των H2 και C2H6 έφτασαν μετά τις 

έξι ώρες ακτινοβόλησης τα 9,1 και 11,8ppm, αντίστοιχα. 

 Όπως και στη περίπτωση της Evonik P25 παρατηρήθηκε μεταβολή του χρώματος του 

υλικού μετά τον καθαρισμό η οποία και παρέμεινε σταθερή και μετά τις μετρήσεις της 

φωτοαναγωγής του CO2. Μετά τη λήξη των μετρήσεων ανοίχτηκε το παράθυρο του 

αντιδραστήρα, ώστε το υλικό να έρθει σε επαφή με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε στην κατάληψη των κενών θέσεων οξυγόνου, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 

επαναφορά του υλικού στο αρχικό του χρώμα (σχήμα 9.6).  
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Σχήμα 9.6.: Σταδιακή επαναφορά του χρώματος του φωτοκαταλύτη ref-TiO2 μετά από έκθεσή του στο 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας.  

 

9.4 Διαδικασία φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του m-TiO2 

9.4.1 Στάδια καθαρισμού δείγματος m-TiO2 

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφονται τα στάδια καθαρισμού του κύριου υλικού που 

μελετήθηκε στην παρούσα διατριβή, δηλαδή του υλικού m-TiO2. Όπως και με τα δύο υλικά 

αναφοράς (P25 και ref-TiO2), το m-TiO2 επεξεργάστηκε θερμικά στους 400oC θερμοκρασία που 

εφαρμόστηκε και κατά την σύνθεση του υλικού (κεφάλαιο 6). Στο σχήμα 9.7 παρουσιάζονται τα 

τρία στάδια καθαρισμού του υλικού. Όπως προκύπτει από τον πρώτο κύκλο καθαρισμού η 

συγκέντρωση του CO2 στην επιφάνεια του υλικού ήταν πολύ υψηλή (78,9ppm μετά από 6h). 

Λόγω της ύπαρξης του οργανικού κελύφους του m-TiO2 επιλέχθηκε στο δεύτερο στάδιο ο 

καθαρισμός να συνεχιστεί υπό στατικές συνθήκες ώστε να μελετηθεί αναλυτικά η πορεία των 

προϊόντων του καθαρισμού και το αν αυτά προέρχονται ή επηρεάζονται από το οργανικό 

κέλυφος. 

 Όπως φαίνεται όμως και από το σχήμα 9.7, κατά το δεύτερο κύκλο καθαρισμού η 

συγκέντρωση του CO2 σχεδόν μηδενίζεται, ενώ μέρος του CO του πρώτου σταδίου μετατρέπεται 

σε CH4 και C2H6. Παράλληλα, μεταξύ των δύο σταδίων η παραγωγή H2 παραμένει σταθερή. Τέλος, 

κατά το τρίτο στάδιο καθαρισμού παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις για το CO2 και 

για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. 



 

220 
 

0 200 400 600 800 1000

0

20

40

60

80

3
rd
 cleaning

      step

2
nd

 cleaning step1
st
 cleaning step

CO
2

 CH
4

 CO

 C
2
H

6

 H
2

  
P

ro
d

u
c
ts

 f
ro

m
 c

le
a
n

in
g
 p

ro
c
e
d

u
re

 (
p
p

m
)

Time (min)

N
o

n
 -

 c
o

ll
e
c

te
d

 v
a
lu

e
s

 

Σχήμα 9.7.: Στάδια καθαρισμού του δείγματος m-TiO2. 

 

Συνεπώς το υλικό θεωρήθηκε κατά μεγάλο μέρος απαλλαγμένο από επιφανειακές 

προσμίξεις. Όπως συνέβη και με τα δύο υλικά αναφοράς μετά την ολοκλήρωση των σταδίων 

καθαρισμού παρατηρήθηκε αλλαγή του χρώματός του υλικού από κίτρινο (σχήμα 9.8α) σε καφέ 

(σχήμα 9.8β). 

 

 

Σχήμα 9.8.: Απόχρωση του δείγματος m-TiO2 α) πριν και β) μετά τα στάδια καθαρισμού.  

 

 

 

 

α) β) 



 

221 
 

9.4.2 Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του m-TiO2 

Μετά τον αποτελεσματικό προκαταρκτικό καθαρισμό του υλικού m-TiO2 ακολούθησε η 

πειραματική διαδικασία της φωτοαναγωγής του CO2 με τις πειραματικές συνθήκες που 

εφαρμόστηκαν και για τα δύο υλικά αναφοράς. Τα αποτελέσματα της φωτοαναγωγής του CO2 

με χρήση του φωτοκαταλύτη m-TiO2 παρουσιάζονται στο σχήμα 9.9. Μία ιδιαίτερα υψηλή τιμή 

της συγκέντρωσης του CH4 παρατηρήθηκε στην περίπτωση του m-TiO2 φτάνοντας τα 157,2ppm, 

μετά από χρονικό διάστημα 6h. Οι τιμές των CO, Η2 και C2H6 προσδιορίστηκαν για το ίδιο χρονικό 

διάστημα στα 21,9, 20,4 και 17,8ppm, αντίστοιχα.  
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Σχήμα 9.9.: Αποτελέσματα φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του m-TiO2 α) παραγωγή CH4 και CO, β) 
παραγωγή H2 και C2H6. 

 

Μετά το πέρας της φωτοαναγωγής του CO2 ακολούθησε ένας επιπλέον κύκλος φωτοαναγωγής, 

για να προσδιοριστεί το αν το υλικό απενεργοποιείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και 

για το αν ο μη εκ νέου καθαρισμός του υλικού επηρεάζει την απόδοση του. Έτσι, χωρίς να 

ακολουθήσει κάποιος καθαρισμός του υλικού, προστέθηκε ξανά CO2 ώστε η πίεση στο χώρο του 

αντιδραστήρα να επανέλθει στα 1500 mbar. Τα αποτελέσματα του νέου αυτού πειραματικού 

κύκλου παρουσιάζονται στο σχήμα 9.10. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις μετά από έξι ώρες για τα 

CH4, CO, H2 και C2H6 υπολογίστηκαν στα 168,6, 20,4 25,3 και 16,1ppm, αντίστοιχα.  
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Σχήμα 9.10.: Αποτελέσματα δεύτερης φωτοαναγωγής του CO2 με χρήση του m-TiO2 χωρίς ενδιάμεσο 
καθαρισμό α) παραγωγή CH4 και CO, β) παραγωγή H2 και C2H6. 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι το υλικό m-TiO2 δεν απενεργοποιείται μετά τον πρώτο 

φωτοαναγωγικό κύκλο. Επίσης, η παρουσία προσροφημένων προϊόντων από τον πρώτο κύκλο 

βελτιώνει σε μικρό ποσοστό την απόδοση του υλικού προς την παραγωγή CH4. Σε αντιστοιχία με 

τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το ref-TiO2, μετά τη λήξη των μετρήσεων της 

φωτοαναγωγής το παράθυρο του αντιδραστήρα ανοίχτηκε και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας 

επανέφερε σταδιακά το χρώμα του m-TiO2 στην αρχική του κίτρινη απόχρωση (σχήμα 9.11). 

    

 

Σχήμα 9.11.: Σταδιακή επαναφορά του χρώματος του φωτοκαταλύτη m-TiO2 μετά από έκθεσή του στο 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας. 
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9.5 Σύγκριση αποτελεσμάτων φωτοαναγωγής του CO2  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, τα φωτοκαταλυτικά υλικά Evonik 

P25 και ref-TiO2 χρησιμοποιούνται ως υλικά αναφοράς για σύγκριση με το κύριο 

φωτοκαταλυτικό υλικό m-TiO2 που παρασκευάστηκε και χαρακτηρίστηκε στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο σχήμα 9.12 επιχειρείται η σύγκριση των τριών υλικών ως 

προς την παραγωγή CH4. Είναι εμφανές ότι το υλικό m-TiO2 είναι πολύ πιο ενεργό στην παραγωγή 

CH4 σε σχέση με τα δύο υλικά αναφοράς. H P25 παρουσιάζεται καλύτερη από το ref-TiO2, κυρίως 

λόγω του πολύ ενεργού συνδυασμού των κρυσταλλικών φάσεων ανατάση/ρουτηλίου. Ένα 

σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν το οργανικό κέλυφος του m-TiO2 επηρεάζει την 

παραγωγή των υδρογονανθράκων (λειτουργώντας ως πηγή άνθρακα) η κατανάλωση του οποίου 

θα οδηγούσε σε απενεργοποίηση του φωτοκαταλύτη. Μια έμμεση επιβεβαίωση της μη 

συμμετοχής του οργανικού κελύφους ως πηγής άνθρακα κατά το σχηματισμό υδρογονανθράκων 

προκύπτει από τα προκαταρκτικά στάδια του καθαρισμού. 
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Σχήμα 9.12.: Σύγκριση της παραγωγής CH4 από τα εξεταζόμενα φωτοκαταλυτικά υλικά. 
 
 

Πιο συγκεκριμένα κατά το δεύτερο και τρίτο κύκλο καθαρισμού του δείγματος m-TiO2, 

όπου δεν υπάρχει CO2 στο χώρο του αντιδραστήρα, δεν παρατηρείται η αύξηση της 

συγκέντρωσης των υπολοίπων υδρογονανθράκων. Αντίθετα, κατά τον τρίτο κύκλο καθαρισμού 

παρατηρείται και σημαντική μείωση αυτών. Επιπλέον η φωτοαναγωγική παραγωγή του CH4 
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αλλά και των άλλων υδρογονανθράκων είναι πολύ υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα μετά 

τον καθαρισμό του υλικού. Συνεπώς είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι τα προϊόντα προκύπτουν 

από την φωτοαναγωγική δράση του υλικού. Η βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού 

είναι η εκτέλεση πειραμάτων με επισημασμένο με ισότοπα CO2. Όμως δεν ήταν δυνατή η 

εκτέλεση τέτοιων πειραμάτων με χρήση 13CO2. Στην περίπτωση του CO όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα 9.13 οι αποδόσεις είναι σημαντικά πιο χαμηλές και για τα τρία υλικά. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από το μηχανισμό που ακολουθείται για την μετατροπή του CO2 σε 

υδρογονάνθρακες σε κάθε υλικό και συζητείται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο. 
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Σχήμα 9.13.: Σύγκριση της παραγωγής CO από τα εξεταζόμενα φωτοκαταλυτικά υλικά. 
 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 9.14 κατά τη διαδικασία της φωτοαναγωγής υπήρξε 

παραγωγή ποσότητας C2H6 τόσο στην περίπτωση του m-TiO2 όσο και στο υλικό αναφοράς ref-

TiO2 αν και για τη δεύτερη περίπτωση η ποσότητα ήταν περίπου 50% μικρότερη σε σχέση με το 

τροποποιημένο υλικό. Στην περίπτωση της P25 η ποσότητα του C2H6 ήταν ακόμα χαμηλότερη 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ακτινοβόλησης.  
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Σχήμα 9.14.: Σύγκριση της παραγωγής C2H6 από τα εξεταζόμενα φωτοκαταλυτικά υλικά. 
 

