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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετάται η φωτοκαταλυτική διάσπαση 

του νερού προς παραγωγή υδρογόνου µε χρήση πηγής που προσοµοιώνει την ηλιακή 

ακτινοβολία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν φωτοκαταλύτες είτε θειούχου 

καδµίου (CdS) σε συνδυασµό µε θειούχα και θειώδη άλατα του νατρίου (Na2S-

Na2SO3) είτε διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) σε συνδυασµό µε γλυκερόλη 

(C3O5(OH)3). 

Χρησιµοποιώντας φωτοκαταλύτη θειούχου καδµίου (CdS) εξετάστηκε η 

δυνατότητα παρασκευής σταθερών καταλυτών µε i) διαφορετικό διαλύτη, ii) 

διαφορετικές πρόδροµες ενώσεις, και iii) µε σύζευξη του CdS µε ηµιαγωγούς 

µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος, το θειούχο ψευδάργυρο (ZnS) ή/και το διοξείδιο 

του τιτανίου (TiO2), σε διάφορες αναλογίες σύνθεσης. Παρατηρήθηκε ότι η απόδοση 

του παραγόµενου καταλύτη εξαρτάται από τη µέθοδο παρασκευής του, και 

βελτιώνεται σηµαντικά όταν το CdS συζευχθεί µε το ZnS σε αναλογία CdS/ZnS (25-

75). Επιπλέον αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου ελήφθη εναποθέτοντας 

0.5% κ.β. Pt στην επιφάνεια του σύνθετου φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-75). Η 

σύνθεση του CdS µε TiO2 ή µε TiO2 και ZnS και ταυτόχρονη εναπόθεση 0.5% κ.β., 

πλατίνας (0.5% Pt-CdS/TiO2, 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2), οδηγεί και πάλι σε αύξηση 

του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου χωρίς όµως να παρατηρείται σηµαντική 

διαφοροποίηση σε σχέση µε το ρυθµό που ελήφθη µε φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-

CdS/ZnS (25-75). Αντικατάσταση των συµβατικών θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2S 

και Na2SO3) µε αιθανόλη (1% κ.ο.), οδήγησε σε µηδενικό καταλυτικό ρυθµό στην 

περίπτωση των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-70) και 0.5%Pt-CdS, ενώ στην 

περίπτωση των 0.5%Pt CdS/TiO2 (50-50) και 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) ο 

ρυθµός µειώθηκε σηµαντικά. Ταυτόχρονη χρήση θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2SO3-

Na2S και αιθανόλης) µόνο στην περίπτωση του 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

οδηγεί σε διαδοχική δράση των δύο θυσιαζόµενων ενώσεων  

Χρησιµοποιώντας φωτοκαταλύτη διοξειδίου του τιτανίου ενισχυµένο µε 0.5% 

κ.β. πλατίνα (0.5%Pt-TiO2) σε υδατικό αιώρηµα παρουσία γλυκερόλης (C3O5(OH)3), 

πραγµατοποιήθηκε συνδυασµός της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού και της 

φωτο-επαγόµενης οξείδωσης της οργανικής ένωσης υπό αναερόβιες συνθήκες. Με 

τον τρόπο αυτόν, το νερό ανάγεται για την παραγωγή Η2 ενώ η οργανική ένωση, που 

Περίληψη 
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ενεργεί ως δότης ηλεκτρονίων, οξειδώνεται προς το CO2. Η παρουσία της 

γλυκερόλης στο διάλυµα οδηγεί παράλληλα σε σηµαντική αύξηση του ρυθµού 

παραγωγής Η2, λόγω της επιπρόσθετης παραγωγής υδρογόνου (additional hydrogen, 

H2,add.), η οποία προέρχεται από τη διάσπαση της οργανικής ένωσης. Τα συνολικά 

παραγόµενα ποσά των H2,add. και CO2 έχουν αναλογία µορίων H2,add.:CO2 πρακτικά 

ίση µε 7:3, η οποία αντιστοιχεί στην αντίδραση αναµόρφωσης της γλυκερόλης 

(C3H8O3 + 3H2O → 3CO2 + 7H2).  

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από σειρά πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταβάλλοντας τις λειτουργικές παραµέτρους της αντίδρασης 

αναµόρφωσης της γλυκερόλης, έδειξαν ότι ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου 

εξαρτάται, κυρίως, από τη συγκέντρωση της γλυκερόλης και, σε µικρότερο βαθµό, 

από το είδος και τη φόρτιση του µετάλλου, το pH, τη θερµοκρασία του διαλύµατος 

και τη συγκέντρωση του καταλύτη στο αιώρηµα. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη της 

επίδρασης της φύσης του µετάλλου (0,5%κ.β., Pt, Pd, Ru, Rh, Ag), έδειξε ότι ο 

µέγιστος ρυθµός παραγωγής υδρογόνου λαµβάνεται µε χρήση Pt, καθώς η σειρά 

ενεργότητας των µετάλλων µεταβάλλεται ως εξής, Pt>Pd>Ru>Rh>Ag. Η επίδραση 

της φόρτισης σε µέταλλο (Pt) στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου, σε ένα εύρος τιµών 

από 0,05 έως 5% κ.β Pt, έδειξε ότι ο µέγιστος ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνει 

µε αύξηση της φόρτισης σε µέταλλο στην περιοχή 0,05-0,5% κ.β Pt, ενώ για 

φορτίσεις µεγαλύτερες του 2% κ.β Pt σηµειώνεται µείωση του ρυθµού. Η αύξηση της 

συγκέντρωσης του καταλύτη (0,5%Pt/TiO2) στο αιώρηµα από 0,6 g/L έως 2,66 g/L 

οδηγεί σε σταδιακή αύξηση και τελικά σταθεροποίηση του µέγιστου ρυθµού 

παραγωγής υδρογόνου. Ο ρυθµός της αντίδρασης αυξάνει σε βασικά διαλύµατα, σε 

σχέση µε το ρυθµό που µετρήθηκε σε φυσικό pH, και µειώνεται σε όξινα διαλύµατα. 

Επιπλέον, αύξηση του ρυθµού επιτυγχάνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας από τους 

40oC στους 60oC, ενώ περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας στους 80oC δεν οδηγεί 

σε σηµαντική µεταβολή του ρυθµού. Η σηµαντικότερη παράµετρος που επηρεάζει το 

ρυθµό παραγωγής υδρογόνου είναι η συγκέντρωση της γλυκερόλης στο αιώρηµα. 

Αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο αιώρηµα από 10-4 έως 100 

mol L-1 οδηγεί σε αύξηση του µέγιστου ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, το οποίο 

αυξάνεται µονοτονικά µε το λογάριθµο της συγκέντρωσης της γλυκερόλης έως και 

δύο τάξεις µεγέθους. 
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Αντίστοιχα πειράµατα επίδρασης της συγκέντρωσης της γλυκερόλης και της 

µάζας του φωτοκαταλύτη στο αιώρηµα, όπως και της % φόρτισης της πλατίνας στην 

επιφάνεια του 0,5%Pt/TiO2, πραγµατοποιήθηκαν σε ξεχωριστό αντιδραστήρα. Ο 

αντιδραστήρας αυτός περιέχει εσωτερικά λαµπτήρα ισχύος 4W, ο οποίος 

προσοµοιώνει την υπεριώδη ακτινοβολία και εκπέµπει φωτόνια στα 365nm. Σε κάθε 

περίπτωση, τα αποτελέσµατα είναι ποιοτικά όµοια µε αυτά που ελήφθησαν µε ορατή 

ακτινοβολία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας 

λαµβάνονται µεγαλύτεροι καταλυτικοί ρυθµοί σε σχέση µε αυτούς που ελήφθησαν µε 

ορατή ακτινοβολία.  

Τα αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό 

των ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων (αέριων ή/και υγρών) της αντίδραση 

αναµόρφωσης της γλυκερόλης υδατικού αιωρήµατος συγκέντρωσης 17 mM, έδειξαν 

ότι κύριο ενδιάµεσο προϊόν της αντίδρασης είναι η µεθανόλη, ενώ ταυτόχρονα 

ανιχνεύθηκαν σηµαντικά µικρότερες ποσότητες οξικού οξέος. Ως τελικά προϊόντα 

ανιχνεύθηκαν µόνο Η2 και CO2, τα οποία ποσοτικά βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία 

µε αυτά που αναµένονται από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 

Μελέτη πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση της µη στοιχειοµετρικής 

έκλυσης οξυγόνου απουσία και παρουσία γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.0-1.36 mM. 

Τα αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φωτοπαραγόµενο οξυγόνο είτε 

παραµένει δεσµευµένο στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη µε τη µορφή 

περοξοτιτανικών συµπλόκων ή οξειδίων του τιτανίου, είτε απελευθερώνεται στο 

διάλυµα µε τη µορφή Η2Ο2. Σε όλες τις περιπτώσεις η ποσότητα των υπεροξειδικών 

ειδών στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη τείνει προς µια οριακή τιµή (~20 µmol), η 

οποία πιθανότατα αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή κάλυψη του TiO2 µε υπεροξειδικά 

είδη. Ποιοτικά όµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν και από αντίστοιχα πειράµατα που 

έγιναν µε χρήση γλυκόζης συγκέντρωσης 0.0-0.417mM. 

Η κβαντική απόδοση (quantum yield) των φωτο-επαγόµενων αντιδράσεων 

αναµόρφωσης µετρήθηκε σε ξεχωριστό φωτοαντιδραστηρα µε χρήση λαµπτήρα 

“black light” που εκπέµπει στα 365 nm. ∆ιαπιστώθηκε ότι κβαντική απόδοση από 

1,8% που ελήφθη για το καθαρό νερό, αυξάνεται σε 70%, µε αιώρηµα γλυκερόλης 

συγκέντρωσης 1Μ. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας διδακτορικής διατριβής µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αποικοδόµηση ρύπων σε θερµοκρασία δωµατίου και 

ατµοσφαιρική πίεση, µε ταυτόχρονη παραγωγή υδρογόνου έχοντας υψηλή απόδοση. 
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In the present study a detailed investigation has been carried out in an attempt 

to obtain photocatalytic hydrogen production with simulated the solar irradiation. The 

employed photocatalysts were either cadmium sulfide (CdS) in the presence of 

sodium sulfide and sulfide salts (Na2S-Na2SO3) or titanium dioxide (TiO2) in the 

presence of glycerol (C3O5(OH)3). 

Using cadmium sulfide (CdS) as phototcatalyst, the possibility of producing 

stabilized photocatalysts was investigated with i) various solvents, ii) various 

precursors and iii) combined with wide band gap photocatalysts, like zinc sulphide 

(ZnS) or/and titanium dioxide (TiO2), with different ratio. Results revealed that CdS 

preparation process significantly influences the photocatalytic effectiveness and 

increase the hydrogen production. Increase in hydrogen production can be achieved 

by coupling CdS with ZnS in a ratio of CdS/ZnS (25-75). A further increase in the 

rate of hydrogen production was observed by dispersion of Pt (0.5 wt %) in the 

surface of the compined photocatalyst, CdS/ZnS (25-75). Additionally, as 

experimental results indicated, increase in hydrogen production can be achieved by 

coupling CdS with TiO2 (0.5% Pt-CdS/TiO2) or alternatively by mixing CdS with 

TiO2 and ZnS (0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2). In both cases, the obtained rates of hydrogen 

production were not much different with that obtained with the use of 0.5% Pt-

CdS/ZnS (25-75). Replacing the conventional sacrificial agents (Na2S-Na2SO3) with 

ethanol (1% v/v), the rates of hydrogen production became zero, in the case of 

photocatalysts 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-70) and 0.5%Pt-CdS or significantly decreased, 

in the case of photocatalysts 0.5%Pt CdS/TiO2 (50-50) and 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 

((25-75):1). Simultaneous use of sacrificial agents with 1% v/v ethanol (Na2SO3-Na2S 

and 1% ethanol), results in successive action of the two sacrificial agents, only for the 

case of 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1). 

Using titanium dioxide (TiO2), as phototcatalyst in the presence of glycerol 

(C3O5(OH)3), resulted both in photocatalytic splitting of water and light-induced 

oxidation of organic substrates into a single process, that takes place at ambient 

conditions in the absence of gas-phase oxygen. According to the proposed 

mechanism, the water is reduced to hydrogen, while the organic compound acts as 

electron donor and gradually oxidized towards to carbon dioxide (CO2). Irradiation of 

 Abstract 



 vi

aqueous glycerol, results in notably strong evolution of H2, because of the additional 

production of hydrogen (additional hydrogen, H2, add.), which comes from the 

splitting of glycerol. The total amounts of H2,add. and CO2 are practically equal to the 

molar ratio H2,add..:CO2 7:3, which corresponds in the reaction of reforming (C3H8O3 + 

3H2O → 3CO2 + 7H2).  

The results of experiments were conducted in order to investigate the effects 

of operating parameters on the rate of hydrogen production, showed that the rate of 

hydrogen production depends strongly on glycerol concentration and, to a lesser 

extent, on the kind of metal loading, on solution pH and temperature and the 

concentration of photocatalyst in solution. Specifically, experiments of the 

effectiveness of the nature of the dispersed metal on catalytic performance showed 

that the maximum rate of hydrogen production is obtained with the use of Pt, as 

efficiency of the metal doped TiO2 is in the order of Pt > Pd > Ru >Rh >Ag. The 

effect of metal loading (Pt) on the reaction rate has been investigated in the range of 

0.0-5.0 wt.%, and showed that the maximum rate of hydrogen production increased 

with increasing Pt loading from 0.05 to 0.5 wt% but decreased for load greater than 

2% wt. Pt. Increase the catalyst concentration (0,5%Pt/TiO2) in the solution in the 

range of 0,6 g/L until 2,66 g/L leads to progressive increase on the reaction rate, 

which is finally stabilized on the biggest rate of hydrogen production. The rate of 

hydrogen evolution is higher at neutral or basic solutions, compared to acidic 

solutions and increased with increasing temperature from 40oC to 60-80oC (Fig. 3). 

Further increase of solution temperature up to 80oC did not induce significant changes 

on the rate. The most important parameter, which mainly determines the rate of 

hydrogen production, is glycerol concentration (C) in solution. In particular, 

increasing the glycerol concentration (C) in solution, in the range of 10-4 until 100 mol 

L-1, results in a linear increase of the maximum rate of hydrogen production with 

logCglyc. The maximum rate increased about two orders of magnitude with increase of 

Cglyc from zero to 1M. 

Corresponding experiments of effect of glycerol, photocatalyst concentration 

in the suspension and % Pt loading in the surface of 0.5%Pt/TiO2 were conducted in 

separate reactor. The photo-reactor includes the lamp, which simulates UV irradiation 

emitting at 365 nm. In all cases, the results were qualitatively similar with those 
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obtained with the use of UV-Vis irradiation. The only difference was that with UV 

irradiation bigger rates of hydrogen production are obtained. 