Αντίστοιχα, το m-TiO2 εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση παραγωγής H2 σε σχέση με τα 

υλικά αναφοράς τα οποία παρουσιάζουν συγκρίσιμες αποδόσεις (σχήμα 9.15).  
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Σχήμα 9.15.: Σύγκριση της παραγωγής H2 από τα εξεταζόμενα φωτοκαταλυτικά υλικά. 
 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 3, η παραγωγή H2 είναι ανταγωνιστική της 

αναγωγής του CO2. Συνεπώς, η μείωση της παραγόμενης ποσότητας Η2 θα μπορούσε να 
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οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού μετατροπής του CO2 σε υδρογονάνθρακες. Στον πίνακα 9.1 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τιμές των προϊόντων της αντίδρασης για τα τρία υλικά για 

συνολική αναγωγική διαδικασία έξι ωρών, καθώς και οι αντίστοιχες κανονικοποιημένες τιμές 

ανά γραμμάριο φωτοκαταλύτη και ανά ώρα ακτινοβόλησης.  

 

Πίνακας 9.1.: Τελικές και κανονικοποιημένες (ανά ώρα ακτινοβόλησης και μάζα φωτοκαταλύτη) 
συγκεντρώσεις προϊόντων της φωτοαναγωγικής διαδικασίας. 

  

Συγκέντρωση προϊόντων (ppm) Συγκέντρωση προϊόντων (ppm gphot
-1 h-1) 

Υλικά CH4 CO C2H6 H2 CH4 CO C2H6 H2 

Evonik P25 67,7 20,7 3,1 11,6 225,7 69,0 10,3 38,7 

ref-TiO2 62,9 26,4 11,8 9,1 209,7 88,0 39,3 30,3 

m-TiO2 157,2 21,9 17,8 20,4 524,0 73,0 59,3 68,0 

 

Μία σημαντική παράμετρος του πειράματος είναι η διακύμανση του CO2 κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης αναγωγής. Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 9.16 δεν είναι ξεκάθαρη 

κάποια τάση μείωσης ή αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 όσο προχωρά η πειραματική 

διαδικασία. Το γεγονός αυτό μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί με το ότι πολλά από τα μόρια του CO2 

παραμένουν προσροφημένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη χωρίς να προλάβουν να 

αντιδράσουν ώστε να ανιχνευτούν κατά τη μέτρηση στο GC και από το γεγονός ότι η πολύ 

μεγαλύτερη συγκέντρωση του CO2 σε σχέση με τα προϊόντα της αντίδρασης (με τις αντίστοιχες 

καμπύλες στο χρωματογράφημα – κεφάλαιο 6 –) μειώνει την ευαισθησία σε μικρές μεταβολές 

του CO2. Στην περίπτωση της δεύτερης φωτοαναγωγής του CO2 από το m-TiO2 (κατά την οποία ο 

αντιδραστήρας γεμίζει ξανά με CO2 μέχρι πίεσης 1500mbar) όπου τα προϊόντα (τελικά και 

ενδιάμεσα) της πρώτης αναγωγής βρίσκονται ακόμα μέσα στον αντιδραστήρα και πιθανότατα 

προσροφημένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη μπορεί να παρατηρηθεί η εμφάνιση μίας 

σημαντικής προσρόφησης του CO2 στο υλικό. Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί μία έμμεση ένδειξη 

ότι η ύπαρξη προσροφημένων οργανικών μορίων (από τα προϊόντα της πρώτης φωτοαναγωγής) 

μπορεί να διευκολύνει την προσρόφηση μορίων CO2 στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Η 

παραπάνω έμμεση ένδειξη ίσως μπορεί να γενικευτεί και για την ύπαρξη του οργανικού 
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κελύφους που θα μπορούσε να ενισχύσει την προσρόφηση των μορίων του CO2 στο υλικό m-

TiO2. 
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Σχήμα 9.16.: Διακύμανση του CO2 κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων αναγωγής. 

 

Με βάση τις τιμές του πίνακα 9.1 και του σχήματος 9.16 υπολογίστηκαν τα επί τοις εκατό 

ποσοστά μετατροπής CO2 σε CH4 για τα τρία υπό εξέταση υλικά. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 9.17.  
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Σχήμα 9.17.: Επί τοις εκατό ποσοστά μετατροπής CO2 σε CH4 για τα εξεταζόμενα υλικά. 
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Το m-TiO2 είναι το πιο αποδοτικό υλικό ως προς την παραγωγή CH4 από την 

φωτοαναγωγή του CO2 με ποσοστό που μετά από έξι ώρες ακτινοβολίας φτάνει το 1,16% ενώ τα 

αντίστοιχα ποσοστά για την Evonik P25 και το ref-TiO2 είναι αντίστοιχα 0,49% και 0,43%. Οι 

πιθανοί λόγοι για τους οποίους το m-TiO2 εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από τα 

αντίστοιχα υλικά αναφοράς περιγράφονται στη συνέχεια, στην παράγραφο του προτεινόμενου 

μηχανισμού.  

 

9.6 Μετρήσεις θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης 

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση ενός 

φωτοκαταλύτη είναι το πόσο ισχυρά ή μη γίνεται η προσρόφηση των αντιδρώντων στην 

επιφάνειά του. Για τον προσδιορισμό της ισχύος του δεσμού μεταξύ της επιφάνειας του 

φωτοκαταλύτη και των αντιδρώντων μορίων, καθώς και για τον υπολογισμό του αριθμού των 

βασικών και όξινων θέσεων πρόσδεσης στο υλικό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης (temperature programmed desorption – TPD). 

Για τον προσδιορισμό των όξινων θέσεων χρησιμοποιήθηκε η αμμωνία (NH3), ενώ για τον 

προσδιορισμό των βασικών θέσεων το CO2. Τα αποτελέσματα της τεχνικής TPD (και 

συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά στην εκρόφηση της ΝΗ3) για την NH3 παρουσιάζονται στο 

σχήμα 9.18. 

Η τιμή της θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στην κορυφή της καμπύλης για το κάθε υλικό, 

δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ισχύ της σύνδεσης της NH3 με το υλικό, καθώς τα 

ασθενέστερα συνδεδεμένα μόρια χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να εκροφηθούν από την 

επιφάνεια του υλικού. Οι ενέργειες αυτές αντιστοιχούν στις θερμοκρασίες κατά τις οποίες 

γίνεται η εκρόφηση της NH3 από το υλικό.  

Οι αντίστοιχες τιμές της θερμοκρασίας (Τmax) παρουσιάζονται στον πίνακα 9.2. Μία 

εκτίμηση της ισχύος του δεσμού μεταξύ της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη και του μορίου της 

NH3 προκύπτει από την εξίσωση Redhed (εξίσωση 9.1)[176]: 

 

𝛦 = 𝑅𝑇𝑚𝑎𝑥(ln (
𝐴𝑇𝑚𝑎𝑥

𝛽
) − 3,64    (εξίσωση 9.1) 

όπου: Ε η ενέργεια σύνδεσης σε kJ/mol, Tmax η μέγιστη θερμοκρασία σε Κ, Α σταθερά ίση 

με 1013 s-1 και β ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας ίσος με 5Κ min-1.  
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα 9.2 φαίνεται ότι η πρόσδεση της NH3 είναι ιδιαίτερα 

ισχυρή στην επιφάνεια της Evonik P25, με τον τροποποιημένο φωτοκαταλύτη m-TiO2 να 

εμφανίζει μία επίσης ισχυρή πρόσδεση. Το υλικό αναφοράς ref-TiO2 είναι το υλικό με την 

ασθενέστερη πρόσδεση του μορίου της NH3 στην επιφάνειά του. Το εμβαδό κάτω από την 

καμπύλη για κάθε υλικό σχετίζεται με τον αριθμό των μορίων που προσδέθηκαν στην επιφάνεια 

του φωτοκαταλύτη. 
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Σχήμα 9.18.: Αποτελέσματα της τεχνικής TPD με χρήση NH3 για τα εξεταζόμενα υλικά. 

 

Το μεγαλύτερο εμβαδό αντιστοιχεί σε υψηλότερο αριθμό μορίων (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αριθμός μορίων NH3) προσδεδεμένων στον εκάστοτε φωτοκαταλύτη ενώ το αντίθετο 

ισχύει για μικρότερες τιμές του εμβαδού. Ο αριθμός αυτός (n σε mol) σχετίζεται με το πλήθος 

των διαθέσιμων όξινων θέσεων (c σε mol gcat
-1) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη που 

υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση των καταστατικών αερίων (εξίσωση 9.2) και την εξίσωση 

9.3: 
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𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 →  𝑛 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
       (Εξίσωση 9.2) 

𝑐 =
𝑛

𝑚
         (Εξίσωση 9.3) 

 

Όπου P=101325 Pa, T=293,15K, R= 8,314 J (mol K)-1 η παγκόσμια σταθερά των αερίων,   

του Boltzman, ενώ ο όγκος V(m3) προκύπτει από το γινόμενο της ροής του αερίου (8,33 m3 s-1 ή 

50ml min-1) επί του εμβαδού της καμπύλης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9.2. 

 

Πίνακας 9.2.: Θερμοκρασία εκρόφησης, εμβαδό καμπύλης και αριθμός όξινων θέσεων για τα 
εξεταζόμενα υλικά με χρήση NH3. 

 

Υλικά 
Μέγιστη θερμοκρασία εκρόφησης  

Τmax (οC) 

Εμβαδό 

καμπύλης 

Αριθμός όξινων 

θέσεων 

cacid (μmol gcat
-1) 

Ισχύς 

δεσμού 

Ε(kJ/mol) 

Evonik P25 371,9 21,40 74,1 107,3 

ref-TiO2 345,4 50,42 174,7 99,4 

m-TiO2 363,1 83,79 290,3 104,7 

 

Η ολοκλήρωση των καμπυλών έγινε μέσω του λογισμικού Microcal Origin 9.0 (σχήμα 

9.19) και οι τιμές του εμβαδού κάθε καμπύλης παρουσιάζονται στον πίνακα 9.2. Ο 

τροποποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 παρουσίασε το μεγαλύτερο εμβαδόν γεγονός που 

αντιστοιχεί σε περισσότερα προσροφημένα μόρια NH3, ενώ ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά 

προσροφημένων μορίων τα ref-TiO2 και P25. Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν στο 

συμπέρασμα ότι το m-TiO2 έχει περισσότερες όξινες θέσεις συγκριτικά με τα υπόλοιπα υλικά 

αναφοράς. Έτσι το m-TiO2 μπορεί να προσροφήσει μεγαλύτερη ποσότητα H2O το οποίο και δρα 

ως βάση κατά Lewis δίνοντας το ένα μη δεσμευμένο ζεύγος e- του οξυγόνου του προς την όξινη 

θέση πρόσδεσης. Ένα επιπλέον αποτέλεσμα της φωτοαναγωγής του CO2 είναι η καταγραφή του 

εμβαδού της κορυφής του H2O κατά τη διάρκεια των πειραμάτων (σχήμα 9.20). Όπως φαίνεται 

στο ένθετο για t=0 -δηλαδή πριν την έναρξη της ακτινοβόλησης- υπάρχει ένδειξη ότι το m-TiO2 

έχει προσροφήσει περισσότερο H2O σε σχέση με τα υλικά αναφοράς. 
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Σχήμα 9.19.: Ολοκλήρωση των καμπυλών TPD – NH3 για α) Evonik P25, β) ref-TiO2 και γ) m-TiO2. 
 