Experiments designed with the purpose to define the formation of reaction’s 

intermediates and final products (gas or/and liquid), in glycerol solution concentration 

17 mM, indicated that methanol is the main reaction intermediate, small amounts of 

acetic was also detected in the liquid phase. The final products were only H2 and CO2, 

which are in great agreement with those predicted from the stoichiometry of the 

reforming reaction. 

The investigation of slurries for the non-stoichiometric oxygen production, in 

the presence or in the absent of glycerol (concentration 0.0-1.36 mM), indicated that 

photogenerated oxygen is bound at the catalyst surface as peroxotitanate complexes or 

titanoxide, or is released in the solution as Η2Ο2. In all cases, the quantity of peroxide 

species at the catalyst’s surface tends to a marginal value (~20 µmol), which 

corresponds to the possibility of maximum cover of TiO2. Qualitatively similar results 

were obtained with the use of glucose slurries in concentration 0.0-0.417mM. 

The quantum yield (QY) of hydrogen evolution was measured in the 

photoreactor with the UV lamp emitting at 365 nm. It is observed that quantum yield 

increased from 1.8%, for pure water to 70%, for glycerol solution concentration 1M. 

The results of my thesis can be used for waste degradation in ambient 

conditions with simultaneous production of hydrogen and high efficiency. 
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ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία 
δωµατίου. 

  
Σχήµα 5.15: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του 

χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων σύνθετων 
ηµιαγωγών CdS/ZnS/TiO2 (0-1) παρουσία θυσιαζόµενων ενώσων 
Na2S (4.8 mΜ)-Na2SO3 (7 mΜ). Πηγή: Λάµπα Xe µε ένταση 
εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και 
θερµοκρασία δωµατίου. 

  
Σχήµα 5.16: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του 

χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων σύνθετων 
φωτοκαταλυτών 5%Pt-CdS/ZnS (1:3), 0.5%Pt-CdS/TiO2 (1:1) και 
0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 (1:3:1) µε χρήση θυσιαζόµενες ενώσεις i) 
Na2S και Na2SO3 (4.8mΜ και 7mΜ) ii) αιθανόλη (1% κ.ο) iii) 
συνδυασµό των δύο προηγούµενων και iv) απουσία 
θυσιαζόµενων ενώσεων. Τα πειράµατα έγιναν προσοµοιώνοντας 
την ηλιακή ακτινοβολία. Ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας στο 
αιώρηµα 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία 
δωµατίου. 

  
Σχήµα 6.1: Τα φάσµατα XRD (Α) της εµπορικής TiO2 (Ρ-25) και (Β) του 

καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 (P-25). 
  
Σχήµα 6.2: Επίδραση της εναπόθεσης Pt (0.5%κ.β.) στο ρυθµό παραγωγής 

H2 κατά την ακτινοβόληση υδατικό αιωρήµατος 0.5%Pt/µε (Α) 
Ηλιακή και (Β) Υπεριώδη ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.3: Επίδραση της προσθήκης γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου από υδατικά διαλύµατα 0.5% Pt-TiO2, για (α) ηλιακή  
και (β) υπεριώδης  ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.4: Ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 ως συνάρτηση του χρόνου 

ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2 παρουσία 
µικρών συγκεντρώσεων γλυκερόλης µε προσοµοιωµένη ηλιακή 
ακτινοβολία. 
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Σχήµα 6.5: Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 (κλειστά σύµβολα) και CO2 

(ανοικτά σύµβολα) ως συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης 
γλυκερόλης στο διάλυµα. Οι συνεχείς γραµµές αντιστοιχούν στα 
θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης Εξ. 6.1. 

  
Σχήµα 6.6: Επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο ρυθµό 

παραγωγής Η2 από την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων 
Pt/TiO2 µε (Α) ηλιακή και (Β) υπεριώδη ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.7: Μέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου ως συνάρτηση της 

αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο διάλυµα µε χρήση (α) 
ηλιακής και (β) υπεριώδους ακτινοβολίας. pH: φυσικό και 
θερµοκρασία διαλύµατος 40oC. 

  
Σχήµα 6.8: Επίδραση του είδους του µετάλλου Μ/TiO2 στο ρυθµό 

παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης 
αιωρήµατος 0.37mM γλυκερόλης. pH: φυσικό και θερµοκρασία 
40οC. 

  
Σχήµα 6.9: Ποσότητες των παραγόµενων Η2 και CO2 από υδατικά 

αιωρήµατα Μ/TiO2 συναρτήσει του είδους του µετάλλου (Μ= 
Ru, Rh, Ag, Pd, και Pt), Cglycerol = 0.365 mM. 

  
Σχήµα 6.10: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε Pt στο ρυθµό παραγωγής Η2 

ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης αιωρήµατος 0.37mM 
γλυκερόλης. pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC. 

  
Σχήµα 6.11: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε πλατίνα στο µέγιστο ρυθµό 

παραγωγής Η2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.12: Το συνολικά παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει της φόρτισης 

του TiO2 µε µέταλλο µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας και 0.37 
mM γλύκερόλη. Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στα 
θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης. 

  
Σχήµα 6.13: Σχηµατικό διάγραµµα της επίδραση της διασποράς, των 

εναποθέσεων Pt στο TiO2, στον έλεγχο του διαχωρισµού των 
φορέων φορτίου: (Α) µικρή διασπορά εναποθέσεων Pt οδηγεί σε 
αύξηση του διαχωρισµού των φορέων φορτίου και (Β) µεγάλη 
διασπορά των σωµατιδίων της Pt οδηγεί σε µείωση του 
διαχωρισµού των φορέων φορτίου και σε αύξηση της 
επανασύνδεσή τους. 

  
Σχήµα 6.14: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε Pt στο ρυθµό παραγωγής Η2 

ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης αιωρήµατος 0.74mM 
γλυκερόλης. pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC. 



 xxix

  
Σχήµα 6.15: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε πλατίνα στο µέγιστο ρυθµό 

παραγωγής Η2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.74mΜ µε υπεριώδης ακτινοβολία pH: φυσικό 
και θερµοκρασία 40οC. 

  
Σχήµα 6.16: Το συνολικά πειραµατικό παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει 

της  φόρτισης του µετάλλου σε φορέα TiO2 µε χρήση υπεριώδους 
ακτινοβολίας και 0.74 mM γλύκερόλη. Οι διακεκοµµένες 
γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη 
στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 

  
Σχήµα 6.17: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 

στο αιώρηµα στο ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.37 mM, pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC, 
προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία 

  
Σχήµα 6.18: Το συνολικά πειραµατικό παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει 

της  φόρτισης του µετάλλου σε φορέα TiO2µε χρήση ηλιακής 
ακτινοβολίας και 0.37 mM γλύκερόλη. Οι διακεκοµµένες 
γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη 
στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 

  
Σχήµα 6.19: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 

στο αιώρηµα στο ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.37 mM, pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC, 
προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.20: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 

στο αιώρηµα στο ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.74 mM, pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC, 
προσοµοιωµένη υπεριώδη ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 6.21: Επίδραση της συγκέντρωσης του 0.5% Pt-TiO2 στο αι’ωρηµα στο 

µέγιστο ρυθµό παραγωγής Η2 και CO2 κατά την ακτινοβόληση 
αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.74mΜ µε ηλιακή 
ακτινοβολία pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC. 

  
Σχήµα 6.22: Τα συνολικά παραγόµενα Η2 και CO2 συναρτήσει της  φόρτισης 

του µετάλλου σε φορέα TiO2 µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας και 
0.74 mM γλύκερόλη. Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν 
στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης. 

  
Σχήµα 6.23: Επίδραση του pH του διαλύµατος στο ρυθµό παραγωγής Η2 σε 

καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. 
Ηλιακή ακτινοβλία, Cglyc= 0.37 mM, µάζα καταλύτη 1.33 g/L και 
θερµοκρασία 40οC. 
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Σχήµα 6.24: Επίδραση του pH του διαλύµατος στο µέγιστο ρυθµό παραγωγής 

Η2 και CO2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή ακτινοβολία, µάζα καταλύτη 
1.33 g/L και θερµοκρασία 40οC. 

  
Σχήµα 6.25: Το συνολικά παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει τoυ pH του 

διαλύµατος µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. Το ακτινοβολούµενο 
αιώρηµα περιέχει 0.37mM γλυκερόλης και 1.33g/L 
φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-TiO2 θερµοκρασίας 40οC Οι 
διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά 
αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 

  
Σχήµα 6.26: Επίδραση της θερµοκρασίας του διαλύµατος στο ρυθµό 

παραγωγής Η2 και CO2 σε καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 συναρτήσει 
του χρόνου ακτινοβόλησης. Πηγή: ηλιακή ακτινοβλία, 
συγκέντρωση γλυκερόλης συγκέντρωσης: 0.37 mM, µάζα 
καταλύτη: 1.33 g/L και pH φυσικό (pH 6). 

  
Σχήµα 6.27: Επίδραση της θερµοκρασίας του διαλύµατος στο µέγιστο ρυθµό 

παραγωγής Η2 και CO2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος 
γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή ακτινοβολία, µάζα 
καταλύτη 1.33 g/L και φυσικό pH. 

  
Σχήµα 7.1: Οι ρυθµοί παραγωγής Η2 (µε κλειστά σύµβολα) και CO2 (µε 

ανοικτά σύµβολα) ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης 
αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 17.7 mΜ µε χρήση 
προσοµοιωµένης ηλιακής ακτινοβολίας. Πειραµατικές συνθήκες: 
φωτοκαταλύτης 0.5% Pt-TiO2 (1.33 g/L), T= 40oC, pH 
διαλύµατος φυσικό, ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας 

73.79 10−⋅ Einstein/sec. 
  
Σχήµα 7.2: Οι συνολικές ποσότητες των αντιδρώντων, ενδιάµεσων και 

τελικών προϊόντων στη αέρια και υγρή φάσης ως συνάρτηση του 
χρόνου ακτινοβόλησης. 

  
Σχήµα 7.3: Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού παραγωγής µορίων 

µεθανόλης και οξικού οξέος µέσω αφυδρογόνωσης και 
διάσπασης των δεσµών C-C αρχικών µορίων γλυκερόλης. 

  
Σχήµα 7.4: Ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου (α) και το συνολικά παραγόµενο 

υδρογόνο (β) που ελήφθη από υδατικό αιώρηµα 0.5% Pt-TiO2, 
συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. 

  
Σχήµα 7.5: Συνολικά παραγόµενα υπεροξειδικά είδη (α) στο σύνολο του 

αιωρήµατος, (β) στο διάλυµα και (γ) στην επιφάνεια του 
φωτοκαταλύτη κατά την ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος 
0.5% Pt/TiO2. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε (Α) τη 
µέθοδο των υπερµαγγανικών και (Β) τη µέθοδο LabAssayTM. 
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Σχήµα 7.6: Η εξάρτηση της αναλογίας µορίων Η2Ο2:H2 που παράγονται 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης κατά την ακτινοβόληση 
υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2. Οι δύο καµπύλες 
αντιστοιχούν στα συνολικά παραγόµενα υπεροξυ-σύµπλοκα που 
σχηµατίστηκαν στο αιώρηµα και µετρήθηκαν µε τις δύο 
µεθόδους (υπερµαγγανικα και LabAssayTM). 

  
Σχήµα 7.7: Ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 ως συνάρτηση του χρόνου 

ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2 παρουσία 
µικρών συγκεντρώσεων γλυκερόλης (0-1.36 Mm) µε 
προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 7.8: Συνολικά παραγόµενα υπεροξειδικά είδη στο σύνολο του 

αιωρήµατος, στο διάλυµα και στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη 
κατά την ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος 0.5% Pt-TiO2 
παρουσία γλυκερόλης (0.37mM). Με ανοιχτά σύµβολα 
απεικονίζονται οι µετρήσεις που ελήφθη µε τη µέθοδο των 
υπερµαγανικών και µε κλειστά µε τη µέθοδο LabAssayTM. 

  
Σχήµα 7.9: Συνολικά παραγόµενο Η2Ο2 (Α) στο σύνολο του αιωρήµατος (Β) 

στο διάλυµα, και (Γ) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σε 
υδατικό διάλυµα 0.5% Pt-TiO2 απουσία γλυκερόλης (0.0-
1.36mM), µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Μέθοδος 
υπερµαγγανικών. 

  
Σχήµα 7.10: Ρυθµοί παραγωγής Η2 ως συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης 

υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2 παρουσία µικρών 
συγκεντρώσεων γλυκόζης (0.0-0.42 mM), µε προσοµοιωµένη 
ηλιακή ακτινοβολία. 

  
Σχήµα 7.11: Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 (κλειστά σύµβολα) και CO2 

(ανοικτά σύµβολα) ως συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης 
γλυκόζης στο διάλυµα. Οι συνεχείς γραµµές αντιστοιχούν στα 
θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης αναµόρφωσης. 

  
Σχήµα 7.12: Συνολικά παραγόµενο Η2Ο2 (Α) στο σύνολο του αιωρήµατος (Β) 

στο διάλυµα, και (Γ) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σε 
υδατικό διάλυµα 0.5% Pt/TiO2 παρουσία γλυκόζης (0.0-
0.42mM), µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Μέθοδος 
υπερµαγγανικών. 