Λόγω του ότι το H2O παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τη διαδικασία της 

αναγωγής του CO2 (κεφάλαιο 3) η πρόσδεση περισσότερων μορίων H2O μπορεί να δικαιολογήσει 

εν μέρει την καλύτερη απόδοση του m-TiO2 αλλά και την μεγαλύτερη από τα άλλα δύο υλικά 

παραγωγή H2. Επίσης όπως έχει αποδειχθεί και στο κεφάλαιο 8 το m-TiO2 εμφανίζει υψηλή 

φωτοεπαγώμενη υδροφιλικότητα γεγονός που μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την 

απόδοση του τροποποιημένου αυτού φωτοκαταλύτη.  

 

 

 

Σχήμα 9.20.: Καταγραφή του εμβαδού της κορυφής του H2O κατά τη διάρκεια των φωτοαναγωγικών 
πειραμάτων. 
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Για τον προσδιορισμό των βασικών θέσεων πρόσδεσης μελετήθηκε η TPD με χρήση CO2 

με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται (σε αντιστοιχία με την περίπτωση της ΝΗ3) στο σχήμα 

9.21. Όπως φαίνεται από το σχήμα 9.21 η καμπύλη για την περίπτωση της Ρ25 δεν έχει 

σχηματιστεί κανονικά. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας της 

εκρόφησης δεν είχε επιτευχθεί κατάσταση ισορροπίας. Επιπλέον η θερμοκρασία των 400οC 

φαίνεται ότι δεν είναι η κατάλληλη για τον έλεγχο της εκρόφησης του CO2 από την Ρ25. Όμως 

λόγω του ότι τα υλικά ref-TiO2 και m-TiO2 συντέθηκαν σε θερμοκρασία 400οC επιλέχθηκε να είναι 

αυτή η μέγιστη θερμοκρασία για την εκτέλεση των TPD κάτι που ίσχυσε και για την περίπτωση 

της P25 για λόγους σύγκρισης. Η μορφή της καμπύλης για την περίπτωση της P25 δεν επιτρέπει 

τον ασφαλή ποσοτικό προσδιορισμό του εμβαδού για τον προσδιορισμό του αριθμού των 

βασικών θέσεων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποιοτικά για τον υπολογισμό της ενέργειας 

σύνδεσης του CO2 στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη (Tmax (P25)=336οC - πίνακας 9.3.).  

24000 26000 28000 30000

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

 m-TiO
2

 ref -TiO
2

 P25

G
a
s
fl
o
w

 [
v
o
l-
%

]

Relative time [s]

CO
2
 TPD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 Temperature

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 [
o
C

]

 

Σχήμα 9.21.: Αποτελέσματα της τεχνικής TPD με χρήση CO2 για τα εξεταζόμενα υλικά. 
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Πίνακας 9.3.: Θερμοκρασία εκρόφησης, εμβαδό καμπύλης και αριθμός βασικών θέσεων για τα 
εξεταζόμενα υλικά με χρήση CO2. 

 

Υλικά 
Μέγιστη θερμοκρασία 

εκρόφησης Τmax (οC) 

Εμβαδό 

καμπύλης 

Αριθμός βασικών 

θέσεων 

cbasic(μmol gcat
-1) 

Ισχύς 

δεσμού 

Ε(kJ/mol) 

Evonik P25 336,0 - - 96,6 

ref-TiO2 185,0 3,12 69,6 52,3 

m-TiO2 140,0 1,95 43,5 39,2 

 

Από τα αποτελέσματα για τα υλικά ref-TiO2 και m-TiO2 παρατηρείται ότι το πρώτο 

εμφανίζει ισχυρότερη πρόσδεση σε σχέση με το δεύτερο. Όμως σε περιπτώσεις όπου η 

πρόσδεση του CO2 είναι πολύ ισχυρή είναι πιθανό να δυσχεραίνεται η αποσύνδεση/εκρόφηση 

των μορίων του CO2 ή άλλων οργανικών μορίων (όπως είναι τα προϊόντα της μετατροπής) από 

την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη με αποτέλεσμα οι ενεργές θέσεις πρόσδεσης να μην 

ανανεώνονται με γρήγορο ρυθμό. Αυτή η αργή ανανέωση μπορεί να είναι ένας περιοριστικός 

παράγοντας της αντίδρασης για το ref-TiO2. Αντίστοιχα με την περίπτωση της NH3 υπολογίστηκαν 

για το CO2 τα εμβαδά κάτω από τις καμπύλες για τα υλικά (σχήμα 9.22) m-TiO2 και ref-TiO2 και 

τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9.3. 
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Σχήμα 9.22.: Ολοκλήρωση των καμπυλών TPD – CO2 για α) ref-TiO2 και β) m-TiO2. 
 
 

Το υλικό αναφοράς ref-TiO2 εμφανίζει μεγαλύτερο αριθμό βασικών θέσεων σε σχέση με 

το m-TiO2 χωρίς όμως αυτό να αντανακλάται σε υψηλοτέρα ποσοστά φωτοκαταλυτικής 
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αναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες. Είναι πιθανό ότι ενώ τα μόρια του CO2 προσδένονται 

αποτελεσματικά στο ref-TiO2 οι φορείς φορτίου δεν μεταφέρονται εξίσου αποτελεσματικά από 

τη ζώνη αγωγιμότητας του υλικού προς το μόριο του CΟ2 πιθανότατα λόγω φαινομένων 

επανασύνδεσης των ζευγών e-- h+. To m-TiO2 παρουσιάζει έναν πολλά υποσχόμενο συνδυασμό 

ασθενούς σύνδεσης αρκετά μεγάλου αριθμού μορίων CO2 στην επιφάνεια του γεγονός που 

συμβάλει μεταξύ άλλων παραγόντων στην πολύ μεγαλύτερη απόδοση μετατροπής του CO2 σε 

CH4.  

 

9.7 Προτεινόμενος μηχανισμός φωτοαναγωγής του CO2  

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 3 ο μηχανισμός της φωτοαναγωγικής 

μετατροπής του CO2 δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητός. Για την πραγματοποίηση της 

διαδικασίας φωτοαναγωγής του CO2 απαιτούνται πολλά στάδια τα οποία περιληπτικά είναι: 1) 

η προσρόφηση των αντιδραστηρίων επί του καταλύτη, 2) η ενεργοποίηση των προσροφημένων 

αντιδρώντων από τους φωτοεπαγώμενους φορείς φορτίου, 3) ο σχηματισμός των επιφανειακών 

ενδιαμέσων ενώσεων, 4) η μετατροπή των ενδιαμέσων σε προϊόντα, 5) η εκρόφηση των 

προϊόντων από την επιφάνεια του καταλύτη και 6) η αναγέννηση του καταλύτη. Για τα υλικά 

αναφοράς ref-TiO2 και Evonik Ρ25 ο μηχανισμός προσρόφησης των αντιδραστηρίων και η 

ενεργοποίηση τους είναι γνωστά και περιγράφονται στην παράγραφο 3.6.1, για τα υλικά μεικτής 

φάσης που βασίζονται στο TiO2. Η εμφάνιση κενών θέσεων οξυγόνου (παράγραφος 3.6.2) λόγω 

της ακτινοβόλησης για τα υλικά αυτά, μπορεί είτε να βελτιώσει την απόδοση των υλικών 

αυξάνοντας την φωτοαπόκρισή τους στο ορατό φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας είτε μέσω του 

σχηματισμού ενδιάμεσων καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα των υλικών, μέσω της 

παγίδευσης ηλεκτρονίων στην ενεργειακή κατάσταση του δότη κάτω από την CB του TiO2 (πιο 

αποτελεσματικός διαχωρισμός των φορέων) είτε μέσω της πιο αποτελεσματικής προσρόφησης 

του CO2 στις κενές θέσεις οξυγόνου. Μετά την προσρόφηση ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να 

μεταφερθεί στο μόριο του CO2 προκαλώντας την κάμψη του (παράγραφος 3.7) καθιστώντας έτσι 

τις αντιδράσεις αναγωγής ενεργειακά πιο εφικτές.   

Για την περίπτωση του υλικού m-TiO2 και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

αποτελεσμάτων που έχουν παρουσιαστεί στα προηγούμενα κεφάλαια  προτείνεται ο 

μηχανισμός που παρουσιάζεται στο σχήμα 9,23. Ο μηχανισμός αυτός περιγράφει την 

προσρόφηση και την ενεργοποίηση του μορίου του CO2 στην επιφάνεια του βελτιστοποιημένου 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 και βασίζεται στην κάλυψη των νανοσωματιδίων της τιτανίας με το 
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οργανικό κέλυφος, σχηματίζοντας μια κατάλληλη ενεργειακά διεπαφή που διευκολύνει τη 

μεταφορά του αναγωγικού φορτίου αλλά ταυτόχρονα δρα και ως φωτοευαισθητοποιητής στο 

ορατό κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας.  

Πιο αναλυτικά, κατά την ακτινοβόληση του υλικού ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους (VB) 

μπορούν να μεταπηδήσουν στη ζώνη αγωγιμότητας (CB) του κρυσταλλικού πυρήνα του TiO2 ή 

να παγιδευτούν στις κοντινές ενεργειακές καταστάσεις που οφείλονται στις κενές θέσεις 

οξυγόνου βελτιώνοντας έτσι τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορτίων. Τα ηλεκτρόνια 

μπορούν επίσης να παγιδευτούν στη διεπιφάνεια ανόργανου πυρήνα/αγώγιμου οργανικού 

κελύφους. Στην παρούσα διεγερμένη κατάσταση τα ηλεκτρόνια δεν έχουν το απαραίτητο για την 

εκκίνηση της φωτοαναγωγής δυναμικό αφού θα πρέπει η ζώνη αγωγιμότητας του m-TiO2 να 

βρίσκεται ψηλότερα (σε περισσότερο αρνητικά δυναμικά) από το δυναμικό αναγωγής του CO2 

ενώ την ίδια στιγμή η ζώνη σθένους να βρίσκεται χαμηλότερα (σε πιο θετικά δυναμικά) από το 

δυναμικό για την οξείδωση του H2O προς O2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δυναμικό CO2 / 

CO2- έχει την τιμή -1,9 V αλλά όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια (κεφάλαιο 

4), η προσρόφηση του CO2 στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη οδηγεί σε κάμψη του μορίου με 

αποτέλεσμα τη μείωση (σε λιγότερο αρνητικές τιμές) της τιμής του αναγωγικού δυναμικού για 

το σχηματισμό της ρίζας CO2-. Μέσω της διεπαφής πυρήνα - κελύφους τα διεγερμένα 

ηλεκτρόνια μπορούν να μεταφερθούν στο υψηλότερα κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (highest 

occupied molecular orbital ή HOMO) του κελύφους. Από τα τροχιακά αυτά μπορούν στη συνέχεια 

τα ηλεκτρόνια να διεγερθούν εκ νέου με ακτινοβολία χαμηλότερης ενέργειας προς το 

χαμηλότερο μη κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (lowest unoccupied molecular orbital ή LUMO) 

το οποίο βρίσκεται σε πιο αρνητικό δυναμικό κατάλληλο για την εκκίνηση της διαδικασίας. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 8, το υλικό m-TiO2 εμφανίζει υψηλή 

φωτοεπαγώμενη υδροφιλικότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αλλαγή του χρώματος 

του m-TiO2 υπό ακτινοβόληση (διαδικασία καθαρισμού του υλικού και διαδικασία 

φωτοαναγωγής του CO2) οδηγεί στη δημιουργία κενών θέσεων οξυγόνου στο κρυσταλλικό 

πλέγμα[177]. Στο m-TiO2 η συνύπαρξη του οργανικού κελύφους και των κενών θέσεων οξυγόνου 

οδηγεί σε υψηλή συνέργεια με αποτέλεσμα τα αυξημένα ποσοστά μετατροπής του CO2. Οι κενές 

θέσεις οξυγόνου ευνοούν την ισχυρή προσρόφηση των CO2 και H2O στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη κατά την ακτινοβόληση.  Αντίθετα, η προσρόφηση του CH4 είναι σχετικά 

ασθενής[178]. Η ασθενής αυτή πρόσδεση οδηγεί στην ευκολότερη εκρόφησή του από την 
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επιφάνεια του m-TiO2 (ταχύτερη αναγέννηση της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη) και την 

εμφάνισή του ως τελικού προϊόντος της αντίδρασης της φωτοαναγωγής.  

 
Σχήμα 9.23.: Προτεινόμενος μηχανισμός προσρόφησης και ενεργοποίησης του CO2 στην επιφάνεια του 

m-TiO2. 
 

Στη συνέχεια η μετατροπή του CO2 κυρίως προς CH4 μπορεί να ακολουθήσει κάποια από 

τις τρεις προτεινόμενες πορείες όπως αυτές περιγράφηκαν στις παραγράφους 3.7.1 έως 3.7.3. 

Με βάση του προτεινόμενους μηχανισμούς για τη μετατροπή του CO2 και την ανάλυση των 

προϊόντων της φωτοαναγωγής (κυρίως CH4), η πορεία του καρβενίου προτείνεται ως η πιο 

πιθανή πορεία που ακολουθείται στην περίπτωση του m-TiO2. Στην περίπτωση αυτή η πορεία 

προβλέπει σαν προϊόν και μεθανόλη. Παρόλα αυτά στα αποτελέσματα των μετρήσεων της 

φωτοαναγωγής του CO2 δεν ανιχνεύθηκε καθόλου μεθανόλη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

πολύ ισχυρή προσρόφησή της στις κενές θέσεις οξυγόνου[178] του m-TiO2 με αποτέλεσμα, είτε να 

μην ανιχνεύεται στα προϊόντα της αντίδρασης, είτε να συμμετέχει σε αντίστροφες αντιδράσεις 

προς παραγωγή CH4 ή C2H6 με το συνδυασμό δύο ριζών μεθυλίου. 

Από τα αποτελέσματα της φωτοαναγωγής που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο 

θεωρείται απίθανο να ακολουθείται η πορεία της φορμαλδεύδης, αφού δεν ανιχνεύτηκαν 



 

237 
 

φορμαλδεΰδη και μεθανόλη που είναι βασικά ενδιάμεσα βήματα της πορείας αυτής. Επίσης, η 

πορεία του καρβενίου και η πορεία της γλυοξάλης εμφανίζουν στοιχεία τα οποία μπορούν να 

εξηγήσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων του κεφαλαίου αυτού. Πιο συγκεκριμένα η πορεία 

του καρβενίου ευνοεί τη δημιουργία της ρίζας CO2
- σε περιπτώσεις που το μόριο του CO2 είναι 

συνδεδεμένο με τον φωτοκαταλύτη μέσω του ατόμου του C κάτι που φαίνεται πιθανό στην 

περίπτωση των πειραμάτων που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή. Όπως περιγράφεται από 

την πορεία του καρβενίου και επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα δεν αναμένεται η ανίχνευση 

φορμαλδεΰδης ενώ τα επιφανειακά υπολείμματα άνθρακα είναι συμβατά με το ήδη υπάρχον 

οργανικό κέλυφος του m-TiO2. Επίσης όπως αναφέρθηκε νωρίτερα δεν ανιχνεύτηκε καθόλου 

CH3OH. Αντίθετα, ειδικά στην περίπτωση του m-TiO2, παρατηρήθηκε μία σημαντική παραγωγή 

CH4, ενώ η παραγωγή C2H6 μπορεί να δικαιολογηθεί μέσω της σύνδεσης δύο ριζών μεθυλίου. 

 Η πορεία της γλυοξάλης είναι περισσότερο πολύπλοκη από τις τρεις προτεινόμενες 

αφού περιλαμβάνει μια σειρά από ενώσεις με δύο άτομα άνθρακα σε μία πολύπλοκη ακολουθία 

αντιδράσεων. Όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 3.7.3, στην πορεία της γλυοξάλης το CO 

που παράγεται ενεργεί ως παραπροϊόν που μπορεί να εισέλθει εκ νέου στην πορεία της 

αντίδρασης για την παραγωγή CH4. Επιπλέον, η ανίχνευση της ακεταλδεϋδης και των μορίων της 

γλυοξάλης και της γλυκολαλδεΰδης είναι πολύ δύσκολη με αποτέλεσμα να μην έχει αναφερθεί 

βιβλιογραφικά ο σχηματισμός τους. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω και από τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων της φωτοαναγωγής που έλαβαν χώρα στην παρούσα διατριβή, 

θεωρείται περισσότερο πιθανή η πορεία φωτοαναγωγής του CO2 μέσω σχηματισμού καρβενίου. 

 

9.8 Πρώτα αποτελέσματα φωτοαναγωγής με χρήση του αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, κατασκευάστηκε στο εργαστήριο ο 

αντιδραστήρας μεγάλης κλίμακας που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 5 και πραγματοποιήθηκαν 

τα πρώτα πειράματα ελέγχου. Η συλλογή των δειγμάτων γίνεται μέσω αεροστεγούς σύριγγας 

(gastight syringe) και οι πρώτες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση της φασματοσκοπίας 

μάζας. Τα αρχικά αποτελέσματα για την Evonik P25 επιστρωμένη στην επιφάνεια υάλινων 

σφαιριδίων, υπό φωτισμό με UV ακτινοβολία για 24h, παρουσιάζονται στο σχήμα 9.22. Με το 

κόκκινο χρώμα παρουσιάζεται το φάσμα του CO2 πριν την έναρξη της φωτοαναγωγής και με 

μαύρο τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Στον πίνακα 9.4 αναγράφονται τα κύρια θραύσματα 

όπως αυτά εμφανίστηκαν στο σχήμα 9.24, καθώς και οι πιθανές πηγές προέλευσής τους. Ο 

αντιδραστήρας αυτός βρίσκεται στη διαδικασία της βελτιστοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν 
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συνθήκες υψηλής καθαρότητας. Η ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης του αντιδραστήρα ξεπερνά 

τους στόχους της παρούσας διατριβής και αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής εργασίας. 
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Σχήμα 9.24.: Αποτελέσματα διάσπασης του CO2 (κόκκινη γραμμή) σε θραύσματα υδρογονανθράκων 
(μαύρη γραμμή) για 24h ακτινοβόληση σε UV για την Evonic P25. 

 

Πίνακας 9.4.: Θραύσματα και πιθανά μόρια προέλευσης για τις παρατηρούμενες κορυφές. 

Mass Number 

(m/e) 

Key 

Fragments 

Probable Parent 

Molecules 

Mass Number 

(m/e) 

Key Fragments Probable Parent 

Molecules 

1 H+ H2, H2O, CxHy 31 C2H2OH+ C2H3OH 

2 H2
+ H2 32 O2

+ O2 

12 C+ CO, CO2, CxHy 38 C3H2
+ CxHy 

13 CH+ CxHy 39 C3H3
+ CxHy 

14 CH2
+, CO++ CxHy, CO 40 C3H4

+, C3H5
+ CxHy 

15 CH3
+ CxHy 41 C3H5

+ CxHy 

16 O+, CH4
+ O2, H2O, CH4 42 C3H6

+ CxHy 

17 OH+ H2O 43 C3H7
+ CxHy 

18 H2O+ H2O 44 C3H8
+, CO2

+, 

C2H4OH+ 

C3H8, CO2, C2H5OH 

26 C2H2
+ CxHy 45 C2H5O+ C2H5OH 

27 C2H3
+ CxHy 46 C2H5OH+ C2H5OH 

28 C2H4
+, CO+ CxHy, CO, CO2 57 C4H9

+ CxHy 

29 C2H5
+ CxHy 58 (CH3)2CO+ C3H6O 
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10.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα διατριβή συντέθηκε ο ενεργός στην ορατή ακτινοβολία φωτοκαταλύτης 

m-TiO2 με στόχο να μελετηθεί η χρήση και η απόδοσή του στη μετατροπή του CO2 σε 

υδρογονάνθρακες, μία διεργασία που είναι γνωστή και ως τεχνητή φωτοσύνθεση. Για τον 

προσδιορισμό των ιδιοτήτων του υλικού αυτού, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος χαρακτηρισμός 

του με ένα πλήθος φασματοσκοπικών και μη- μεθόδων. Επιπλέον το υλικό m-TiO2 

χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή σκόνης για τον έλεγχο της απόδοσης του στην αποικοδόμηση του 

ρύπου κυανό του μεθυλενίου υπό υπεριώδη, ορατή και μεικτή (daylight) ακτινοβολία. Σε 

επόμενο στάδιο το υλικό ακινητοποιήθηκε σε κεραμικές μεμβράνες γ-αργιλίας με στόχο την 

αποικοδόμηση των χρωστικών κυανό του μεθυλενίου και πορτοκαλί του μεθυλίου και πάλι υπό 

ορατή και υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς όμως πλέον την ανάγκη διαχωρισμού του 

φωτοκαταλυτικού υλικού από τον υπό επεξεργασία ρύπο μετά το πέρας της φωτοκαταλυτικής 

διεργασίας. Τέλος το m-TiO2 μελετήθηκε για τη φωτοαναγωγή του CO2 σε υδρογονάνθρακες υπό 

συνθήκες υψηλής καθαρότητας για τον ασφαλή προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας των 

προϊόντων της αντίδρασης. Σαν υλικά αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις τα 

υλικά ref-TiO2 (αντίστοιχης σύνθεσης με το m-TiO2 αλλά χωρίς το οργανικό κέλυφος) και ο 

εμπορικά διαθέσιμος φωτοκαταλύτης Evonik P25. Τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα παρουσιάζονται στις 

παρακάτω παραγράφους. 

 

10.2 Γενικά συμπεράσματα 

10.2.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενεργών στην ορατή ακτινοβολία φωτοκαταλυτών 

▪ Η τεχνική της σύνθεσης υλικών βασισμένων στο TiO2 μέσω της μεθόδου sol-gel σε 

συνδυασμό με τη θερμική επεξεργασία του υλικού παρουσία ουρίας μπορεί να παράξει 

υλικά ενεργά στην ορατή ακτινοβολία με ενεργειακό χάσμα αρκετά χαμηλότερο από 

αυτό του μη-τροποποιημένου TiO2. 