  
Σχήµα 7.13: Συνολικά παραγόµενα υπεροξυδικά είδη στο σύνολο του 

αιωρήµατος, στο διάλυµα και στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη 
κατά την ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος 0.5% Pt/TiO2 
παρουσία γλυκόζης (0.42mM). Με ανοιχτά σύµβολα 
απεικονίζονται οι µετρήσεις που ελήφθη µε τη µέθοδο των 
υπερµαγανικών και µε κλειστά µε τη µέθοδο LabAssayTM. 
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Σχήµα 7.14: ∆Gο/RT συναρτήσει της απαιτούµενης θερµοκρασίας για την 

παραγωγή CO και Η2 από αναµόρφωση αέριας φάσης CH4, C2H6, 
C3H8, C6H14, CH3(ΟΗ), C2H4(ΟΗ)2, C3H5(ΟΗ)3 και C6H8(ΟΗ)6 
και της αντίδρασης water-gas shift. Οι διακεκοµµένες γραµµές 
αναφέρονται σε τιµές του ln(P) for the vapor pressures 
συναρτήσει της θερµοκρασίας των CH3(ΟΗ), C2H4(ΟΗ)2, 
C3H5(ΟΗ)3 και C6H8(ΟΗ)6 (η πίεση δίνεται σε atm) 

  
Σχήµα 7.15: Σχετικές εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου (εκφρασµένες σε 

µονάδες άνθρακα ανά km) για οχήµατα που τροφοδοτούνται από 
τις σηµερινές µηχανές εσωτερικής καύσης χρησιµοποιώντας 
βενζίνη σε σχέση µε αυτά που τροφοδοτούνται από κελιά 
καυσίµου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

1.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – Αναγκαιότητα και πλεονεκτήµατα 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ενεργειακών 

απαιτήσεων σε διεθνές επίπεδο, ως συνέπεια της οικονοµικής και τεχνολογικής 

ανάπτυξης σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Ως κύρια πηγή παραγωγής 

ενέργειας χρησιµοποιούνται τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, 

άνθρακας κτλ,), η χρήση των οποίων έχει συσχετιστεί άµεσα µε την επιδεινούµενη 

ατµοσφαιρική ρύπανση του πλανήτη καθώς και µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2007 και 

αφορούν την Ελλάδα, το 75% των αερίων εκποµπών σε ρύπους που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, προέρχεται από τον τοµέα της παραγωγής ενέργειας [1].  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την φαινόµενη µείωση των αποθεµάτων 

των ορυκτών καυσίµων, έχουν οδηγήσει την σύγχρονη επιστηµονική και τεχνολογική 

έρευνα προς την κατεύθυνση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε). Η 

τεχνολογική ωρίµανση που παρατηρείται τελευταία στο χώρο αυτό έχει εντείνει τις 

προσπάθειες για την εξάπλωση της χρήσης τους σε διεθνές επίπεδο. Να σηµειώσουµε 

ότι σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη το 2006 για την παγκόσµια κατανάλωση 

ενέργειας, κατά ποσοστό 79% αυτή καλύπτεται από συµβατικές πηγές, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις Α.Π.Ε ήταν µόλις στο 18%.  

Στις µέρες µας έχει γίνει πλέον κατανοητή από το σύνολο της επιστηµονικής αλλά 

και οικονοµικής κοινότητας, η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών µορφών παραγωγής 

ενέργειας από πηγές ανανεώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η 

ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική (από υδατοπτώσεις, κύµατα, παλίρροιες και 

ωκεανούς), η γεωθερµική και η ενέργεια από βιοµάζα. Τα πλεονεκτήµατα των Α.Π.Ε. 

έναντι των συµβατικών καυσίµων είναι πολλά, και αναφέρονται ακολούθως: 
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• Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση 

της εξάρτησης από συµβατικούς ενεργειακούς πόρους. 

• Απαντούν στο ενεργειακό πρόβληµα για τη σταθεροποίηση των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερµοκηπίου. Επιπλέον, 

υποκαθιστώντας τους σταθµούς παραγωγής ενέργειας από συµβατικές πηγές, 

οδηγούν σε ελάττωση εκποµπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου 

που προκαλούν την όξινη βροχή. 

• Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό 

επίπεδο. 

• Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του 

ενεργειακού συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών 

αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήµατα 

υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες από τη µεταφορά ενέργειας. 

• Προσφέρουν δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών π.χ. ηλιακή 

ενέργεια για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών, αιολική ενέργεια για 

ηλεκτροπαραγωγή, κλπ. 

• Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος και δεν επηρεάζονται από τις 

διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των συµβατικών 

καυσίµων. 

• Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων 

εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και τέλος 

• Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την 

αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και πόλο για 

την τοπική ανάπτυξη, µε την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες 

θερµοκηπίου µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας). 

 

 

1.2 Ηλιακή ενέργεια 

Από το σύνολο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η ηλιακή είναι αυτή στην 

οποία έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια το επιστηµονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. 

Η ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών 
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αναγκών του ανθρώπου για παραγωγή ρεύµατος (φωτοβολταϊκά) ή τη θέρµανση 

νερού και αέρα (ηλιακή θερµική τεχνολογία), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πηγή 

ενέργειας, η οποία είναι άφθονη, φθηνή και φιλική προς το περιβάλλον. Η µετατροπή 

της ηλιακής ενέργειας σε χρήσιµες µορφές µπορεί να επιτευχθεί µε διεργασίες που 

εµπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες, τις θερµικές και τις φωτονικές.  

 Στις θερµικές διεργασίες, η ηλιακή ενέργεια µετατρέπεται αρχικά σε θερµότητα, 

η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε απευθείας, είτε να µετατραπεί σε µηχανική 

και/ή ηλεκτρική ενέργεια µετά από κατάλληλη επεξεργασία π.χ µέσω µιας 

τουρµπίνας ατµού. 

 Στις φωτονικές διεργασίες, τα φωτόνια απορροφώνται απευθείας από ένα µέσο, 

χωρίς την πλήρη µετατροπή σε θερµότητα. Στην συνέχεια, µέρος της ενέργειας των 

φωτονίων µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό ή αποθηκεύεται ως χηµική ενέργεια, όπως 

συµβαίνει στη φωτοσύνθεση ή στη διάσπαση του νερού. 

 Τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση των παραπάνω 

διεργασιών, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

1. Ενεργητικά (ή θερµικά) ηλιακά  συστήµατα (ΕΗΣ) 

Αποτελούν µηχανολογικά συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, τη 

µετατρέπουν σε θερµότητα, η οποία αποθηκεύεται και διανέµεται µέσω ενός υγρού ή 

αερίου µέσου µεταφοράς. Ανάλογα µε την τελική θερµοκρασία του µέσου 

µεταφοράς, διακρίνονται σε τεχνολογίες χαµηλής απόδοσης (χαµηλών ή µέσων 

θερµοκρασιών) και τεχνολογίες υψηλής απόδοσης (υψηλών θερµοκρασιών), ενώ µε 

βάση το είδος της µεταφοράς, σε συστήµατα φυσικής κυκλοφορίας (ολοκληρωµένα 

συστήµατα συλλέκτη-αποθήκευσης, θερµοσιφωνικά συστήµατα) και συστήµατα 

εξαναγκασµένης κυκλοφορίας (συστήµατα ανοικτού και κλειστού βρόγχου) 

2. Ηλιακά φωτοβολταϊκά  

Τα συστήµατα αυτά έχουν την δυνατότητα της άµεσης µετατροπής της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. ∆ιακρίνονται σε αυτόνοµα και διασυνδεδεµένα. 

3. Ηλιακά παθητικά  

Τα εν λόγω συστήµατα σε αντίθεση µε τα ενεργητικά, είναι αυτόνοµα και δεν 

απαιτούν την ανθρώπινη παρέµβαση. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται 

στις αρχές που στηρίζεται και το ίδιο το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δηλαδή στην 

παρουσία ενός διαφανούς µέσου που επιτρέπει την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας 

ενώ ταυτόχρονα εγκλωβίζει την θερµότητα που παράγεται στο εσωτερικό του χώρου.  
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4. Φωτοηλεκτροχηµικά  

Στα συστήµατα αυτά η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από κάποιο υλικό το οποίο 

µπορεί να µετατρέψει µέρος της ενέργειας των φωτονίων σε ηλεκτρισµό (όπως 

συµβαίνει στα φωτοβολταϊκά στοιχεία) ή να αποθηκεύσει µέρος της σαν χηµική 

ενέργεια, όπως συµβαίνει στην φωτοσύνθεση ή στην µετατροπή του νερού σε 

οξυγόνο και υδρογόνο. Τα τελευταία , γνωστά και ως φωτοχηµικά συστήµατα είναι 

ιδιαίτερα διαδεδοµένα στις µέρες µας κυρίως διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποδοτικά για την παραγωγή υδρογόνου µέσω διάσπασης του νερού.   

 

 

1.3 Φωτοχηµικά συστήµατα – Παραγωγή υδρογόνου  

Η αρχή λειτουργίας των φωτοχηµικών συστηµάτων έγκειται στην µετατροπή 

της ηλιακής ενέργειας σε χηµική µέσω διαφόρων φωτοχηµικών διεργασιών. Πιο 

συγκεκριµένα στις διατάξεις αυτές πραγµατοποιείται ηλεκτρονική διέγερση ενός 

µέσου, είτε ενός µεµονωµένου µορίου είτε ενός κρυστάλλου (ηµιαγωγός), από 

φωτόνια κατάλληλης ενέργειας µε αποτέλεσµα τη µετάπτωση των µορίων από τη 

θεµελιώδη ηλεκτρονική τους κατάσταση σε µια ηλεκτρονικά διεγερµένη. Με αυτόν 

τον τρόπο και την ταυτόχρονη παροχή ηλιακής ακτινοβολίας είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν αντιδράσεις όπως αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 1.1. Το 

µεγάλο πλεονέκτηµα των φωτοχηµικών συστηµάτων είναι ότι η ενέργεια 

ενεργοποίησης που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των αντιδράσεων παρέχεται 

µέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και όχι µέσω της θερµότητας. Επιπροσθέτως, τα 

αντιδρώντα συστήµατα είναι συνήθως φθηνές πρώτες ύλες, ανεξάντλητες και ευρέως 

διαθέσιµες, όπως για παράδειγµα το νερό και τα διάφορα αέρια που υπάρχουν στην 

ατµόσφαιρα. 

Φυσικά οι διεργασίες µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χηµική, έχουν 

κάποια θεωρητικά όρια απόδοσης, τα οποία σχετίζονται µε την φύση της διεργασίας. 

Έτσι και η απόδοση των φωτοχηµικών διεργασιών, καθορίζεται από διάφορους 

θερµοδυναµικούς και κινητικούς παράγοντες που καθιστούν κάποιες από αυτές 

ασύµφορες προς πρακτική εφαρµογή.  

Από τις αντιδράσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1, η παραγωγή 

υδρογόνου µέσω της φωτοδιάσπασης του νερού φαίνεται να αποτελεί µια από τις πιο 
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ελκυστικές διεργασίες µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χηµική. Το γεγονός αυτό 

µπορεί να αποδοθεί συνοπτικά στις ακόλουθες αιτίες.  

α) Το υδρογόνο υπάρχει άφθονο στην φύση ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο 

αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας µε ίδιο αν όχι µικρότερο βαθµό 

επικινδυνότητας σε σύγκριση µε τα συµβατικά ορυκτά καύσιµα.  

β) Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των στοιχείων καυσίµων που παρατηρείται 

τα τελευταία χρόνια, καθιστά την χρήση του υδρογόνου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας αποδοτική µε ταυτόχρονη µηδενική εκποµπή ρύπων. 

γ) Το υδρογόνο µπορεί να παραχθεί αποδοτικά µέσω της καταλυτικής αναµόρφωσης 

µε ατµό υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις ή/και θερµοκρασίες. Παρόλα αυτά η 

µέθοδος συνοδεύεται µε εκποµπές ρύπων, σε αντίθεση µε την φωτοδιάσπαση του 

νερού η οποία δεν προκαλεί καµία περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ και η θεωρητική 

απόδοση της µεθόδου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή.  

 

Πίνακας 1.1: Θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά αντιδράσεων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας µε τη µορφή χηµικής 
ενέργειας [7]. 
Νο. Φωτοχηµικές Αντιδράσεις ∆Go

298 (kcal mol-1) ∆Ho
298 (kcal mol-1) 

1 Η2Ο → Η2 + 1/2O2 56.7 68.3 

2 Η2Ο + CO2 → HCOOH + 1/2 O2 68.4 65.4 

3 Η2Ο + CO2 → Η2 + CO + O2 118.2 135.6 

4 Η2Ο + CO2 → CΗ2Ο + O2 124.8 134.6 

5 2Η2Ο + CO2 → CΗ3ΟH + 3/2O2 167.9 173.6 

6 2Η2Ο + CO2 → CΗ4 + 2O2 195.5 212.8 

7 3Η2Ο + 2CO2 → C2Η5OH + 3O2 318.3 336.8 

8 Η2Ο + CO2 → 1/6 C6Η12O6 + O2 114.7 111.6 

9 3/2Η2Ο +1/2 N2 → NH4 + 3/4O2 81.1 91.4 

10 2Η2Ο + N2 → N2H4 + O2 181.3 148.7 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η φωτοχηµική διάσπαση του ύδατος αποτελεί 

αντικείµενο εκτεταµένης επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας ήδη από το 1970 

[9]. Για πρώτη φορά οι Fujishima και Honda ανέφεραν την δυνατότητα παραγωγής 

υδρογόνου και οξυγόνου από την διάσπαση του νερού, σε ένα φωτοηλεκροχηµικό 
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κελί. Από τότε έχει επιτευχθεί σηµαντικότατη εξέλιξη η οποία οδήγησε σε πλήθος 

φωτονικών συστηµάτων που χρησιµοποιούν ηλιακή ακτινοβολία και τη µετατρέπουν 

σε χηµική για την παραγωγή υδρογόνου. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να 

ταξινοµηθούν, σύµφωνα µε τον Bolton, σε 4 κατηγορίες [8]:  

1.  Τα φωτοχηµικά συστήµατα, όπου η ακτινοβολία απορροφάται από µεµονωµένα 

µόρια (ευαισθητοποιητές) σε διάλυµα. Σε αυτήν την περίπτωση η χρήση 

ευαισθητοποιητή, το οποίο µπορεί να είναι ένα µόριο ή ηµιαγώγιµο υλικό, κινεί τις 

φωτοχηµικές διαδικασίες για την παραγωγή υδρογόνου.  

2.  Τα συστήµατα ηµιαγωγών, όπου το φως απορροφάται από ηµιαγώγιµο υλικό που 

βρίσκεται σε µορφή αιωρήµατος ή αποτελεί µέρος φωτοβολταϊκού κελιού ή 

φωτοηλεκτροχηµικού κελιού. Σε αυτήν την περίπτωση η απορρόφηση φωτός οδηγεί 

στην αύξηση της ενέργειας των ηλεκτρονίων του ηµιαγώγιµου υλικού, η οποία 

µπορεί να µετατραπεί σε χηµική ή ηλεκτρική ενέργεια, ανάλογα µε το περιβάλλον 

που βρίσκεται, και αυτή µε τη σειρά της να διοχετευτεί για τη διάσπαση του νερού σε 

Η2 και Ο2. 

3. Τα φωτοβιολογικά συστήµατα, όπου το ηλιακό φως απορροφάται από 

χλωροπλάστες φύλλων ή ορισµένα είδη φυκών, συζευγµένων µε ένζυµα παραγωγής 

υδρογόνου. Τα πιο αποτελεσµατικά φωτοβιολογικά συστήµατα είναι αυτά που 

περιέχουν µικροφύκια, microalgae, (πράσινα φύκια και κυανοβακτήρια), Αυτά 

απουσία αέρα επωάζονται δηµιουργώντας ενεργά κέντρα, τα οποία παρουσία φωτός 

δίνουν Η2 και Ο2. 