▪ Η ποσότητα της προστιθέμενης ουρίας αλλά και η μέγιστη θερμοκρασία ανόπτησης 

επηρεάζουν σημαντικά το φάσμα απορρόφησης του υλικού. Η βελτιστοποίηση των 

παραπάνω παραμέτρων οδήγησε στην τελική επιλογή του συνδυασμού 30g ουρία – 

400oC για τη σύνθεση του φωτοκαταλυτικού υλικού m-TiO2 με ενεργειακό χάσμα στα 

2,19eV.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

241 
 

▪ Το βελτιστοποιημένο υλικό m-TiO2 (σε αντίθεση με το υλικό αναφοράς ref-TiO2) 

αποτελείται από έναν ανόργανο κρυσταλλικό πυρήνα ανατάση και ένα ανόργανο 

κέλυφος που περιβάλλει τον πυρήνα αυτόν.  

▪ Ο καθαρισμός του υλικού με διαδοχικές εκπλύσεις με νερό απομακρύνει την όποια 

περίσσεια (ή μεγάλο μέρος αυτής) οργανικών υπολειμμάτων από την επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη οδηγώντας σε μεγαλύτερη ελεύθερη επιφάνεια και σε καλύτερη 

προσρόφηση των μορίων του ρύπου.  

▪ Η ύπαρξη του οργανικού κελύφους είχε σαν αποτέλεσμα το m-TiO2 να εμφανίσει 

μικρότερο μέγεθος νανοσωματιδίων από το υλικό αναφοράς TiO2.  

▪ Το υλικό m-TiO2 εμφάνισε πολύ υψηλότερη ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και μέγεθος πόρων σε 

σχέση με το υλικό αναφοράς.  

▪ Το οργανικό κέλυφος οδήγησε σε σημαντική μείωση του ενεργειακού χάσματος του 

υλικού m-TiO2 κυρίως με τη μείωση (σε λιγότερο θετικό δυναμικό) της ζώνης σθένους 

του. 

 

10.2.2 Αποικοδόμηση υδατικών ρύπων με τον φωτοκαταλύτη σε μορφή σκόνης 

▪ Το m-TiO2 επέδειξε σημαντικά αποτελέσματα στην αποικοδόμηση του ρύπου κυανό του 

μεθυλενίου (Methylene Blue - MB) υπό όλα τα είδη ακτινοβόλησης. Η αποικοδόμηση 

σχεδόν του 80% του ρύπου υπό ορατή ακτινοβολία είναι μία σαφής ένδειξη ότι το υλικό 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές καθαρισμού ρύπων υπό το φυσικό φως 

του ήλιου.  

▪ Υπό υπεριώδη ακτινοβολία ο εμπορικός φωτοκαταλύτης αναφοράς Evonik P25 διασπά 

το ρύπο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το m-TiO2. Όμως μετά την πάροδο 60min οι επιδόσεις 

των δύο υλικών είναι συγκρίσιμες.  

▪ Το m-TiO2 οδηγεί το ρύπο MB στη διάσπασή του σε μικρότερες οργανικές ενώσεις 

(απομεθυλίωση) όπως φαίνεται καθαρά από τη μετατόπιση της χαρακτηριστικής 

κορυφής του ρύπου σε μικρότερα μήκη κύματος (blue-shift).  

▪ Ο βελτιστοποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες 

από μία φορές χωρίς πτώση της απόδοσής του αφού δεν παρατηρήθηκε η 

απενεργοποίησή του μετά από επαναλαμβανόμενους κύκλους φωτοκατάλυσης, 

καθιστώντας το υλικό αυτό άριστο υποψήφιο για μακροχρόνια φωτοκαταλυτική 

επεξεργασία μολυσμένων υδάτων.  
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▪ Η παραπάνω ενισχυμένη φωτοκαταλυτική απόδοση του m-TiO2 είναι μια εγγενής του 

ιδιότητα και δεν οφείλεται ούτε περιορίζεται στο μόριο του MB. Στην πραγματικότητα, 

προκαταρκτικά πειράματα επιβεβαίωσαν ότι ο φωτοκαταλύτης m-TiO2 παρουσιάζει 

υψηλή απόδοση στην αποικοδόμηση μιας σειράς ρύπων του νερού με ποικίλη χημική 

δομή και λειτουργικότητα υπό ορατή ακτινοβολία συμπεριλαμβανομένων και των 

διφαινυδραμίνη (diphenhydramine - DP) και μικροκυστίνη-LR (microcystine-LR). 

  

10.2.3 Ακινητοποίηση φωτοκαταλυτών σε κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης 

▪ Το μειονέκτημα της ανάγκης ύπαρξης ενός επιπλέον σταδίου διαχωρισμού του 

φωτοκαταλύτη από το υδατικό διάλυμα του ρύπου, αντιμετωπίστηκε με την 

ακινητοποίηση του m-TiO2 σε σωληνοειδείς κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης γ-

αργιλίας.  

▪ Η εναπόθεση του υλικού πραγματοποιείται με την εμβάπτιση της κεραμικής μεμβράνης 

στο διάλυμα της πρόδρομης ένωσης του υλικού και τη μετέπειτα κρυστάλλωση του στην 

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης καθώς και σε όλο το δίκτυο των 

πόρων της.  

▪ Η ενσωμάτωση των μεμβρανών αυτών στον ειδικό φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα 

επεξεργασίας υδατικών ρύπων οδηγεί για πρώτη φορά στο συνδυασμό σε μία υβριδική 

διεργασία, στο συνδυασμό δηλαδή της υπερδιήθησης και της φωτοκατάλυσης.  

▪ Η απόδοση του υβριδικού αυτού συστήματος στην αποικοδόμηση των αζο-χρωμάτων 

κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - MB) και πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl 

Orange - MO) υπό υπεριώδη (UV) και ορατή ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα υψηλή εάν 

ληφθεί υπόψη ο μικρός χρόνος επαφής του ρύπου με το φωτοκαταλύτη και η μικρή 

συνολική μάζα του m-TiO2 που έχει εναποτεθεί στη μεμβράνη. 

▪ Οι τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλή διαπερατότητα 

στο νερό παρά την πλήρωση των πόρων τους από τα νανοσωματίδια του φωτοκαταλύτη. 

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αποδεικνύει την ύπαρξη υψηλής 

φωτοεπαγώμενης υδροφιλικότητας, που οδηγεί σε αυξημένη διαπερατότητα υπό 

υπεριώδη ή ορατή ακτινοβολία.  

▪ Η ιδιαίτερα υψηλή αυτή φωτοεπαγώμενη υδροφιλικότητα σε συνδυασμό με τη 

συνεπαγόμενη αυξημένη διαπερατότητα της μεμβράνης σε νερό οδηγεί σε μία υβριδική 

διαδικασία υπερδιήθησης/φωτοκατάλυσης που λειτουργεί με χαμηλές πιέσεις και σε 
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θερμοκρασία περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την 

επεξεργασία υδατικών ρύπων.  

 

10.2.4 Φωτοκαταλυτική αναγωγή του CO2 σε υδρογονάνθρακες 

▪ Ο βελτιστοποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 επέδειξε μία ιδιαίτερα υψηλή απόδοση 

στη μετατροπή του CO2 σε CH4 σε σχέση με τα υλικά αναφοράς ref-TiO2 και Evonik P25.  

▪ Δεν παρατηρήθηκε η απενεργοποίηση του m-TiO2 μετά από τον πρώτο κύκλο 

φωτοαναγωγικών πειραμάτων. Αντίθετα παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση στην 

παραγωγή CH4 που μπορεί να οφείλεται στην αντίδραση των προσροφημένων 

προϊόντων του πρώτου κύκλου στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Τα προσροφημένα 

αυτά προϊόντα ενδέχεται να βοηθούν επιπλέον στην ευκολότερη προσρόφηση των 

μορίων του CO2.  

▪ Η μεταβολή του χρώματος των υλικών κατά την ακτινοβόλησή τους είναι μία σαφής 

ένδειξη της δημιουργίας κενών θέσεων οξυγόνου (Oxygen Vacancies - Vo) στο 

κρυσταλλικό τους πλέγμα. Στην περίπτωση των P25 και ref-TiO2 οι κενές αυτές θέσεις 

αποτελούν ταυτόχρονα το σημείο πρόσδεσης των μορίων του CO2 στην επιφάνειά τους 

καθώς και παγίδα των φωτοεπαγώμενων ηλεκτρονίων καθυστερώντας έτσι την 

επανασύνδεση των ζευγών e--h+. Στην περίπτωση του m-TiO2 που οι κενές θέσεις 

οξυγόνου είναι καλυμμένες από το οργανικό κέλυφος, αυτές παίζουν τον ρόλο της 

παγίδας των ηλεκτρονίων μεταφέροντάς τα προς τη διεπιφάνεια του ανόργανού πυρήνα 

με το αγώγιμο οργανικό κέλυφος και από εκεί στα μόρια του προσροφημένου CO2. Το 

CO2 (λειτουργώντας ως οξύ κατά Lewis) προσδένεται στις βασικές θέσεις της επιφάνειας 

του m-TiO2.  

▪ Μέσω των μετρήσεων της θερµοκρασιακά προγραµµατισµένης εκρόφησης (TPD) μπορεί 

να βγει το συμπέρασμα ότι το m-TiO2 έχει περισσότερες όξινες θέσεις σε σχέση με τα 

υλικά αναφοράς. Το αντίθετο συμβαίνει με τις βασικές θέσεις ενώ επιπλέον φαίνεται ότι 

η πρόσδεση του CO2 στην επιφάνεια του είναι λιγότερο ισχυρή από ότι στην περίπτωση 

του υλικού αναφοράς ref-TiO2. Το γεγονός αυτό ίσως επιτρέπει τη γρηγορότερη 

αναγέννηση της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει την 

πολύ καλύτερη απόδοση του m-TiO2 στη φωτοαναγωγή του CO2.  

▪ Από το σύνολο των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το οργανικό κέλυφος του m-TiO2 δε 

λειτουργεί ως πηγή άνθρακα η κατανάλωση του οποίου θα οδηγούσε σε 
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απενεργοποίηση του φωτοκαταλύτη. Μια έμμεση επιβεβαίωση της μη συμμετοχής του 

οργανικού κελύφους ως πηγής άνθρακα κατά το σχηματισμό υδρογονανθράκων 

προκύπτει από τα προκαταρκτικά στάδια του καθαρισμού κατά τα οποία απουσία CO2 

και υπό ακτινοβόληση δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική παραγωγή 

υδρογονανθράκων (π.χ. CH4). 

 

10.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής θα μπορούσαν μελλοντικά να 

μελετηθούν τα εξής: 

▪ Η αποικοδόμηση περισσότερων ρύπων είτε με το φωτοκαταλύτη σε μορφή σκόνης είτε 

ακινητοποιημένο σε κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης με ταυτόχρονο προσδιορισμό 

των TOC (total organic carbon) και COD (chemical oxygen demand) ή μέσω της τεχνικής 

HPLC (high performance liquid spectroscopy) για τον προσδιορισμό των ενδιάμεσων 

προϊόντων και του μηχανισμού της αποικοδόμηση. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να 

δοκιμαστούν οι ρύποι: καφεΐνη, σαλικυλικό οξύ, διφαινυδραμίνη και μικροκυστίνη-LR.  