4.  Τα υβριδικά συστήµατα, τα οποία συνδυάζουν τις παραπάνω περιπτώσεις. Για 

παράδειγµα είναι δυνατή η εναπόθεση ενός ευαισθητοποιητή στην επιφάνεια ενός 

ηµιαγώγιµου υλικού ή ο συνδυασµός ενός φωτοηλεκτρικού κελιού µε χλωροπλάστες 

είτε στον ηλεκτρολύτη είτε ροφηµένο στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

 

 

1.4  Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη της 

αντίδρασης της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού, µε σκοπό την παραγωγή 

υδρογόνου, σε σωµατιδιακά φωτοκαταλυτικά συστήµατα ηµιαγωγών, σε 

αντιδραστήρα διαλείποντος έργου. Η φωτεινή πηγή που χρησιµοποιήθηκε 

προσοµοιάζει την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ως ηµιαγώγιµα υλικά χρησιµοποιήθηκαν 
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το θειούχο κάδµιο (CdS), θειούχο κάδµιο µε θειούχο ψευδάργυρο (CdS-ZnS) ή/και 

διοξείδιο του τιτανίου (CdS-TiO2, CdS-ZnS-TiO2, TiO2) µε µεταλλικές εναποθέσεις 

πλατίνας (Pt)   

Σκοπός της διατριβής είναι η µελέτη της εξάρτησης του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνου χρησιµοποιώντας φωτοκαταλύτες µε βάση το θειούχο κάδµιο (CdS) που 

σχετίζονται µε τη δοµή του ηµιαγωγού, και την επίδραση της προσθήκης δοτών 

ηλεκτρονίων στο αρχικό διάλυµα. 

Επιπλέον µελετάται ο συνδυασµός δύο ξεχωριστών διεργασίών, της 

φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού και της φωτο-επαγόµενης οξείδωσης της 

γλυκερόλης υπό αναερόβιες συνθήκες Σε αυτήν την διαδικασία, το νερό ανάγεται για 

την παραγωγή υδρογόνου ενώ η οργανική ένωση, που ενεργεί ως δότης ηλεκτρονίων, 

οξειδώνεται προς το CO2. Περαιτέρω ερευνάται η εξάρτηση της φωτοκαταλυτικής 

διάσπασης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου χρησιµοποιώντας διοξείδιο του 

τιτανίου και γλυκερόλη, ως δότη ηλεκτρονίων, i) από την αρχική συγκέντρωση της 

γλυκερόλης στο διάλυµα, ii)το είδος του µετάλλου και το ποσοστό φόρτισης, αλλά 

και iii) από λειτουργικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την συγκέντρωση του 

φωτοκαταλύτη στο διάλυµα, το αρχικό pH και τη θερµοκρασία του διαλύµατος. 

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε µηχανιστική µελέτη για τον προσδιορισµό 

των ενδιάµεσων προϊόντων της φωτοκαταλυτικής διεργασίας είτε απουσία είτε 

παρουσία γλυκερόλης τόσο στο διάλυµα όσο και στην επιφάνεια του καταλύτη (Pt-

TiO2) µε σκοπό την εύρεση της πορείας της αντίδρασης. 

Για την κατανόηση της ανάγκης αξιοποίησης και µετατροπής της ηλιακής 

ενέργειας, στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι διεργασίες και τα 

συστήµατα που χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 

φωτοκαταλυτικά συστήµατα ηµιαγωγών, όπου η ηλιακή ενέργεια µετατρέπεται σε 

χηµική και στα πλεονεκτήµατα αυτών.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ετερογενούς 

φωτοκατάλυσης και οι απαιτούµενες ιδιότητες των ηµιαγωγών για να δράσουν σαν 

φωτοκαταλύτες σε µια φωτοκαταλυτική αντίδραση, και να µετατρέψουν την ηλιακή 

ενέργεια σε χηµική. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται οι λειτουργικές του παράµετροι 

καθώς και οι τρόποι βελτίωσης µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης, χρησιµοποιώντας 

χρωστικές ουσίες (φωτοευαισθητοποίηση), ενισχύοντας µε µέταλλα, εναποθέτοντας 

µη-µεταλλικά στοιχεία, χρησιµοποιώντας σύνθετους ηµιαγωγούς και τέλος 

προσθέτοντας «θυσιαζόµενες» ενώσεις. 
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Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον 

αφορά τους φωτοκαταλύτες και τις θυσιαζόµενες ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά καιρούς στη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού, όπως και ο µηχανισµός της 

αντίδρασης αυτής. Επιπλέον, αναφέρονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 

χρησιµοποιηθεί ένα ηµιαγωγός στη συγκεκριµένη αντίδραση, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά των ηµιαγωγών που επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν στην παρούσα 

διατριβή. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι µέθοδοι παρασκευής των 

χρησιµοποιούµενων φωτοκαταλυτών καθώς και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν 

για τον χαρακτηρισµό τους. Περιγράφεται η πειραµατική διάταξη των 

φωτοκαταλυτικών πειραµάτων και γίνεται αναλυτική περιγραφή της πειραµατικής 

διαδικασίας καθώς και των µεθόδων προσδιορισµού των ενδιάµεσων και τελικών 

προϊόντων της φωτοκαταλυτικής διεργασίας τόσο στο διάλυµα όσο και στην 

επιφάνεια του καταλύτη. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα που 

σχετίζονται µε τη δυνατότητα παρασκευής σταθερών καταλυτών µε i) διαφορετικό 

διαλύτη, ii) διαφορετικές πρόδροµες ενώσεις, όπως και iii) µε σύζευξη του CdS µε 

µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος ηµιαγωγούς, όπως το θειούχο ψευδάργυρο (ZnS) 

ή/και το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), σε διάφορες αναλογίες σύνθεσης. για τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς την παραγωγή H2 είτε απουσία είτε 

παρουσία θυσιαζόµενων ενώσεων. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα της χρήσης 

φωτοκαταλύτη TiO2 ενισχυµένου µε µεταλλικές εναποθέσεις παρουσία οργανικής 

θυσιαζόµενης ένωσης (γλυκερόλης) στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Επιπρόσθετα 

αναλύονται τα αποτελέσµατα i) της επίδρασης της αρχικής συγκέντρωσης της 

γλυκερόλης στο διάλυµα ii) του είδος του µετάλλου και του ποσοστό φόρτισης στο 

TiO2 iii) της συγκέντρωση του φωτοκαταλύτη στο διάλυµα iv) το αρχικό pH και v) τη 

θερµοκρασία του διαλύµατος.  

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα 

µηχανιστικής µελέτης που πραγµατοποιήθηκε για τον προσδιοριµό των ενδιάµεσων 

προϊόντων που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της φωτοκαταλυτικής διεργασίας, 

απουσία και παρουσία γλυκερόλης, τόσο στο διάλυµα όσο και όσο και στην 

επιφάνεια του καταλύτη προτείνοντας την πορεία της συνολικής διεργασίας. 
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Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας 

και προτείνονται οι δυνατότητες επέκτασής της. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ  

 

 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Ο όρος φωτοκατάλυση χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει τη 

διεργασία κατά την οποία ένα υλικό (φωτοκαταλύτης) ενεργοποιείται παρουσία 

φωτός µε συνέπεια να επηρεάζει το ρυθµό µιας χηµικής αντίδρασης. Εποµένως, η 

κύρια διαφορά µεταξύ µιας συµβατικής καταλυτικής διεργασίας και µιας 

φωτοκαταλυτικής εντοπίζεται στον τρόπο ενεργοποίησης του υλικού. Στην 

περίπτωση της θερµικής κατάλυσης το υλικό (καταλύτης) ενεργοποιείται µέσω 

θερµότητας, ενώ σε αυτή της φωτοκατάλυσης η ενεργοποίηση γίνεται µε τη χρήση 

φωτονίων κατάλληλης ενέργειας [1,2,3].  

Οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: α) 

οµογενείς και β) ετερογενείς. Η παρούσα διατριβή εστιάζεται σε ετερογενείς 

φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως τα τελευταία 

χρόνια σε ποικίλες περιβαλλοντικές διεργασίες. Στην περίπτωση των ετερογενών 

φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη διεπιφάνειας µεταξύ του 

φωτοκαταλύτη και της υγρής (ή αέριας) φάσης στην οποία και περιέχονται όλα τα 

αντιδραστήρια.  

Ως φωτοκαταλύτες χρησιµοποιούνται συνήθως ηµιαγωγοί λόγω της ιδιαίτερης 

ηλεκτρονικής τους δοµής, όπως και των ιδιοτήτων τους να απορροφούν φως, και να 

διεγείρονται µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η παραγωγή και η µεταφορά ηλεκτρικών 

φορτίων µεταξύ των ενεργειακών τους σταθµών. Εξ’ ορισµού οι ηµιαγωγοί είναι µη 

αγώγιµα υλικά λόγω του ενεργειακού χάσµατος που υπάρχει µεταξύ της ζώνης 

σθένους και της ζώνης αγωγιµότητας που τους χαρακτηρίζουν. Κατά συνέπεια, για να 

είναι εφικτή η παραγωγή και η µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ των δύο ζωνών 

απαιτείται ενέργεια. Στην περίπτωση των ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται στη 

φωτοκατάλυση η ενέργεια για την παραγωγή και την µετακίνηση των ηλεκτρονίων 

από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας παρέχεται από την απορρόφηση 
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φωτονίων µε ενέργεια µεγαλύτερη ή ίση µε το ενεργειακό χάσµα των υλικών αυτών. 

Η δηµιουργία των φωτοπαραγώµενων φορτίων (e- -h+) είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για την εκκίνηση όλων των φωτοκαταλυτικών διεργασιών, αλλά για την αποδοτική 

συνέχιση της διεργασίας απαιτείται η ελαχιστοποίηση των διεργασιών 

επανασύνδεσής τους. Για τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των φορτίων απαιτειται η 

παρουσία ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπως είναι αυτό της στιβάδας φορτίου (space 

charge layer) που δηµιουργείται αυθόρµητα στη διεπιφάνεια ενός ηµιαγωγού µε ένα 

ρευστό ή µε ένα µέταλλο. 

Η µεταφορά ηλεκτρονίου µέσω µιας διεπιφάνειας (interfacial electron 

transfer) (π.χ. µεταφορά e- προς ή από ένα υπόστρωµα, το οποίο βρίσκεται 

προσροφηµένο πάνω σε φωτοδιεγερµένο ηµιαγωγό) είναι το σηµαντικότερο στάδιο 

σε µια φωτοκαταλυτική διεργασία και η απόδοσή του καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

ικανότητα ενός ηµιαγωγού να δράσει ως φωτοκαταλύτης σε µια οξειδοαναγωγική 

αντίδραση. Η απόδοση αυτή είναι συνάρτηση των θέσεων των ζωνών σθένους και 

αγωγιµότητας σε σχέση µε τα δυναµικά οξειδοναγωγής του προσροφηµένου 

υποστρώµατος. Έτσι, για την πραγµατοποίηση µιας αντίδρασης απαιτείται το 

δυναµικό του δέκτη ηλεκτρονίων να βρίσκεται χαµηλότερα (πιο θετικά) από τη ζώνη 

αγωγιµότητας του ηµιαγωγού, ενώ το δυναµικό του δότη ηλεκτρονίων να βρίσκεται 

ψηλότερα (πιο αρνητικά) της ζώνης σθένους του ηµιαγωγού. 

Η συνολική φωτοκαταλυτική διεργασία µπορεί να αποδοθεί µε τη γενική 

αντίδραση: 

 1 2 1 2( ) (Re ) Resemiconductor
ads ads hv EbgOx d d Ox>+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ +                                              (2.1) 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται σε 

φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις για να ξεκινήσει ο χηµικός µετασχηµατισµός 

προέρχεται από την ενέργεια των κβάντων υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας, σε 

αντίθεση µε τις συµβατικές θερµικές καταλυτικές αντιδράσεις. Κατά συνέπεια, είναι 

θερµοδυναµικά εφικτές περίπλοκες και ‘’απαιτητικές’’ αντιδράσεις.  

∆ιαχωρισµός µεταξύ των ‘’φωτοκαταλυτικών’’ και των ‘’φωτοσυνθετικών’’ 

αντιδράσεων γίνεται ανάλογα µε το αν η ελεύθερη ενέργεια Gibbs ( oG∆ ) της Εξ. 2.1 

είναι, αρνητική ή θετική. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αντιδράσεων µε 0oG∆ <  

είναι η οξείδωση οργανικών αποβλήτων στην αέρια ή υγρή φάση, ενώ αντιδράσεων 

µε 0oG∆ >  είναι η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς µοριακό υδρογόνο και 

οξυγόνο. 
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Πληθώρα ηµιαγώγιµων υλικών, κυρίως µεταλλοξείδια και θειούχες ενώσεις 

µετάλλων έχουν χρησιµοποιηθεί ως φωτοκαταλύτες, όµως, λίγοι είναι πραγµατικά 

αποτελεσµατικοί. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνεται το θειούχο κάδµιο (CdS), ηµιαγωγός 

µικρού ενεργειακού χάσµατος που αποκρίνεται κυρίως στο ορατό φάσµα, αλλά και το 

διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) ένας ηµιαγωγός µεγάλου ενεργειακού χάσµατος που 

απορροφά κυρίως υπεριώδη ακτινοβολία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

προσπάθειες αύξησης της απόκρισης των φωτοκαταλυτών τροποποιώντας τις 

ηλεκτρονικές ή/και οπτικές ιδιότητες των ηµιαγωγών µε εναπόθεση µετάλλων, 

ευαισθητοποίηση µε χρωστικές, ενίσχυση µε µέταλλα µετάπτωσης ή µε µη µεταλλικά 

στοιχεία ή και σύνθετους ηµιαγωγούς. [3] 

 

 

2.2 Ηµιαγωγοί 

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται σε φωτοκαταλυτικές διεργασίες, όπως επίσης και 

οι σηµαντικότερες ηλεκτρονικές και οι οπτικές τους ιδιότητες. Για την περιγραφή των 

ιδιοτήτων των ηµιαγωγών χρησιµοποιείται το µοντέλο των ζωνών σε συνδυασµό µε 

τις αρχές που διέπουν τα χαρακτηριστικά των διεπιφανειών ηµιαγωγού/µετάλλου και 

ηµιαγωγού/ρευστού.  

 

 

2.2.1 Ηλεκτρονική θεωρία ηµιαγωγών 

2.2.1.1 Ενεργειακές ζώνες και αγωγιµότητα  

Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των στερεών σωµάτων περιγράφονται βάσει της 

θεωρίας των ζωνών σύµφωνα µε  την οποία σε ένα κρύσταλλο πολλών ατόµων, κάθε 

στάθµη ηλεκτρονίων διευρύνεται σε ζώνη, που περιλαµβάνει Ν στάθµες ενέργειας, 

όπου Ν είναι τα άτοµα του κρυστάλλου και κάθε στάθµη µπορεί να περιέχει µόνο δύο 

ηλεκτρόνια σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli.  