▪ Η εκτέλεση μετρήσεων TPD υπό ακτινοβόληση (photo-TPD) για τον έλεγχο της 

εκρόφησης των μορίων σε συνθήκες πειράματος. 

▪ Η επανάληψη πειραμάτων φωτοαναγωγής στον αντιδραστήρα υψηλής καθαρότητας με 

το υλικό m-TiΟ2 αλλά με CO2 επισημασμένο με 13C ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το οργανικό 

κέλυφος δεν συμμετέχει στην παραγωγή υδρογονανθράκων. Επιπλέον η διεξαγωγή 

πειραμάτων με μεταβολή άλλων παραμέτρων (συγκέντρωση CO2, H2O κ.τ.λ.). 

▪ Η βελτιστοποίηση του αντιδραστήρα μεγάλης κλίμακας που κατασκευάστηκε στο 

εργαστήριο και η διεξαγωγή πειραμάτων φωτοαναγωγής του CO2. 
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Περίληψη 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η σύνθεση και ο 

χαρακτηρισμός ενεργών στην ορατή ακτινοβολία φωτοκαταλυτικών ημιαγώγιμων υλικών 

βασισμένων στο διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), για τη μελέτη της φωτοκαταλυτικής μετατροπής 

(φωτοαναγωγή) του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε υδρογονάνθρακες. Η σύνθεση των 

παραπάνω φωτοκαταλυτών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της μετατροπής κολλοειδούς 

διαλύματος σε πηκτή (sol-gel). Η μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία ενός κολλοειδούς 

διαλύματος (sol) και στην τελική μετατροπή του σε πήκτωμα (gel) μέσω διαδοχικών αντιδράσεων 

υδρόλυσης-συμπύκνωσης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ακολουθήθηκε μία προσέγγιση 

για την ενεργοποίηση του TiO2 στην ορατή περιοχή του φάσματος, η οποία βασίζεται στη 

θερμική επεξεργασία του TiO2 παρουσία oυρίας (CH4N2O) με την τεχνική του gel-combustion. Η 

βελτιστοποίηση των βασισμένων στο TiO2 τροποποιημένων υλικών (m-TiO2) που 

παρασκευάστηκαν με την παραπάνω μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε μέσω της μελέτης τόσο 

της περιεκτικότητας σε ουρία όσο και της θερμοκρασίας της θερμικής επεξεργασίας (ανόπτηση) 

με τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού χάσματος. Οι συνθήκες σύνθεσης του 

βελτιστοποιημένου υλικού m-TiO2 προσδιορίστηκαν μέσω φασματοσκοπίας υπεριώδους-

ορατού, θερμοσταθμικής ανάλυσης (thermogravimetric analysis - TGA) και διαφορικής 

θερμιδομετρίας σάρωσης (differential scanning calorimetry - DSC). Το ενεργειακό χάσμα του m-

TiO2 υπολογίστηκε στα Eg=2,19eV (απορρόφηση στα 566nm) που επιτρέπει στο υλικό την 

απορρόφηση ακτινοβολίας στο ορατό μέρος του ηλιακού φάσματος. Η απομάκρυνση πιθανών 

οργανικών υπολειμμάτων (από την περίσσεια ουρίας και την προσθήκη του οργανικού διαλύτη 

1-προπανόλη) από την επιφάνεια του m-TiO2 πραγματοποιήθηκε μέσω μίας διαδικασίας 

καθαρισμού του υλικού με διαδοχικά στάδια έκπλυσης με νερό και φυγοκέντρησης.  

Από μετρήσεις ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας διέλευσης υψηλής ανάλυσης (High 

Resolution Transition Electron Microscopy – HRΤΕΜ) προσδιορίστηκε ότι το τροποποιημένο 

υλικό m-TiO2 αποτελείται από έναν πυρήνα TiO2 που καλύπτεται από ένα οργανικό κέλυφος το 

οποίο δημιουργείται in situ στην επιφάνεια του κρυσταλλικού πυρήνα TiO2 από τη θερμική 

διάσπαση της oυρίας. Το πάχος του οργανικού κελύφους υπολογίζεται περίπου στο 1nm ή και 

ακόμα μικρότερο. Μέσω της φασματοσκοπίας υπερύθρου (FT-IR) προσδιορίστηκε η ύπαρξη 

δεσμών C≡C, C≡N ή συζυγιακών δομών του τύπου R-N=C=N-R, R-N=C=O, R-N=N-N-, στο 

εξωτερικό κελύφος των νανοσωματίδιων. 
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Σε όλες τις φωτοκαταλυτικές μετρήσεις και τεχνικές χαρακτηρισμού χρησιμοποιήθηκε 

ως υλικό αναφοράς ο εμπορικά διαθέσιμος φωτοκαταλύτης Evonik P25. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε ως υλικό αναφοράς και το υλικό ref-TiO2 που συντέθηκε με τον ίδιο τρόπο με 

το m-TiO2 (χωρίς την προσθήκη ουρίας) αλλά στο οποίο δεν εμφανίζεται το οργανικό κέλυφος. 

Μέσω των μετρήσεων HRTEM υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των νανοσωματιδίων σε περίπου 

7nm για το m-TiO2 και σε 9nm για το ref-TiO2. Από ανάλυση με τις τεχνικές micro-Raman και 

σκέδασης ακτίνων-Χ (X-ray diffraction – XRD) προσδιορίστηκε ότι το υλικό m-TiO2 εμφανίζει την 

κρυσταλλική δομή του ανατάση ενώ στο ref-TiO2 εμφανίζεται επίσης ρουτήλιο καθώς και ίχνη 

μπρουκίτη. 

Μέσω ποροσιμετρίας αζώτου προσδιορίστηκαν η ειδική επιφάνεια και ο όγκος των 

πόρων για τα δείγματα ref-TiO2 και m-TiO2. Στην περίπτωση του υλικού αναφοράς ref-TiO2, η 

ειδική επιφάνεια του δείγματος είναι σχετικά μικρή (48,6m2 g-1) με όγκο πόρων στα 0,11cm3 g-1. 

Από την άλλη πλευρά, η Ν2 ισόθερμος του τροποποιημένου TiO2 (m-TiO2) αποκαλύπτει μια 

σημαντική αύξηση τόσο της ειδικής επιφάνειας (175,2m2 g-1) όσο και του όγκου των πόρων 

(0,494cm3 g-1), ως αποτέλεσμα της καλύτερα ανεπτυγμένης μεσοπορώδους δομής.  

Για τον προσδιορισμό των δυναμικών των ζωνών αγωγιμότητας (Conduction Band – CB) 

και σθένους (Valence Band -VB) των υλικών που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας (Cyclic Voltammetry) και μετρήσεις 

εμπέδησης με αναλύσεις Mott–Schottky σε μία διάταξη τριών ηλεκτροδίων. Τα μέσα ενεργειακά 

επίπεδα (έναντι του ηλεκτροδίου NHE) υπολογίστηκαν για το ref-TiO2 σε ECB(ref-TiO2)=-0,48V και 

EVB(ref-TiO2)=2,57V ενώ για το m-TiO2 σε ECB(m-TiO2)=-0,41V και EVB(m-TiO2)=1,78V. 

 Μετά τη σύνθεση, τη βελτιστοποίηση και το χαρακτηρισμό του τροποποιημένου 

φωτοκαταλύτη m-TiO2 πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της φωτοκαταλυτικής δράσης του 

στη διάσπαση του αζοχρώματος κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue – ΜΒ), υπό ακτινοβολία 

υπεριώδους - UVA (350-365nm), ορατού - Visible (440-460nm) και προσομοίωσης ακτινοβολίας 

κατά την ημέρα - Daylight (350-750nm). Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε ειδικό φωτοκαταλυτικό 

αντιδραστήρα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής.  

Ο εμπορικός φωτοκαταλύτης Evonik P25 παρουσίασε εξαιρετική φωτοκαταλυτική δράση 

υπό ακτινοβολία UV, καταφέρνοντας μέσα στα πρώτα 5min να αποικοδομήσει περίπου το 80% 

του ρύπου. Αντίθετα, τα δείγματα ref-TiO2 και m-TiO2 για να επιτύχουν αντίστοιχο ποσοστό 

αποικοδόμησης του ρύπου χρειάστηκαν 60min. Σε συνθήκες φωτισμού με ορατή ακτινοβολία, 



 

256 
 

παρατηρείται ότι τόσο το ref-TiO2 όσο και ο εμπορικός φωτοκαταλύτης Evonik P25 παραμένουν 

ανενεργοί, γεγονός που δικαιολογείται από το ενεργειακό χάσμα των υλικών αυτών που δεν τους 

επιτρέπει την απορρόφηση της ορατής ακτινοβολίας. Αντίθετα, το m-TiO2 κατά τα πειράματα με 

φωτισμό στην ορατή περιοχή, εμφανίζει σημαντική φωτοκαταλυτική δράση, αποικοδομώντας το 

60% του ρύπου στα πρώτα 5min και φτάνοντας έως το 80% μετά από σχεδόν 60min. Υπό 

ακτινοβολία που προσομοιάζει το φως της ημέρας (Daylight) και τα τρία υλικά είναι ενεργά λόγω 

της ύπαρξης υπεριώδους ακτινοβολίας στο φάσμα εκπομπής. Τόσο η P25, όσο και το υλικό 

αναφοράς ref-TiO2, επέδειξαν σημαντική φωτοκαταλυτική δράση. Το m-TiO2 όντας ενεργό και 

στο ορατό μέρος της ακτινοβολίας, επέδειξε μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με υλικό αναφοράς 

ref-TiO2 και συγκρίσιμα αποτελέσματα με την Evonik Ρ25. Ο τροποποιημένος φωτοκαταλύτης 

τιτανίας (m-TiO2) ελέγχθηκε για πιθανή απενεργοποίηση του εκτελώντας τρεις διαδοχικούς 

φωτοκαταλυτικούς κύκλους (ο κάθε ένας διάρκειας 60min) υπό ορατή ακτινοβολία 

επιδεικνύοντας σχεδόν άψογη (απόκλιση 2%) επαναληψιμότητα.  

Επίσης επιχειρήθηκε η ακινητοποίηση του τροποποιημένου φωτοκαταλύτη m-TiO2 σε 

κεραμικές μεμβράνες υπερδιήθησης (ultrafiltration membranes – UF) γ-αργιλίας, μέσω του 

συνδυασμού της τεχνικής μετατροπής κολλοειδούς διαλύματος σε πήκτωμα (sol-gel) και της 

διαδικασίας εναπόθεσης του φωτοκαταλύτη μέσω εμβάπτισης (dip coating). Οι τροποποιημένες 

μεμβράνες ενσωματώθηκαν σε πρότυπο φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα καθαρισμού ύδατος με 

τα φωτοκαταλυτικά πειράματα να πραγματοποιούνται σε συνθήκες διήθησης συνεχούς ροής. Η 

λειτουργία του αντιδραστήρα και η διεξαγωγή των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων έγιναν σε 

συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και χαμηλής πίεσης, χωρίς να μειώνεται η απόδοση της 

ροής διηθήματος (permeate flux) μέσω της μεμβράνης. Ο χαρακτηρισμός των μεμβρανών μέσω 

της τεχνικής micro-Raman προσδιόρισε το μέσο μέγεθος των σωματιδίων του εναποτιθέμενου 

m-TiO2 στα 4,8nm για το εσωτερικό και στα 5,4nm για το εξωτερικό στρώμα της μεμβράνης. 