Λόγω της µικρής ενεργειακής διαφοράς δυο ενεργειακών σταθµών µέσα σε 

µια ζώνη ο διαχωρισµός τους είναι δύσκολος και για αυτό η κάθε ενεργειακή ζώνη 

µπορεί να θεωρηθεί και σαν ένα συνεχές ενεργειακών σταθµών. Κάθε ενεργειακή 

ζώνη διακρίνεται από ένα καθορισµένο ανώτατο και κατώτατο άκρο, στα οποία είναι 

δυνατή η συµπλήρωση ηλεκτρονίων κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν που 
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ακολουθείται για τα τροχιακά των µορίων. Στην περίπτωση της κατάλυσης 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υψηλότερα κατειληµµένες από ηλεκτρόνια και οι 

χαµηλότερα κενές από ηλεκτρόνια ενεργειακές ζώνες. Η υψηλότερα κατειληµµένη 

ενεργειακή ζώνη ονοµάζεται ζώνη σθένους (valence band) και το ανώτερο άκρο 

αυτής συµβολίζεται µε VBE , ενώ η χαµηλότερη κενή ζώνη ονοµάζεται ζώνη 

αγωγιµότητας (conduction band) και το κατώτερο άκρο της συµβολίζεται µε CBE . Το 

ενεργειακό κενό µεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιµότητας ονοµάζεται 

ενεργειακό χάσµα (energy gap) ή ενέργεια ζώνης χάσµατος και συµβολίζεται gE . 

Ανάλογα µε τη σχετική θέση των VBE  και CBE  τα στερεά σώµατα χωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες: 1) τα µέταλλα 2) τους ηµιαγωγούς και 3) τους µονωτές. Στα 

µέταλλα η ζώνη σθένους και η ζώνη αγωγιµότητας αλληλεπικαλύπτονται οπότε σε 

θερµοκρασία δωµατίου τα ηλεκτρόνια µπορούν να κινηθούν σε όλο το εύρος του 

στερεού, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας τάσης. Αντίθετα, στους µονωτές και 

στους ηµιαγωγούς η ύπαρξη ενεργειακού χάσµατος δεν επιτρέπει στα ηλεκτρόνια να 

µεταπηδήσουν από τη ζώνη σθένους στην ζώνη αγωγιµότητας χωρίς την προσφορά 

ενέργειας. Τα στερεά µε ενεργειακό χάσµα µεγαλύτερο των 4 eV χαρακτηρίζονται ως 

µονωτές, ενώ αυτά που έχουν ενεργειακό χάσµα µικρότερο των 4 eV και είναι δυνατή 

η µεταφορά ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους VBE  στη ζώνη αγωγιµότητας 

CBE  µε θερµική διέγερση χαρακτηρίζονται ως ηµιαγωγοί. Στους ηµιαγωγούς η 

αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους, έχει ως συνέπεια τη 

δηµιουργία µιας θετικά φορτισµένης κενής θέσης που ονοµάζεται θετική οπή (hole). 

Η θετική οπή µπορεί να θεωρηθεί σαν ευκίνητη οντότητα αφού, εξουδετέρωση µιας 

οπής από ένα γειτονικό ηλεκτρόνιο ισοδυναµεί µε µετακίνηση της οπής στην 

αντίθετη διεύθυνση. Στο Σχ. 2.1 φαίνονται παραστατικά τα τρία είδη των στερεών. 

 

 
Σχήµα 2.1: Ενεργειακό διάγραµµα για µονωτές, ηµιαγωγούς και µέταλλα 
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Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής χρησιµοποιήθηκαν ως στερεά 

σώµατα ηµιαγωγοί για αυτό και θα επικεντρωθούµε σε αυτούς. Οι ηµιαγωγοί 

χωρίζονται σε 2 µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε την καθαρότητα τους :1) ενδογενείς 

και 2) εξωγενείς. Οι ηµιαγωγοί που οφείλουν την αγωγιµότητά τους στη θερµική 

διέγερση των ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας και στους 

οποίους η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας ( n ) είναι ίση µε 

τη συγκέντρωση των οπών στη ζώνη σθένους ( p ), ονοµάζονται ενδογενείς ηµιαγωγοί 

(intrinsic semiconductors). Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων ηµιαγωγών είναι τα Si, Ge, 

InAs, InSb, CuO κ.ά. Οι ηµιαγωγοί στους οποίους οι ενεργειακές στάθµες 

προκύπτουν από έλλειψη στοιχειοµετρικής αναλογίας στον κρύσταλλο (π.χ. µερικά 

ανηγµένο µεταλλοξείδιο) ή µε την αντικατάσταση ενός ξένου στοιχείου στο πλέγµα 

του ηµιαγωγού (doping) ονοµάζονται και ηµιαγωγοί προσθήκης ή εξωγενείς 

ηµιαγωγοί (extrinsic semiconductors). Η ενίσχυση του ηµιαγωγού µε κάποια 

πρόσµιξη µεταβάλλει τον αριθµό των φορτίων του ηµιαγωγού χωρίς όµως να 

επηρεάζει το ηλεκτρικό του φορτίο (ο ηµιαγωγός παραµένει ηλεκτρικά ουδέτερος). Ο 

αριθµός των φορτίων εξαρτάται από τη συγκέντρωση του υλικού που 

χρησιµοποιούµε για την ενίσχυση του ηµιαγωγού (ενισχυτής). Τυπικά παραδείγµατα 

τέτοιων ηµιαγωγών είναι τα NiO, ZnO, TiO2 κ.α.. Οι ηµιαγωγοί αυτού του είδους 

διακρίνονται σε n-τύπου και p-τύπου ανάλογα µε τον επικρατούντα φορέα φορτίου, 

όπως φαίνεται στο Σχ. 2.2. 

 

 

 

 
Σχήµα  2.2: Ενεργειακό διάγραµµα ηµιαγωγών n- και p-τύπου 

 

Στους n-τύπου ηµιαγωγούς (ZnO, TiO2), µπορεί να έχουµε δηµιουργία 

στάθµης δότη (donor level), σε µικρή απόσταση από το κατώτερο άκρο της κενής 

ζώνης αγωγιµότητας λόγω: α) περίσσειας θετικών ιόντων, β) έλλειψης αρνητικών 

EdEF 

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

α) n- τύπου 

στάθµες δότη 
EG 

EaEF

Ζώνη αγωγιµότητας 

Ζώνη σθένους 

β) p- τύπου 

στάθµες δέκτη EG
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ιόντων, γ) πρόσµιξης µε άτοµο µεγαλύτερου σθένους, δ) πρόσµιξης µε κατιόν 

µεγαλύτερου σθένους σε πλέγµα οξειδίου. Τα ηλεκτρόνια της στάθµης δότη που 

προέρχονται από την περίσσεια των θετικών ιόντων ή την πρόσµιξη µπορούν να 

µεταπηδήσουν ευκολότερα στη ζώνη αγωγιµότητας, µε θερµική διέγερση (µικρότερη 

ενέργεια Ed, όπου Ed η ενεργειακή στάθµη του δότη Σχ. 2.2α). Κατά συνέπεια, τα 

ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιµότητας υπερβαίνουν σε αριθµό τις θερµικά παραγόµενες 

οπές της ζώνης σθένους µε αποτέλεσµα η αγωγιµότητα στους n-τύπου ηµιαγωγούς να 

οφείλεται σε αρνητικούς φορείς φορτίου. 

Κατ’ αντιστοιχία, στους p-τύπου ηµιαγωγούς (π.χ. NiO), µπορεί να έχουµε 

δηµιουργία στάθµης δέκτη (acceptor level) σε µικρή απόσταση από το ανώτερο άκρο 

της ζώνης σθένους λόγω α) περίσσειας αρνητικών ιόντων, β) έλλειψης θετικών 

ιόντων, γ) πρόσµιξης µε άτοµο µικρότερου σθένους, δ) πρόσµιξης µε κατιόν 

µικρότερου σθένους σε πλέγµα οξειδίου. Έτσι, τα ηλεκτρόνια µπορούν να 

µεταπηδήσουν ευκολότερα στη στάθµη δέκτη από τη ζώνη σθένους, αφήνοντας στη 

ζώνη σθένους θετικές οπές (µικρότερη ενέργεια Ea, όπου Ea η ενεργειακή στάθµη του 

δέκτη Σχ. 2.2β). Σε αυτήν την περίπτωση οι θετικές οπές της ζώνης σθένους (φορείς 

πλειονότητας) υπερβαίνουν σε αριθµό τα θερµικά διεγερµένα ηλεκτρόνια της ζώνης 

αγωγιµότητας (φορείς µειονότητας), µε αποτέλεσµα η αγωγιµότητα των p-τύπου 

ηµιαγωγών να οφείλεται σε θετικούς φορείς φορτίου. Εδώ θα πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι οι στάθµες δότη και δέκτη φορτίζονται εξαιτίας της απώλειας ή 

της απόκτησης ηλεκτρονίων, αλλά δεν είναι φορείς φορτίου επειδή σταθεροποιούνται 

µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα.  

Τέλος θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αγωγιµότητα ενός εξωγενούς 

ηµιαγωγού (είτε n-τύπου είτε p-τύπου), εξαρτάται σηµαντικά από το είδος και την 

συγκέντρωση των προσµίξεων που υπάρχουν σε αυτόν. 

 

 

2.2.1.2  Επίπεδο Fermi 

Για να γίνει πλήρως κατανοητή η µετακίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων µε 

τη βοήθεια της θεωρίας των ζωνών χρησιµοποιούµε το επίπεδο Fermi ή την ενέργεια 

επιπέδου Fermi (Fermi energy level) όπως ονοµάζεται και συµβολίζεται µε FE . Ως 

γνωστόν, τα ηλεκτρόνια ενός στερεού είναι δυνατόν να µετακινούνται σε διάφορα 

διαθέσιµα ενεργειακά επίπεδα σύµφωνα µε τη συνάρτηση κατανοµής Fermi-Dirac. Η 
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συνάρτηση κατανοµής Fermi-Dirac περιγράφει την πιθανότητα µια ορισµένη 

ενεργειακή ζώνη σε δεδοµένη θερµοκρασία να είναι πλήρως κατειληµµένη από 

ηλεκτρόνια. Κατά συνέπεια, το επίπεδο Fermi ορίζεται ως το ενεργειακό επίπεδο 

εκείνο στο οποίο η πιθανότητα κατάληψης από ένα ηλεκτρόνιο είναι ακριβώς ίση µε 

0.5 και σχετίζεται άµεσα µε το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονίων στο στερεό. Όταν ο 

αριθµός των ηλεκτρονίων παραµένει σταθερός συναρτήσει της θερµοκρασίας, το 

επίπεδο Fermi παραµένει επίσης σταθερό.  

Στην περίπτωση ενός ενδογενούς ηµιαγωγού, το επίπεδο Fermi βρίσκεται στο 

µέσο µεταξύ της ζώνης αγωγιµότητας και της ζώνης σθένους αντιπροσωπεύοντας την 

ισοδύναµη στατιστικά πιθανότητα να υπάρχει κάποιος φορέας φορτίου σε µια από τις 

δύο ενεργειακές ζώνες (Σχ. 2.3α). Στην περίπτωση των εξωγενών ηµιαγωγών το 

επίπεδο Fermi µετακινείται ανάλογα µε το είδος του επικρατούντος φορέα φορτίου. 

Συγκεκριµένα, για n-τύπου ηµιαγωγούς, οι οποίοι και χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, σε χαµηλές θερµοκρασίες το επίπεδο Fermi βρίσκεται σχεδόν στο 

µέσον της απόστασης της στάθµης δότη από τη ζώνη αγωγιµότητας κατ’ αντιστοιχία 

µε τους ενδογενείς ηµιαγωγούς (Σχ. 2.2α). Αυξανόµενης της θερµοκρασίας, το 

επίπεδο Fermi µετακινείται βαθµιαία προς τη ζώνη σθένους και όταν αυτή είναι 

αρκετά υψηλή ώστε όλοι οι δότες να έχουν ιονιστεί, το επίπεδο Fermi βρίσκεται 

σχεδόν στο µέσον της ζώνης χάσµατος. Αυτό συµβαίνει, επειδή σε υψηλές 

θερµοκρασίες τα ηλεκτρόνια διεγείρονται πλέον από τη ζώνη σθένους, λόγω 

εξαντλήσεως των ηλεκτρονίων που βρίσκονται ελεύθερα στη στάθµης δότη.  

Η µετατόπιση του επιπέδου Fermi είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η 

πιθανότητα κάλυψης των ενεργειακών επιπέδων στη ζώνη αγωγιµότητας έχει αυξηθεί 

(υπάρχουν περισσότερα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιµότητας). Έτσι η ενέργεια του 

επιπέδου στο οποίο η πιθανότητα ισούται µε 1/2  (επίπεδο Fermi) είναι πιο κοντά στο 

άκρο της ζώνης αγωγιµότητας ΕCB. 

Αντίστοιχα, στους p-τύπου ηµιαγωγούς το επίπεδο Fermi µετατοπίζεται προς 

τη ζώνη σθένους (Σχ. 2.3γ) και σε χαµηλές θερµοκρασίες βρίσκεται σχεδόν στο µέσο 

της απόστασης της στάθµης δέκτη από τη ζώνη σθένους (Σχ. 2.2β). 

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι τόσο στους ηµιαγωγούς n-τύπου όσο 

και στους ηµιαγωγούς p-τύπου, η θέση του επίπεδου Fermi µπορεί να µετατοπιστεί 

κατά την επαφή του ηµιαγωγού µε έναν ηλεκτρολύτη, όπως θα δούµε παρακάτω. 
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Σχήµα 2.3: Η θέση του επιπέδου Fermi σε σχέση µε τις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους για 

ένα (α) ενδογενή (β) p-τύπου και (γ) n-τύπου ηµιαγωγούς. 

 

 

2.2.1.3 Ενεργειακά επίπεδα 

Συνήθως, η ηλεκτρονική δοµή ενός ηµιαγωγού αναπαρίσταται από ένα 

διάγραµµα ζωνών, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις ενεργειακές ζώνες και τα 

ενεργειακά επίπεδα του ηµιαγωγού συναρτήσει της απόστασης x (Σχ 2.4),. Στην 

περίπτωση των ηµιαγωγών όπου στην επιφάνεια τους υπάρχουν καθαρά 

µακροσκοπικά φορτία η έννοια του επιπέδου Fermi είναι ισοδύναµη µε την έννοια 

του χηµικού δυναµικού ( eµ ) ή του ηλεκτροχηµικού δυναµικού ( eµ ) και η ενεργειακή 

κατάσταση των ηλεκτρονίων είναι ίδια σε όλη την έκταση του ηµιαγωγού. Το 

επίπεδο Fermi βρίσκεται µέσα στο ενεργειακό χάσµα και η ενέργειά του ισούται µε 

το ηλεκτροχηµικό δυναµικό eµ  του ηµιαγωγού, σύµφωνα µε την εξίσωση: 

F eE µ=                                                                                                          (2.2)  

Το ελάχιστο έργο που απαιτείται για την εξαγωγή ενός ηλεκτρονίου από µια 

καθαρά φορτισµένη µακροσκοπικά επιφάνεια ενός ηµιαγωγού σε ένα σηµείο έξω από 

αυτόν, όπου το δυναµικό κατοπτρικής δύναµης (image-force potential) είναι 

αµελητέο, ονοµάζεται έργο εξόδου ( SCΦ ) [4] και ορίζεται από τη διαφορά µεταξύ του 

επιπέδου Fermi και του ηλεκτροστατικού δυναµικού (Ψ ), έξω από την επιφάνεια του 

ηµιαγωγού. 