Επιπλέον, προσδιορίστηκε ότι η εναπόθεση του m-TiO2 επεκτείνεται σε ολόκληρη την εγκάρσια 

διατομή της μεμβράνης υπερδιήθησης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η εναπόθεση 

πραγματοποιήθηκε όχι μόνο στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης αλλά και 

εντός των πόρων της.  

Οι τροποποιημένες με m-TiO2 μεμβράνες παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλή διαπερατότητα 

στο νερό παρά την πλήρωση των πόρων τους από τα νανοσωματίδια του φωτοκαταλύτη. Το 

γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αποδεικνύει την ύπαρξη υψηλής φωτοεπαγώμενης 

υδροφιλικότητας, που οδηγεί σε αυξημένη διαπερατότητα υπό υπεριώδη ή ορατή ακτινοβολία. 
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Η ιδιαίτερα υψηλή αυτή φωτοεπαγώμενη υδροφιλικότητα σε συνδυασμό με τη συνεπαγόμενη 

αυξημένη διαπερατότητα της μεμβράνης σε νερό οδηγεί σε μία υβριδική διαδικασία 

υπερδιήθησης/φωτοκατάλυσης που λειτουργεί με χαμηλές πιέσεις σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την επεξεργασία υδατικών 

ρύπων.  

Οι μεμβράνες αυτές εξετάστηκαν για τη φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των αζω-

χρωμάτων κυανό του μεθυλενίου (Methylene Blue - MB) και πορτοκαλί του μεθυλίου (Methyl 

Orange - MO) υπό υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία. Σε σύγκριση με το MO, ο ρύπος MB 

αποικοδομήθηκε σε πολύ υψηλότερο ποσοστό λόγω της καλύτερης προσρόφησης του στην 

επιφάνεια της μεμβράνης και του φωτοκαταλύτη ενώ ο ρυθμός αποικοδόμησης του MO υπό 

υπεριώδη ακτινοβολία ήταν περίπου 70% υψηλότερος σε σύγκριση με την ακτινοβόληση υπό 

ορατή ακτινοβολία.  

Για τον προσδιορισμό της απόδοσης των υλικών στην φωτοαναγωγή του CO2, τα 

δείγματα αρχικά υποβλήθησαν σε στάδια καθαρισμού για την απομάκρυνση επιφανειακών 

οργανικών προσμίξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μετρήσεις. Σε πρώτο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε θερμική επεξεργασία των δειγμάτων (50mg) στους 400οC για 3h ενώ ο 

καθαρισμός συνεχίστηκε εντός του ειδικά σχεδιασμένου φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα 

υψηλής καθαρότητας σε περιβάλλον He/H2O και υπό ακτινοβόληση. Μετά το πέρας των σταδίων 

καθαρισμού παρατηρήθηκε ότι το χρώμα των υλικών είχε μεταβληθεί λόγω της ισχυρής 

ακτινοβόλησης χαρακτηριστικό της δημιουργίας κενών θέσεων οξυγόνου (oxygen vacancies) στο 

κρυσταλλικό τους πλέγμα. 

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων καθαρισμού των δειγμάτων, ο αντιδραστήρας 

πληρώθηκε με αέριο CO2 (συγκέντρωσης 1,5% σε He), το οποίο είχε εμπλουτιστεί με την 

κατάλληλη ποσότητα υγρασίας (6000 ppm Η2Ο). Η συνολική τελική πίεση στο χώρο του 

αντιδραστήρα μετρήθηκε στα 1500 mbar. Στη συνέχεια ο αντιδραστήρας ακτινοβολήθηκε με 

ταυτόχρονη ανάλυση του μίγματος εξόδου με αέριο χρωματογράφο. Τα φάσματα αέριας 

χρωματογραφίας λαμβάνονταν ανά 45 min. Το υλικό m-TiO2 αποδείχτηκε πολύ περισσότερο 

ενεργό στην παραγωγή CH4 σε σχέση με τα δύο υλικά αναφοράς. Επιπλέον ως αποτέλεσμα της 

φωτοαναγωγής του CO2 υπήρξε παραγωγή ποσότητας C2H6 τόσο στην περίπτωση του m-TiO2 όσο 

και στο υλικό αναφοράς ref-TiO2 αν και για τη δεύτερη περίπτωση η ποσότητα ήταν περίπου 50% 

μικρότερη σε σχέση με το τροποποιημένο υλικό. Στην περίπτωση της P25 η ποσότητα του C2H6 

ήταν ακόμα χαμηλότερη καθ’ όλη τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Αντίστοιχα, το m-TiO2 
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εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση παραγωγής H2 σε σχέση με τα υλικά αναφοράς τα οποία 

παρουσιάζουν συγκρίσιμες αποδόσεις. 

 Για τον προσδιορισμό της ισχύος του δεσμού μεταξύ της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη 

και των αντιδρώντων μορίων, καθώς και για τον υπολογισμό του αριθμού των βασικών και 

όξινων θέσεων πρόσδεσης στο υλικό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της θερµοκρασιακά 

προγραµµατισµένης εκρόφησης (temperature programmed desorption – TPD). Για τον 

προσδιορισμό των όξινων θέσεων χρησιμοποιήθηκε η αμμωνία (NH3), ενώ για τον προσδιορισμό 

των βασικών θέσεων το CO2. Η πρόσδεση της NH3 είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην επιφάνεια της 

Evonik P25, με τον τροποποιημένο φωτοκαταλύτη m-TiO2 να εμφανίζει μία επίσης ισχυρή 

πρόσδεση. Το υλικό αναφοράς ref-TiO2 είναι το υλικό με την ασθενέστερη πρόσδεση του μορίου 

της NH3 στην επιφάνειά του. Ο τροποποιημένος φωτοκαταλύτης m-TiO2 παρουσίασε το 

μεγαλύτερο αριθμό προσροφημένων μορίων NH3, ενώ ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά τα ref-

TiO2 και P25. Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το m-TiO2 έχει 

περισσότερες όξινες θέσεις συγκριτικά με τα υπόλοιπα υλικά αναφοράς. Για τον προσδιορισμό 

των βασικών θέσεων πρόσδεσης μελετήθηκε η TPD με χρήση CO2. Από τα αποτελέσματα για τα 

υλικά ref-TiO2 και m-TiO2 παρατηρείται ότι το πρώτο εμφανίζει ισχυρότερη πρόσδεση των 

μορίων του CO2 σε σχέση με το δεύτερο. Το υλικό αναφοράς ref-TiO2 εμφανίζει μεγαλύτερο 

αριθμό βασικών θέσεων σε σχέση με το m-TiO2.  

Από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής προτείνεται ένας 

πιθανός μηχανισμός της φωτοαναγωγής του CO2 σε υδρογονάνθρακες. Πιο αναλυτικά, κατά την 

ακτινοβόληση του υλικού, ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους μπορούν να μεταπηδήσουν στη 

ζώνη αγωγιμότητας του κρυσταλλικού πυρήνα του TiO2 ή να παγιδευτούν στις κοντινές 

ενεργειακές καταστάσεις που οφείλονται στις κενές θέσεις οξυγόνου βελτιώνοντας έτσι τον 

αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορτίων. Τα ηλεκτρόνια μπορούν επίσης να παγιδευτούν στη 

διεπιφάνεια ανόργανου πυρήνα/αγώγιμου οργανικού κελύφους. Στην παρούσα διεγερμένη 

κατάσταση τα ηλεκτρόνια δεν έχουν το απαραίτητο για την εκκίνηση της φωτοαναγωγής 

δυναμικό αφού θα πρέπει η ζώνη αγωγιμότητας του m-TiO2 να βρίσκεται ψηλότερα (σε 

περισσότερο αρνητικά δυναμικά) από το δυναμικό αναγωγής του CO2 ενώ την ίδια στιγμή η ζώνη 

σθένους να βρίσκεται χαμηλότερα (σε πιο θετικά δυναμικά) από το δυναμικό για την οξείδωση 

του H2O προς O2. Στη διεπαφή ημιαγωγού-οργανικού κελύφους τα διεγερμένα ηλεκτρόνια 

μπορούν να μεταφερθούν στο υψηλότερα κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (highest occupied 

molecular orbital ή HOMO) του κελύφους. Από τα τροχιακά αυτά μπορούν στη συνέχεια τα 
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ηλεκτρόνια να διεγερθούν εκ νέου με ακτινοβολία χαμηλότερης ενέργειας προς το χαμηλότερο 

μη κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (lowest unoccupied molecular orbital ή LUMO) το οποίο 

βρίσκεται σε πιο αρνητικό δυναμικό κατάλληλο για την εκκίνηση της διαδικασίας. Η εμφάνιση 

υψηλής φωτοεπαγώμενης υδροφιλικότητας του υλικού m-TiO2 σε συνδυασμό με την αλλαγή του 

χρώματος του υπό ακτινοβόληση (διαδικασία καθαρισμού του υλικού και διαδικασία 

φωτοαναγωγής του CO2) οδηγεί στη δημιουργία κενών θέσεων οξυγόνου στο κρυσταλλικό 

πλέγμα. Στο m-TiO2 η ύπαρξη του οργανικού κελύφους και των κενών θέσεων οξυγόνου 

εμφανίζουν υψηλή συνέργεια με αποτέλεσμα την αυξημένη μετατροπή του CO2.  Οι κενές θέσεις 

οξυγόνου ευνοούν την ισχυρή προσρόφηση των CO2 (με την αντίστοιχη κάμψη του μορίου) και 

H2O στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη κατά την ακτινοβόληση. Αντίθετα, η προσρόφηση του 

CH4 είναι σχετικά ασθενής. Η ασθενής αυτή πρόσδεση οδηγεί στην ευκολότερη εκρόφησή του 

από την επιφάνεια του m-TiO2 (ταχύτερη αναγέννηση της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη) και 

την εμφάνιση του ως τελικού προϊόντος της αντίδρασης της φωτοαναγωγής. Με βάση του 

προτεινόμενους μηχανισμούς και την ανάλυση των προϊόντων της φωτοαναγωγής, η πορεία του 

καρβενίου προτείνεται ως η πιο πιθανή πορεία που ακολουθείται στην περίπτωση του m-TiO2. 

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται σαν προϊόν και μεθανόλη. Παρόλα αυτά στα αποτελέσματα 

των μετρήσεων της φωτοαναγωγής του CO2 δεν ανιχνεύθηκε καθόλου μεθανόλη. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στην πολύ ισχυρή προσρόφησή της στις κενές θέσεις οξυγόνου του m-TiO2 με 

αποτέλεσμα, είτε να μην ανιχνεύεται στα προϊόντα της αντίδρασης, είτε να συμμετέχει σε 

αντίστροφες αντιδράσεις προς παραγωγή CH4 ή C2H6 με το συνδυασμό δύο ριζών μεθυλίου. 
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Abstract 

The main objective of this thesis was the synthesis and characterization of visible light 

active (VLA) photocatalytic semiconductive materials, based on titanium dioxide (TiO2), for the 

photocatalytic conversion (photo-reduction) of carbon dioxide (CO2) into hydrocarbons. The 

synthesis of the abovementioned photocatalysts was achieved by using the sol-gel method. This 

method is based on creating a colloidal solution (sol) and its final conversion into a gel by 

successive hydrolysis-condensation reactions. In this study, an approach to make TiO2 active in 

the visible region of the solar spectrum was followed based on the heat treatment of TiO2 in the 

presence of urea (CH4N2O) an approach known as gel-combustion. The optimization of the TiO2-

based modified materials (m-TiO2) prepared by the above approach was made through the study 

of the concentration of urea and the final temperature of the heat treatment (annealing) with the 

ultimate goal of minimizing the materials’ energy gap. The synthesis conditions for the optimized 

m-TiO2 material were determined by UV-visible spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA) 

and differential scanning calorimetry (DSC). The energy gap of m-TiO2 was estimated at Eg=2,19 

eV (absorption at 566nm), which allows the material to absorb radiation in the visible part of the 

solar spectrum. The removal of any possible organic residues (from the excess of urea and the 

addition of the organic solvent of 1-propanol) from the surface of the m-TiO2 material was 

achieved through a cleaning process involving successive stages of washing the material with 

water and centrifugation. 

Measurements with high resolution transition electron microscopy (HRTEM) determined 

that the m-TiO2 material consists of a TiO2 core completely covered by an organic shell generated 

in situ around the surface of the crystalline core due to the thermal decomposition of urea. The 

thickness of the organic shell was calculated at approximately 1nm or even less. By infrared 

spectroscopy (FT-IR) the existence of C≡C, C≡N bonds or bonds of the R-N=C=N-R, R-N=C=O, R-

N=N-N- type (corresponding to the organic shell) was verified on the surface of the m-TiO2 

photocatalyst. 

In all photocatalytic measurements and characterization techniques two reference 

materials were used, namely the commercially available photocatalyst Evonik P25 and ref-TiO2, 

the material synthesized using the same procedure as m-TiO2, but without the addition of urea 

and the appearance of the organic shell. Based on the HRTEM measurements, the average size of 

the nanoparticles was calculated at about 7nm for m-TiO2 and 9nm for ref-TiO2. From micro-

Raman analysis and X-ray diffraction (XRD) it was determined that the m-TiO2 material crystallizes 

at the anatase crystal structure while rutile and brookite appear for ref-TiO2. 

By using nitrogen porosimetry the specific surface area and pore volume of the ref-TiO2 

samples and m-TiO2 were determined. In the case of ref-TiO2 the surface area of the material is 
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relatively small (48,6m2 g-1) with a pore volume of 0,11cm3 g-1. On the other hand, the N2 isotherm 

of m-TiO2 the specific surface increases significantly (175,2m2 g-1) and as well as the pore 

volume (0,494cm3 g-1) as a result of the better developed mesoporous structure. 

In order to determine the potentials of conduction (CB) and valence (VB) bands for the 

materials developed in this thesis cyclic voltammetry and impedance measurements with Mott-

Schottky analyses were performed in a three-electrodes arrangement. The mean energy levels 

(compared to the electrode NHE) were calculated for the ref-TiO2 to be ECB(ref-TiO2)=-0,48V 

and EVB(ref-TiO2)=2,57V while for m-TiO2 were calculated at ECB(m-TiO2)=-0,41V and EVB(m-TiO2)=1,78V. 

After the synthesis, optimization and characterization of the m-TiO2 material, 

photocatalytic experiments were performed to determine its activity in the decomposition of the 

azo-dye methylene blue (MB) under UVA (350-365nm), visible (440-460nm) and simulated 

daylight irradiation (350-750nm). The experiments were performed in a specially designed 

photocatalytic reactor designed and built as part of this thesis. 

The commercially available photocatalyst Evonik P25 exhibited excellent photocatalytic 

activity under UVA radiation achieving a decomposition efficiency of 80% after only the first 

5min. In contrast, samples ref-TiO2 and m-TiO2 exhibited similar degradation efficiencies after 

longer time (~60min). In visible irradiation conditions both ref-TiO2 and P25 remain inactive, 

which is justified by the energy gap of these materials that does not allow the absorption of visible 

light. On the contrary, m-TiO2 exhibited a significant photocatalytic activity, degrading 60% of the 

pollutant in the first 5min and reaching up to 80% after almost 60min. In simulated daylight 

irradiation, all three materials were active due to the presence of an UV part in the emission 

spectrum of the lamps. Both P25 and ref-TiO2, demonstrated significant photocatalytic 

activity. The m-TiO2 material being visible light active, exhibited higher performance than ref-TiO2 

and comparable results with P25. The modified photocatalyst m-TiO2 was tested for any possible 

inactivation by performing three consecutive photocatalytic cycles (each one lasting 60 min) 

under visible light demonstrating nearly flawless (deviation of 2%) repeatability. 

The immobilization of the m-TiO2 photocalyst was attempted on ceramic ultrafiltration 

membranes (UF) by combining the techniques of sol gel and dip coating. The resulting modified 

membranes were incorporated into a novel photocatalytic water purification reactor. The 

operation of the reactor and the photocatalytic experiments were performed at room 

temperature and low pressure, without reducing the permeate flux through the membrane. By 

using micro-Raman analysis, the average size of the deposited m-TiO2 was calculated to be 4,8nm 

on the inner layer and 5,4nm for the outer layer of the membrane. It was also determined that 

the deposition of m-TiO2 extended across the cross-section of the ultrafiltration membrane, 

indicating that the deposition was performed not only in the inner and outer surface of the 

membrane but also in its pores.  
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The modified m-TiO2 membranes exhibited particularly high water permeability despite 

their pores were filled by the nanoparticles of the photocatalyst. This fact demonstrated the 

presence of a high photoinduced hydrophilicity, leading to increased permeability under UV or 

visible irradiation. This particularly high hydrophilicity was light-induced and the consequent 

increased membrane water permeability results in a hybrid ultrafiltration / photocatalysis 

procedure working under low pressure values at room temperature resulting in a low energy 

consumption process for the treatment of aqueous pollutants. 

These membranes were tested for their efficiency in photocatalytically degrading the azo-

dyes methylene blue (MB) and methyl orange (MO) under UV and visible light. Compared to the 

MO, the pollutant MB degraded at a much higher rate because of its better absorption on the 

membrane’s and the photocatalyst’s surface while the MO degradation rate under UV irradiation 

was about 70% higher as compared to visible light irradiation.  

Το determine the efficiency the m-TiO2 material in the photocatalytic reduction of CO2, 

the samples were initially cleaned from any possible organic surface impurities that could affect 

the measurements. At first the samples were thermally treated at 400oC for 3h. At a later stage 

the cleaning continued inside a specially designed photocatalytic reactor purged with a mixture 

of He/H2O under high purity conditions and constant irradiation. After the conclusion of the 

cleaning procedure a color change of the materials was observed due to the strong irradiation 

characteristic of the generation of oxygen vacancies in the materials’ crystal lattices. 

After the completion of the cleaning steps of the samples, the reactor was filled with 

CO2 gas (at a concentration of 1.5% in He), saturated with the appropriate concentration of water 

(6000 ppm H2O) at a total pressure inside the reactor of 1500 mbar. Then the reactor was 

irradiated with a periodic analysis (every 45min) of the output mixture by a gas chromatograph. 

The m-TiO2 material proved to be more effective in methane (CH4) production in comparison with 

two reference materials. Furthermore, as a product of the photo-reduction of CO2 a small 

quantity of ethane (C2H6) was identified as in the case of m-TiO2 and ref-TiO2 (50% higher for m-

TiO2. In the case of P25, the amount of C2H6 was even lower throughout the irradiation period. 

Respectively, m-TiO2 exhibits the highest yield of H2 with respect to both reference materials 

which exhibit comparable yields. 

To determine the strength of the bond between the surface of the photocatalyst and the 

reactant molecules and to calculate the number of basic and acidic binding sites in the materials’ 

surface the technique of temperature programmed desorption (TPD) was used. Ammonia (ΝΗ3) 

and CO2 were employed for the determination of the acidic and basic sites, respectively. The 

binding strength of ΝΗ3 is particularly high in the case of P25. The m-TiO2 photocatalyst also 

displayed a strong binding with the NH3 molecule. The reference material ref-TiO2 was the 

material with the weaker binding of NH3 of the three tested materials. The m-TiO2 material 
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exhibited the highest number of NH3 adsorbed molecules, followed in descending order of 

adsorbed molecules by ref-TiO2 and P25. All these results lead to the conclusion that m-TiO2 is the 

material with the most acidic sites compared to the two reference materials. To determine the 

basic binding sites CO2 was employed. The results for ref-TiO2 and m-TiO2 illustrate that the first 

shows stronger surface binding of CO2 molecules over the latter. The reference material ref-TiO2 

also exhibits a higher number of basic binding sites with respect to m-TiO2. 

By combining the results of this thesis the following mechanism was suggested for the 

photo-reduction of CO2 to hydrocarbons using the m-TiO2. More specifically, upon irradiation of 

the material, electrons from the valence band can be exhited to the conduction band of the 

inorganic core or trapped in the nearby energy states induced by the oxygen vacancies thereby 

improving the separation of the electron – hole pairs (e--h+). Electrons can also be trapped in the 

interface between the inorganic core and the organic conductive shell. In this excited state the 

electrons do not have the required potential to start the photo-reduction since the conduction 

band of the m-TiO2 should be higher (at a more negative potential) than the reduction potential 

of CO2 and at the same time the valence band should be lower (at more positive potentials) than 

the potential for oxidation of H2O to O2. In the interface between the semiconductor and the 

organic shell the excited electrons can be transferred to the highest occupied molecular orbital 

(HOMO) of the shell. Of these orbitals, electrons can then be excited again by lower energy 

irradiation to the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) which is in a more negative 

potential suitable for starting the process. The appearance of high photo-induced hydrophilicity 

for the m-TiO2 material in combination with its colour change under irradiation (cleaning and CO2 

photo-reduction process) and leads to the creation of oxygen vacancies at the material’s crystal 

lattice. The organic shell and the oxygen vacancies in m-TiO2 have a good synergy that translates 

to a high CO2 conversion efficiency. On the one hand, oxygen vacancies facilitate the strong 

bonding of CO2 and H2O in the surface of the photocatalyst under irradiation. On the other hand, 

the bonding of CH4 is rather weak. This weak bonding leads to the easier desorption of CH4 from 

the surface of m-TiO2 (faster regeneration of the material’s surface) and its identification as a final 

product of the photo-reduction process. Based on the proposed mechanisms and the analysis of 

the products of the CO2 photo-reduction experiments, the carbene pathway is more likely to be 

the mechanism in the case of m-TiO2. This mechanism proposes methanol as a final product but 

in the experiments done in this thesis no production of methanol was identified. This is attributed 

to the strong adsorption of methanol at the oxygen vacancies of m-TiO2 that causes methanol 

either not to be identified as a final product, or taking part in back reactions to CH4 or C2H6 (by 

combining two methyl- radicals).    
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