SC e eµΦ = − − Ψ                                                                                             (2.3)  

Μια επίσης σηµαντική παράµετρος που χαρακτηρίζει έναν ηµιαγωγό είναι η 

ηλεκτρονική του συγγένεια SCχ , [5] η οποία ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 
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κατώτερου άκρου της ζώνης αγωγιµότητας του ηµιαγωγού και του ηλεκτροστατικού 

δυναµικού ακριβώς έξω από τον ηµιαγωγό. 

SC CBE eχ = − − Ψ                                                                                           (2.4)  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι σε έναν εξωγενή ηµιαγωγό, η 

ηλεκτρονική συγγένεια δεν εξαρτάται από το είδος και τη συγκέντρωση των 

ενισχυτών σε αντίθεση µε το έργο εξόδου, το οποίο εξαρτάται τόσο από τον ενισχυτή 

όσο και από τη θερµοκρασία [6]. Στο Σχ 2.4 αναπαρίστανται µε τη βοήθεια ενός 

διαγράµµατος ζωνών, όλα τα φυσικά µεγέθη που προαναφέρθηκαν. Ως επίπεδο 

αναφοράς για την ενέργεια λαµβάνεται το επίπεδο του κενού. 

 

 
Σχήµα 2.4: Απεικόνιση των ηλεκτρονικών ενεργειακών επιπέδων ενός ηµιαγωγού (3) 

 

 

2.2.1.4 Επιφανειακές ιδιότητες 

Ο τερµατισµός της περιοδικής δοµής στην επιφάνεια ενός ηµιαγωγού έχει ως 

αποτέλεσµα την εξάλειψη της συµµετρίας στην κατακόρυφη προς την επιφάνεια 

κατεύθυνση και το σχηµατισµό εντοπισµένων επιφανειακών καταστάσεων (surface 

localized states), µέσα στη ζώνη χάσµατος (Σχ. 2.5) Οι καταστάσεις αυτές είναι 

ενεργειακές ηλεκτρονικές στάθµες στην επιφάνεια του ηµιαγωγού µε ενέργειες 

διαφορετικές από τις επιτρεπόµενες στάθµες στην κύρια µάζα του ηµιαγωγού. Οι 

επιφανειακές καταστάσεις επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές ιδιότητες της επιφάνειας και 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδρασή της επιφάνειας του ηµιαγωγού µε 

ροφηµένα είδη. Επιφανειακές καταστάσεις µπορεί να εισάγουν κυρίως α) η παρουσία 

ελεύθερων δεσµών των επιφανειακών ατόµων β) η επιφανειακή αναδόµηση ή 
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χαλάρωση, όπως π.χ. η αλλαγή της θέσης ή/και ο σχηµατισµός χηµικού δεσµού 

µεταξύ επιφανειακών ατόµων (τα οποία ελαχιστοποιούν την επιφανειακή ενέργεια), 

γ) δοµικές ατέλειες της επιφάνειας, δ) η ύπαρξη ακαθαρσιών (impurity), δηλαδή 

ροφηµένα άτοµα στην επιφάνεια του ηµιαγωγού και ε) δεσµοί µεταξύ των 

επιφανειακών ατόµων και αυτών µιας άλλης φάσης (π.χ. ηλεκτρολύτης). Οι 

επιφανειακες καταστάσεις βρίσκονται ενεργειακά στην απαγορευµένη ζώνη 

(forbidden gap region) και είναι µείζονος σηµασία για τις οπτικές ιδιότητες ενός 

φωτοκαταλύτη. 

Η παρουσία επιφανειακών καταστάσεων προκαλεί µεταφορά φορτίων µεταξύ 

της κυρίως µάζας του ηµιαγωγού και της επιφάνειάς του ούτως ώστε να έχουµε 

τελικά την επίτευξη της θερµικής ισορροπίας. Κατά συνέπεια, η πυκνότητα φορτίου 

στην περιοχή της επιφάνειας του ηµιαγωγού αποκλίνει από την πυκνότητα φορτίου 

στην κατάσταση ισορροπίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας φορτισµένης 

περιοχής στο εσωτερικό του ηµιαγωγού, η οποία ονοµάζεται στοιβάδα φορτίου ή 

στρώµα διαχωρισµού (space charge region, SCR). Οι ιδιότητες της κυρίως µάζας ενός 

ενδογενούς ηµιαγωγού ανακτώνται σε απόσταση µερικών ατοµικών επιπέδων από 

την επιφάνεια του κρυστάλλου. Αντιθέτως, στην περίπτωση ενός εξωγενούς 

ηµιαγωγού οι επιφανειακές καταστάσεις (surface states) οδηγούν στο σχηµατισµό 

στοιβάδας φορτίου, η οποία µπορεί να εκτείνεται µέχρι µερικές χιλιάδες angstroms 

στο εσωτερικό του.  

Κατά το σχηµατισµό της στοιβάδας φορτίου παράγεται ηλεκτροστατικό 

δυναµικό, SV , το οποίο προκαλεί αλλαγή στην κλίση των ζωνών κοντά στην 

επιφάνεια του ηµιαγωγού (band bending).  

Εξ’ ορισµού, µια ενεργειακή ζώνη (ζώνη αγωγιµότητας, ζώνη σθένους) 

βρίσκεται τόσο χαµηλότερα όσο µεγαλύτερο είναι το ηλεκτρικό δυναµικό. Κατά 

συνέπεια, ένα θετικό ηλεκτροστατικό δυναµικό SV  αντιστοιχεί σε ζώνες µε κλίση 

προς τα κάτω. Γενικά, στην επιφάνεια ενός n-τύπου ηµιαγωγού οι ζώνες έχουν κλίση 

προς τα επάνω (Σχ. 2.5). Αντίθετα, σε ένα p-τύπου ηµιαγωγό οι ζώνες έχουν κλίση 

προς τα κάτω. Αποτέλεσµα της ύπαρξης των επιφανειακών καταστάσεων και της 

κλίσης των ζωνών είναι ότι το έργο εξόδου ενός ηµιαγωγού, ο οποίος έχει προκύψει 

µε την προσθήκη κάποιου ενισχυτή είναι σχεδόν ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση 

του ενισχυτή. Ενίσχυση ενός ηµιαγωγού µε δότη ηλεκτρονίων οδηγεί σε ανύψωση 

του επιπέδου Fermi και συνεπώς µείωση του έργου εξόδου. Στην πραγµατικότητα 
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αυτό αναιρείται από την αύξηση της ενέργειας που απαιτείται για την διαφυγή ενός 

ηλεκτρονίου µέσω της στοιβάδας φορτίου οπότε, το έργο εξόδου είναι σχεδόν 

ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση του ενισχυτή. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως 

pinning του επιπέδου Fermi για ενισχυµένους ηµιαγωγούς. 

 

 
Σχήµα 2.5: Σχηµατική αναπαράσταση της κλίσης των ζωνών στην επιφάνεια ηµιαγωγού n-
τύπου [7] 
 

 

2.2.2 Επαφή Ηµιαγωγού µε άλλη φάση  

Σε κάθε σύστηµα όπου υπάρχει επαφή ενός ηµιαγωγού µε ένα µέταλλο ή µε 

ένα ρευστό υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί θερµοδυναµική 

ισορροπία, δηλαδή το ηλεκτροχηµικό δυναµικό του συστήµατος να είναι οµοιογενές. 

Συνεπώς, όταν αρχικά το χηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων είναι διαφορετικό στις 

δύο φάσεις πραγµατοποιείται µεταφορά φορτίου µεταξύ του ηµιαγωγού και του 

µέσου (είτε µέταλλο είτε ρευστό) µέχρι το δυναµικό του συστήµατος να εξισωθεί. Για 

το σύστηµα ηµιαγωγού/µετάλλου το χηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων καθορίζεται 

από το επίπεδο Fermi, ενώ για το σύστηµα ηµιαγωγού/ρευστού καθορίζεται από το 

δυναµικό οξειδοαναγωγής Εredox των οξειδοαναγωγικών ζευγών που προκύπτουν 

παρουσία κάποιου ηλεκτρολύτη.  
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2.2.2.1 Επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού 

Η θεωρία επαφής µέταλλου/ηµιαγωγού στηρίζεται στη θερµοδυναµική ιδιότητα ότι 

σε θερµική ισορροπία το επίπεδο Fermi πρέπει να είναι το ίδιο και στις δύο πλευρές 

της διεπιφάνειας των δυο σωµάτων. Κατά συνέπεια, κατά την επαφή ανάµεσα σε 

έναν ηµιαγωγό και ένα µέταλλο, µε διαφορετικά ηλεκτροχηµικά δυναµικά, γίνεται 

µεταφορά ηλεκτρονίων από το υλικό µε το µεγαλύτερο ηλεκτροχηµικό δυναµικό 

(µικρότερο έργο εξόδου) προς το υλικό µε το µικρότερο ηλεκτροχηµικό δυναµικό 

(µεγαλύτερο έργο εξόδου), µέχρι να επιτευχθούν συνθήκες ισορροπίας και να 

εξισωθούν τα ηλεκτροχηµικά δυναµικά τους (εξίσωση των επιπέδων Fermi). Στην 

ισορροπία, το επίπεδο Fermi είναι κοινό για το σύστηµα και παίρνει ως τιµή την 

ενδιάµεση των αρχικών τιµών των δύο διαφορετικών επιπέδων Fermi. Η επαφή 

µετάλλου/ηµιαγωγού διακρίνεται σε επαφή Schottky ή ωµική επαφή ανάλογα µε τις 

σχετικές τιµές των έργων εξόδου των δυο σωµάτων. Στο Σχ. 2.6 δίδεται σχηµατική 

αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης ενός µετάλλου µε έναν ηµιαγωγό, όπου για 

λόγους απλούστευσης υποθέτουµε ότι τα δύο υλικά δεν έχουν καθαρό φορτίο. Τότε, 

ηλεκτροχηµικά δυναµικά δίνονται από τις εξισώσεις: 
M
eµ Μ= −Φ                                                                                                   (2.5α) 

SC
e SCµ = −Φ                                                                                                 (2.5β) 

όπου οι δείκτες Μ και SC αναφέρονται στο µέταλλο και στον ηµιαγωγό, αντίστοιχα. 

Σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας, το ηλεκτροχηµικό δυναµικό του 

συστήµατος θα είναι : 
eq
e M SC SCe eµ Μ= −Φ − Ψ = −Φ − Ψ                                                                 (2.6) 

όπου MΨ  και SCΨ  τα εξωτερικά δυναµικά του µετάλλου και του ηµιαγωγού, 

αντίστοιχα. Η διαφορά δυναµικού επαφής ( SC
M∆Ψ ) που αναπτύσσεται µεταξύ των δύο 

σωµάτων είναι ισοδύναµη µε τη διαφορά του έργου εξόδου των δύο σωµάτων 

( SC
M∆Φ ) πριν την επαφή, 

SC SC
M Me∆Φ = − ∆Ψ                                                                                            (2.7)  

Σε ένα n-τύπου ηµιαγωγό που βρίσκεται σε επαφή µε ένα µέταλλο, το επίπεδο 

Fermi του ηµιαγωγού είναι µεγαλύτερο από αυτό του µετάλλου (ΦΜ>ΦSC) και, κατά 

συνέπεια, έχουµε µεταφορά ηλεκτρόνιων από τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο. 

Αποτέλεσµα αυτής της µεταφοράς φορτίου είναι η επιφάνεια του ηµιαγωγού στο 

σηµείο επαφής να φορτίζεται θετικά, ενώ αυτή του µετάλλου να φορτίζεται αρνητικά. 
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Έτσι το ηλεκτροστατικό δυναµικό στον ηµιαγωγό ανυψώνεται σε σχέση µε το 

µέταλλο και οι ενέργειες των ηλεκτρονίων χαµηλώνουν, όπως φαίνεται στο Σχ 2.6β. 

Κατά την µετακίνηση αυτή, η στοιβάδα φορτίων που δηµιουργείται 

ονοµάζεται στοιβάδα εκκένωσης (depletion layer). Σε κατάσταση θερµικής 

ισορροπίας, το επίπεδο Fermi παραµένει σταθερό σε όλο το σύστηµα. Επιπρόσθετα, η 

απόσταση ανάµεσα στην άκρη της ζώνης αγωγιµότητας και της επιφάνειας του 

επιπέδου Fermi αυξάνει καθώς η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων µειώνεται. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η άκρη της ζώνης αγωγιµότητας να κάµπτεται προς τα κάτω 

όπως φαίνεται στο Σχ 2.6β. Εφόσον το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού δεν 

µεταβάλλεται κατά την επαφή µε το µέταλλο, η άκρη της ζώνης σθένους 

µετατοπίζεται παράλληλα µε την άκρη της ζώνης αγωγιµότητας και το φράγµα 

δυναµικού που δηµιουργείται φράγµα Schottky (Schottky barrier) [8] και δίνεται από 

τη σχέση: 

 Μ
Μ

Φ −Φ
Φ = SC

e
                                                                                   (2.8) 

όπου ΜΦ  είναι το έργου εξόδου ενός µετάλλου και ΦSC  το έργου εξόδου ενός 

ηµιαγωγού. Το φράγµα Schottky παίζει σηµαντικό ρόλο στις φωτοκαταλυτικές 

διεργασίες, διότι µπορεί να λειτουργήσει σαν µια ικανή «παγίδα» ηλεκτρονίων, 

εµποδίζοντας την επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής. 

 

 
Σχήµα 2.6 Σχηµατικό διάγραµµα του έργου εξόδου ( MΦ ) ενός µετάλλου και του έργου 

εξόδου ( SCΦ ) ενός ηµιαγωγού µε M SCΦ > Φ  (α) πριν και (β) µετά την επαφή 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η στάθµη του κενού σε ένα n-τύπου ηµιαγωγό, 

δηλαδή το ενεργειακό επίπεδο ακριβώς έξω από το υλικό ενός ηλεκτρονίου µε 

µηδενική κινητική ενέργεια, ακολουθεί τις ίδιες µεταβολές µε αυτές της ζώνης 

αγωγιµότητας. Αυτό συµβαίνει επειδή η ηλεκτρονική συγγένεια του ηµιαγωγού 

παραµένει αµετάβλητη ακόµα και µετά την επαφή του µε το µέταλλο [3,8-10]. 

Για ένα σύστηµα p-τύπου ηµιαγωγού µε µέταλλο, το επίπεδο Fermi του 

ηµιαγωγού είναι χαµηλότερο από αυτό του µετάλλου, µε αποτέλεσµα ηλεκτρόνια να 

µεταφέρονται από το µέταλλο προς τον ηµιαγωγό δηµιουργώντας έτσι µια στοιβάδα 

εκκένωσης από οπές. Σε αυτήν την περίπτωση, το ηλεκτροστατικό δυναµικό 

χαµηλώνει, ενώ οι ενέργειες των ηλεκτρονίων ανεβαίνουν µε αποτέλεσµα οι ζώνες 

σθένους και αγωγιµότητας να κλίνουν προς τα πάνω.  

 

 

2.2.2.2 Επαφή ηµιαγωγού-ηλεκτρολύτη 

Η επαφή ενός ηµιαγωγού µε ένα ρευστό έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά 

φορτίου από τα δύο σώµατα προς τη διεπιφάνεια τους έως ότου επιτευχθεί 

ηλεκτροστατική ισορροπία και τα επίπεδα Fermi των δύο σωµάτων (ηµιαγωγού και 

ρευστού) να έχουν την ίδια ενέργεια. Κινητήρια δύναµη αυτού του φαινόµενου είναι 

η τάση που έχουν τα δυο σώµατα να προσλάβουν ή να αποδώσουν ηλεκτρόνια. Η 

ανακατανοµή των φορτίων στη διεπιφάνεια του ηµιαγωγού µε το ρευστό δηµιουργεί 

µια διπλοστοιβάδα (double layer), ενώ η µεταφορά των κινητών φορέων φορτίου 

ανάµεσα στον ηµιαγωγό και το ρευστό παράγει µια στιβάδα φορτίου (space charge 

layer). 

Για αλληλεπιδράσεις ενός συστήµατος n-τύπου ηµιαγωγού µε κάποιο 

ηλεκτρολύτη (π.χ το TiO2, το οποίο µπορεί να έχει διαθέσιµες επιφανειακές 

καταστάσεις ώστε να παγιδευτεί ένα ηλεκτρόνιο) η περιοχή της επιφάνειας 

φορτίζεται αρνητικά. Κατά συνέπεια, για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα 

του συστήµατος, αναπτύσσεται µια θετική στιβάδα φορτίου στην πλευρά του 

ηµιαγωγού προκαλώντας µετατόπιση τόσο στο ηλεκτροστατικό δυναµικό όσο και 

στην κλίση ζώνης προς τα πάνω (στην επιφάνεια).  

Το Σχ. 2.7 απεικονίζει τις στοιβάδες φορτίου που δηµιουργούνται από την 

κινητικότητα των φορτίων διαµέσου της διεπιφάνειας ενός συστήµατος n-τύπου 

ηµιαγωγού/ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει στοιβάδα φορτίου το 
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σύστηµα βρίσκεται στο δυναµικό οριζόντιας ζώνης (flat band potential), (Σχ. 2.7 (α)) 

και ο ηµιαγωγός διαθέτει µια οµοιόµορφη κατανοµή φορτίου. 

 

 
Σχήµα 2.7: Σχηµατισµός στιβάδας φορτίου και κλίση ζώνης ενός συστήµατος ηµιαγωγού n-

τύπου και ενός ηλεκτρολύτη 
 

Όταν στη διεπιφάνεια του συστήµατος υπάρχει θετικό φορτίο αυξάνει τη 

συγκέντρωση του φορέα πλειονότητας των ηλεκτρονίων κοντά στην επιφάνεια µέσα 

στην περιοχή της στιβάδας φορτίου. Η στοιβάδα φορτίου που σχηµατίζεται 

ονοµάζεται στιβάδα συσσώρευσης (accumulation layer), (Σχ. 2.7 (β)). Στην περίπτωση 

αυτή, oι ζώνες του ηµιαγωγού κλίνουν προς τα κάτω, καθώς η µια κινείται προς την 

κατεύθυνση της επιφάνειας (σαν αποτέλεσµα της δυναµικής ενέργειας των 

ηλεκτρονίων) και η άλλη κινείται προς την κατεύθυνση της θετικά φορτισµένης 

εξωτερικής στιβάδας. 

Όταν αρνητικά φορτία συσσωρεύονται στη διεπιφάνεια του συστήµατος, η 

συγκέντρωση του φορέα πλειονότητας των ηλεκτρονίων κοντά στην επιφάνεια είναι 

µικρότερη από αυτή στο εσωτερικό του ηµιαγωγού. Σε αυτήν την περίπτωση η 

στιβάδα φορτίου που σχηµατίζεται ονοµάζεται στιβάδα εκκένωσης (depletion layer), 

(Σχ. 2.7 (γ)) και οι ζώνες σθένους και αγωγιµότητας να κλίνουν προς την κατεύθυνση 

της διεπιφάνειας του συστήµατος, δηλαδή προς τα πάνω.  

Όταν η εκκένωση του φορέα πλειονότητας φορτίου εκτείνεται βαθιά µέσα 

στον ηµιαγωγό, το επίπεδο Fermi είναι πιο κοντά στη ζώνη σθένους από ότι στη ζώνη 

αγωγιµότητας. Κατά συνέπεια η περιοχή της επιφάνειας του ηµιαγωγού εµφανίζεται 

να είναι p-τύπου ενώ το κυρίως σώµα (bulk) παρουσιάζει συµπεριφορά n-τύπου. Η 

στιβάδα φορτίου που δηµιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ονοµάζεται στιβάδα 

αναστροφής (inversion layer), Σχ. 2.7 (δ).  
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Αν και τα παραπάνω αναφέρονται σε n-τύπου ηµιαγωγούς, αντίστοιχα 

φαινόµενα παρατηρούνται και σε p-τύπου ηµιαγωγούς, όπου τα κινούµενα φορτία σε 

αυτήν την περίπτωση είναι οι οπές [3] 

Στο Σχ. 2.8 παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχηµατισµός της στοιβάδας 

εκκένωσης κατά την επαφή ενός n-τύπου ηµιαγωγού µε έναν ηλεκτρολύτη που 

περιέχει οξειδαναγωγικά ζεύγη D/D+. Στην περίπτωση που το επίπεδο Fermi του 

ηµιαγωγού είναι ενεργειακά ψηλότερα από το δυναµικό του ζεύγους D/D+ ( redoxE ) θα 

έχουµε µετακίνηση ηλεκτρόνιων από τον ηµιαγωγό προς τον ηλεκτρολύτη. Τα 

µεταφερόµενα ηλεκτρόνια δεν ανεβάζουν σηµαντικά το ηλεκτροχηµικό δυναµικό της 

υγρής φάσης επειδή η πυκνότητα των διαθέσιµων ενεργειακών επιπέδων ανά µονάδα 

ενέργειας είναι αρκετά υψηλότερη στο υγρό αναγωγικό σύστηµα (D/D+) απ’ ότι στην 

απαγορευµένη ζώνη του ηµιαγωγού. Όµως τα µεταφερόµενα ηλεκτρόνια επηρεάζουν 

σηµαντικά το επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού. Έτσι, σε συνθήκες ισορροπίας το 

επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού γίνεται ίσο µε την ενέργεια του οξειδοαναγωγικού 

δυναµικού του ηλεκτρολύτη. Αποτέλεσµα της µεταφοράς φορτίων είναι η εµφάνιση 

δυναµικού sV , κατά µήκος της διεπιφάνειας του ηµιαγωγού µε τον ηλεκτρολύτη, 

κυρίως στη µεριά του ηµιαγωγού που έχει έλλειµµα φορέων φορτίου. Όταν τα CBE  

και VBE είναι σταθερά (pinned), θέση τους δεν µεταβάλλεται. 

 

 
Σχήµα 2.8: Ενεργειακό διάγραµµα ενός n-τύπου ηµιαγωγού βυθισµένο σε ηλεκτρολύτη που 
περιέχει αναγωγικά ζεύγη D/D+ όπου ,

SC
F F redoxE E> : (α) πριν και (β) µετά την επαφή.  
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2.2.2.3  Θέσεις των ζωνών και κλίµακες ενέργειας 

Οι θέσεις των άκρων των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας ( CBE  και VBE ) 

διάφορων ηµιαγωγών σε υδατικά διαλύµατα παρουσιάζονται στο Σχ. 2.9. Η 

εσωτερική κλίµακα ενέργειας δίνεται στην αριστερή πλευρά για σύγκριση µε τη 

στάθµη του κενού (vacuum level) και στη δεξιά πλευρά για σύγκριση µε το κανονικό 

δυναµικό υδρογόνου (Normal Hydrogen Electrode, NHE) το ηλεκτροχηµικό 

δυναµικό του οποίου είναι τοποθετηµένο στα -4.5eV σε σχέση µε τη στάθµη του 

κενού. Κατά συνέπεια, όταν η ενέργεια ενός οξειδοαναγωγικού ζεύγους (Uredox) 

µετράται ως προς το NHE, η αντίστοιχη τιµή ως προς τη στάθµη του κενού δίνεται 

από τη σχέση  

4.5redox redoxE eV eU= − −                                                                                (2.9) 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, κάθε ηµιαγωγός µπορεί εύκολα να 

τοποθετηθεί στο ενεργειακό διάγραµµα του σχήµατος. 2.9 ανάλογα µε την ενέργεια 

των άκρων των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας.  

 

 
Σχήµα 2.9: Ενέργειες για διάφορους ηµιαγωγούς σε υδατικούς ηλεκτρολύτες σε 

pH=1. [3] 
 

Το pH του διαλύµατος του ηλεκτρολύτη επηρεάζει τις θέσεις των ζωνών 

σθένους και αγωγιµότητας των διάφορων ηµιαγωγών σε σχέση µε τα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά των ροφηµένων ειδών. Για παράδειγµα, για ηµιαγωγό 
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µεταλλοξειδίου σε υδατικό ηλεκτρολύτη, σε θερµοκρασία δωµατίου, τα άκρα των 

ζωνών σθένους και αγωγιµότητας µετακινούνται κατά 59 mV προς τα αρνητικά 

δυναµικά για κάθε µονάδα αύξησης του pH [11,12]: 

(  ) 0.059     (V,NHE)VB CBE or E ά pHσταθερ= − x                                      (2.10) 

 

 

2.2.3 Οπτικές ιδιότητες ηµιαγωγών 

2.2.3.1 Φωτοδιέγερση  

Ο πιο συνηθισµένος µηχανισµός παραγωγής ευκίνητων φορέων φορτίων σε 

έναν ηµιαγωγό είναι η θερµική διέγερση. Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός είναι 

σηµαντικός µόνο για ηµιαγωγούς µε ζώνη χάσµατος µικρότερη των 0.5 eV, αφού η 

µέση θερµική ενέργεια σε θερµοκρασία δωµατίου είναι µόνο 0.026 eV. Όµως, η 

µετακίνηση ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας, µπορεί 

να επιτευχθεί µε απορρόφηση φωτονίου κατάλληλης ενέργειας. Ως αποτέλεσµα της 

απορρόφησης, ένα ηλεκτρόνιο (ec
-) µεταπηδά στη ζώνη αγωγιµότητας αφήνοντας στη 

ζώνη σθένους µια οπή (hv
+). Οι φωτοπαραγώµενοι αυτοί φορείς συνεισφέρουν στην 

αύξηση της πυκνότητας των ελεύθερων φορέων φορτίου και εποµένως στην αύξηση 

της αγωγιµότητας (φωτοαγωγιµότητα 1) του ηµιαγωγού. 

Αναγκαία συνθήκη για τη φωτοδιέγερση ενός ηµιαγωγού είναι η ενέργεια του 

απορροφούµενου φωτονίου να υπερβαίνει την ενέργεια χάσµατος ζωνών, bgE , 

δηλαδή : 

 bghv E≥                                                                                                       (2.11) 

όπου h  η σταθερά Plank και v  η συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Η 

συνθήκη αυτή είναι απαραίτητη για τη µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε άλλες 

µορφές ενέργειας µε τη βοήθεια ηµιαγωγών. 

Κατά συνέπεια, η Εξ. 2.11 θέτει τη συνθήκη για την απορρόφηση του φωτός 

συναρτήσει της ενέργειας της ζώνης χάσµατος του ηµιαγωγού. Άρα οι ηµιαγωγοί 

µπορούν να απορροφήσουν φωτόνια µε µήκος κύµατος µικρότερο µιας οριακής τιµής 

(«κατώφλι») (threshold wavelength) λth, το οποίο συνδέεται µε την ενέργεια ζώνης 

χάσµατος σύµφωνα µε την εξίσωση: 

1240( )
( ) ( )th

bg bg

hcnm
E eV E eV

λ = =                                                                                 (2.12) 

1 Η φωτοαγωγιµότητα είναι ο συνδυασµός οπτικής διέγερσης και φαινοµένων µεταφοράς 
  και ορίζεται σαν τη µεταβολή της αγωγιµότητας µε φωτισµό σε σχέση µε εκείνη στο σκοτάδι 
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όπου c  η ταχύτητα του φωτός. Εποµένως, φωτόνια µε µήκη κύµατος µεγαλύτερα από 

το λth δεν απορροφούνται από τον ηµιαγωγό, δηλαδή ο ηµιαγωγός είναι «διάφανος» 

σε αυτά, ενώ για µήκη κύµατος µικρότερα από το λth τα φωτόνια απορροφούνται 

µέσα σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια του ηµιαγωγού. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο 

ηµιαγωγός καθορίζει ένα «κατώφλι απόκρισης» στο φως. 

 

 

2.2.3.2 Έµµεση και άµεση διέγερση 

Είναι γνωστό ότι η συνολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου δίνεται από το 

άθροισµα της ορµής του και της δυναµικής του ενέργειας. Για τη µετακίνηση ένός 

ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας απαιτείται η µεταβολή 

είτε της δυναµικής ενέργειας είτε και των δυο παραπάνω αναφερόµενων παραµέτρων 

(ορµής και δυναµική ενέργεια). Κατά συνέπεια προκύπτουν δύο βασικές κατηγορίες 

ηµιαγωγών ανάλογα µε το είδος της ενέργειας που µεταβάλλεται για τη µετακίνηση 

ενός ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας. Τα δύο αυτά είδη 

ηµιαγωγών είναι οι ηµιαγωγοί α) έµµεσης (indirect) και β) άµεσης (direct) διέγερσης. 

Στους ηµιαγωγούς έµµεσης µετάβασης, η διέγερση ενός ηλεκτρονίου 

πραγµατοποιείται µε την ταυτόχρονη µεταβολή τόσο της ορµής όσο και της 

δυναµικής του ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική διαδικασία µετάβασης 

γίνεται ως εξής: Αρχικά το ηλεκτρόνιο αφού διεγερθεί παγιδεύεται πρώτα σε µια 

χαµηλότερη ενεργειακά ζώνη πριν την τελική του µετακίνησή στη ζώνη 

αγωγιµότητας. Στη συνέχεια µεταβάλλεται η δυναµική του ενέργεια µε αποτέλεσµα 

την απελευθέρωση ενός φωνονίου, ενώ ταυτόχρονα µεταβάλλεται και η ορµή του 

παράγοντας ένα φωνόνιο, το οποίο γίνεται κατανοητό ως µηχανική δόνηση και έχει 

ως αποτέλεσµα τη θέρµανση του κρυσταλλικού πλέγµατος του ηµιαγωγού (Σχ. 

2.10(α)). 

Στους ηµιαγωγούς άµεσης (direct) µετάβασης έστω και µια µικρή αλλαγή της 

δυναµικής ενέργειας έχει ως συνέπεια τη διέγερση ενός ηλεκτρονίου µιας και το 

κατώτερο σηµείο της ζώνης αγωγιµότητας βρίσκεται κάθετα πάνω από το µέγιστο 

σηµείο της ζώνης σθένους (Σχ. 2.10(β)). 
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Σχήµα 2.10: Σχηµατική αναπαράσταση (α) έµµεσης και (β) άµεσης οπτικής διέγερσης [20]. 

 

 

2.2.3.3 Συντελεστής απορρόφησης και βάθος διείσδυσης 

Μέσα στον ηµιαγωγό, η απόσβεση του φωτός ακολουθεί τον εκθετικό νόµο  

 )exp( laII o −=                                                                                          (2.13) 

όπου I  η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στον ηµιαγωγό, oI  η ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας, l  η απόσταση διείσδυσης του φωτός στον ηµιαγωγό 

και a  ο συντελεστής απορρόφησης. Για µήκη κύµατος κοντά στο «κατώφλι», η τιµή 

του a  αυξάνεται µε αύξηση της ενέργειας των φωτονίων. Η εξίσωση (2.14) 

περιγράφει ικανοποιητικά τη συµπεριφορά απορρόφησης φωτός ενός ηµιαγωγού 

κοντά στο «κατώφλι»: 

 ( )n
bga h const h Eν ν= −                                                                      (2.14) 

O εκθέτης n  έχει την τιµή 3/2 για ένα ηµιαγωγό άµεσης µετάβασης και την τιµή 2 

για έναν έµµεσης µετάβασης. 

Στην περίπτωση ενός ηµιαγωγού άµεσης µετάβασης, η γραφική παράσταση 

του 2/3( )hα ν συναρτήσει του hv  δίνει µια ευθεία γραµµή. Από προεκβολή της ευθείας 

στο 2 /3( ) 0hα ν =  προκύπτει το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. Αντιθέτως για ένα 

ηµιαγωγό έµµεσης µετάβασης η γραφική παράσταση του 1/2a  συναρτήσει της 

ενέργειας των φωτονίων δίνει δύο γραµµικές περιοχές, η µια εκ των οποίων 

αντιστοιχεί στην απορρόφηση των εκπεµπόµενων φωτονίων και η άλλη στην 
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απορρόφηση των παγιδευµένων φωνονίων. H µέση τιµή των δύο τοµών είναι και η 

ενέργεια χάσµατος του ηµιαγωγού.  

Εφόσον η εξίσωση που περιγράφει τη φωτοδιέγερση ενός ηµιαγωγού είναι 

εκθετικής µορφής (Εξ. 2.13), το βάθος διείσδυσης ενός φωτονίου µπορεί να 

υπολογιστεί από τον παράγοντα 1 / a  και µετράται σε µονάδες µήκους. Συνήθως τα  

βάθη διείσδυσης ενός φωτονίου µε ενέργεια µεγαλύτερη του ενεργειακού χάσµατος 

του ηµιαγωγού είναι µεταξύ των 0.1 και 5 µm. Για παράδειγµα, στο TiO2 το a  έχει 

την τιµή 2.6×104 cm-1 στα 320 nm, και δείχνει ότι φως µήκους κύµατος 320 nm 

απορροφείται κατά 90% αφού διεισδύσει στον ηµιαγωγό σε 3900 Å [11,12]. 

 

 

2.2.3.4 Επίδραση του µεγέθους του ηµιαγωγού στις ηλεκτρονικές και οπτικές του 

ιδιότητες 

Το µέγεθος των κρυσταλλιτών ενός ηµιαγωγού επηρεάζει σηµαντικά τις 

ηλεκτρονικές και οπτικές του ιδιότητες. Ηµιαγωγοί µε µέγεθος κρυσταλλιτών 

µικρότερο των 10 nm (νανοσωµατίδια ή clusters) δεν έχουν την περιοδικότητα που 

χαρακτηρίζει τους κρυστάλλους και η ηλεκτρονική τους δοµή βρίσκεται µεταξύ 

αυτής των µεµονωµένων ατόµων και ενός κρυστάλλου. Στην περίπτωση αυτή οι 

ζώνες σθένους και αγωγιµότητας χωρίζονται σε κβαντισµένα επίπεδα και τα 

νανοσωµατίδια συµπεριφέρονται σαν ένα µεγαλοµόριο µε αποτέλεσµα να 

µεταβάλλονται σηµαντικά οι οπτικές και ηλεκτρονικές τους ιδιότητες (Σχ. 2.11). 

 

 
Σχήµα 2.11: ∆ιάγραµµα ηλεκτρονικής δοµής κρυσταλλικών και νανο κρυσταλλικών 
ηµιαγωγών [13]. 
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Γενικά, µειώνοντας το µεγέθος των σωµατιδίων ενός ηµιαγωγού η απόσταση 

µεταξύ των ακρών των ζωνών διευρύνεται δίνοντας µεγαλύτερα οξειδοαναγωγικά 

δυναµικά, καθώς τα επίπεδα της VBE  µετατοπίζονται ελαφρώς σε χαµηλότερες 

ενέργειες, ενώ αυτά της CBE  µετατοπίζονται ισχυρώς προς µεγαλύτερες ενέργειες. 

Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού και ο ηµιαγωγός 

αποκτά τη δυνατότητα απορρόφησης φωτός σε µικρότερα µήκη κύµατος. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το ενεργειακό χάσµα µεταξύ των κβαντισµένων 

επιπέδων του ηµιαγωγού είναι ανάλογο του 1/r2, όπου r είναι η ακτίνα του 

σωµατιδίου.[11,12] Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το CdS, του οποίου το 

ενεργειακό χάσµα µεταβάλλεται από 2.5- έως 4 eV για ένα εύρος µεγέθους 

κρυσταλλιτών από 3-10nm. 

Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες των ηµιαγωγών που βρίσκονται σε διάλυµα 

εξαρτώνται επίσης από το µέγεθος των σωµατιδίων. Για µεγάλα σωµατίδια 

ηµιαγωγών, η ακτίνα r είναι µεγαλύτερη από το πλάτος της στοιβάδας φορτίου µε 

συνέπεια η στοιβάδα εκκένωσης να έχει τα χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν στην 

παράγραφο §2.2.2.1. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχωρισµός των φωτοπαραγόµενων 

φορτίων γίνεται µε τη βοήθεια του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται στην 

επιφάνεια του ηµιαγωγού. Στην περίπτωση των νανοσωµατιδίων που η διάµετρός 

τους είναι πολύ µικρή δεν είναι εφικτή η δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου στη 

διεπιφάνεια µε αποτέλεσµα η κλίση των ζωνών να είναι πολύ µικρή ή µηδαµινή. 

Έτσι, ο διαχωρισµός και η µεταφορά των φορτίων καθορίζεται µόνο από την 

ταχύτητα διάχυσή τους.  

Το µέγεθος των σωµατιδίων του ηµιαγωγού επηρεάζει και τον απαιτούµενο 

χρόνο για τη µεταφορά των φορτίων από την κυρίως µάζα του στην επιφάνειά του. 

Όσο µικρότερα είναι τα σωµατίδια τόσο µικρότερος είναι και ο απαιτούµενος χρόνος. 

Για παράδειγµα, σε σωµατίδια TiO2 µεγέθους 1 mm έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 

100 ns για τη µεταφορά φορτίων από την κυρίως µάζα του στην επιφάνειά του, ενώ 

για σωµατίδια 10 nm απαιτούνται µόλις 10 ps. 

 

 

2.2.3.5  Σταθερότητα υπό ακτινοβόληση  

Οι ηµιαγωγοί που χρησιµοποιούνται ως φωτοκαταλύτες απαιτείται να είναι 

σταθεροί κατά την επαφή τους µε τα ρευστά που έρχονται σε επαφή τόσο στο 
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σκοτάδι όσο και κάτω από φωτισµό. Στην περίπτωση n-τύπου ηµιαγωγών σε υδατικά 

αιωρήµατα, οι φωτοπαραγόµενες οπές της ζώνης σθένους που µετακινούνται στη 

διεπιφάνεια, είναι συχνά ικανές να οξειδώσουν τον ηµιαγωγό [14]. Για να εκλείψει ο 

κίνδυνος της φωτοδιάβρωσης, η κινητική του οξειδοαναγωγικού ζεύγους που 

εισάγεται στο διάλυµα θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη έτσι ώστε να παγιδεύσει 

τους φορείς που φτάνουν στη διεπιφάνεια. Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στην παγίδευση 

του φορέα φορτίου από ένα επιφανειακό άτοµο του κρυστάλλου (φωτο-διάβρωση) 

και την παγίδευση του φορέα φορτίου από το οξειδοαναγωγικό είδος στο διάλυµα 

έχει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του φωτοκαταλυτικού συστήµατος. ∆ιάφορα 

οξείδια, όπως το TiO2 (n-τύπου ηµιαγωγός) φαίνεται να είναι αρκετά σταθερά όταν 

βρίσκονται σε επαφή µε το νερό και ακτινοβολούνται µε ενέργεια µεγαλύτερη αυτής 

του ενεργειακού του χάσµατος [16-19]. Αντίθετα, άλλοι ηµιαγωγοί όπως CdS, ZnO 

και WO3 είναι είτε χηµικά είτε φωτοχηµικά ασταθείς κατά την επαφή τους µε το 

νερό, αφού το δυναµικό για την οξείδωση του νερού είναι θετικότερο του δυναµικού 

διάσπασης των παραπάνω ηµιαγωγών [19]. Για παράδειγµα, σε ένα φωτοκαταλυτικό 

σύστηµα υδατικού διαλύµατος µε ηµιαγωγό ZnO, το οξυγόνο που εκλύεται δεν 

προέρχεται από την διάσπαση του νερού αλλά από την διάσπαση του ηµιαγωγού 

[16,19]. 

 

 

2.3 Βασικές αρχές φωτοκατάλυσης 

2.3.1 Εισαγωγή 

Οι ηµιαγωγοί που χρησιµοποιούνται στην φωτοκατάλυση (φωτοκαταλύτες) 

επιταχύνουν κυρίως αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στη διεπιφάνεια του 

στερεού µε ένα ρευστό. Όπως κάθε ετερογενής καταλυτική διεργασία, η αντίδραση 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια για την µετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα [20]: 

1) Μεταφορά των αντιδρώντων από την κυρίως µάζα του ρευστού στην επιφάνεια 

του φωτοκαταλύτη. 

2) Προσρόφηση τουλάχιστον ενός από τα αντιδρώντα. 

3) Χηµικός µετασχηµατισµός των προσροφηµένων αντιδραστηρίων σε 

προσροφηµένα προϊόντα. 

4) Εκρόφηση του (των) προϊόντος (-ων). 

5) Μεταφορά των προϊόντων από τη διεπιφάνεια ρευστού-στερεού στην κυρίως 

µάζα του ρευστού. 
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Η κύρια διαφορά ανάµεσα στην κλασσική κατάλυση και στη φωτοκατάλυση 

είναι ο τρόπος ενεργοποίησης της αντίδρασης. Στην περίπτωση της κλασσική 

κατάλυσης γίνεται θερµική ενεργοποίηση (προσφορά θερµότητας), ενώ σε αυτή της 

φωτοκατάλυσης έχουµε φωτονική ενεργοποίηση (απορρόφηση φωτονίων µε 

κατάλληλη ενέργεια). Όλες οι φωτοκαταλυτικές (φωτο-επαγόµενες) αντιδράσεις 

πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο στάδιο της καταλυτικής διεργασίας, στο οποίο 

περιλαµβάνονται (α) η διέγερση του ηµιαγωγού µε απορρόφηση φωτονίων ενέργειας 

µεγαλύτερης ή ίσης του ενεργειακού του χάσµατος, (β) ο διαχωρισµός των 

φωτοπαραγόµενων ειδών (ηλεκτρόνια και οπές) στις ζώνες αγωγιµότητα και σθένους 

αντίστοιχα, γ) η µεταφορά ηλεκτρονίων στα ροφηµένα είδη και η έναρξη των 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων στην επιφάνεια του ηµιαγωγού. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η φωτονική διέγερση ενός ηµιαγωγού µπορεί 

επιπλέον να επηρεάσει τόσο την προσρόφηση (στάδιο (2)) όσο και τις ιδιότητες 

εκρόφησης (στάδιο (4)) του ηµιαγωγού. Επίσης, άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός 

ότι η φωτονική διέγερση του ηµιαγωγού εµφανίζεται ως αρχικό βήµα της 

ενεργοποίησης ολόκληρου του καταλυτικού συστήµατος και, εποµένως, το 

απορροφούµενο φωτόνιο µπορεί να θεωρηθεί ως αντιδρών. 

 

 

2.3.2 Γένεση και πορεία των φορέων φορτίων 

Κατά την ακτινοβόληση ενός ηµιαγωγού µε φωτόνια ενέργειας µεγαλύτερής ή 

ίσης του ενεργειακού του χάσµατος (hν ≥ Ebg) αυτός διεγείρεται δηµιουργώντας ένα 

ζεύγος οπών-ηλεκτρονίων (e--h+). Το ηλεκτρόνιο λόγω της αυξηµένης του ενέργειας 

µεταπηδά από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας, αφήνοντας στη ζώνη 

σθένους την οπή.  

CB VBSC hv e h− ++ → +                                                                                     (2.15) 

Το δηµιουργούµενο ζεύγος e--h+ µπορεί να παραµένει είτε ενωµένο, λόγω των 

αµοιβαίων ηλεκτρικών δυνάµεων Coulomb είτε το κάθε φορτίο του ζεύγους (e- και 

h+) ξεχωριστά να παγιδευτούν σε µετασταθείς επιφανειακές καταστάσεις και να 

αντιδράσουν µε δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων (οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις) που 

βρίσκονται ροφηµένοι στην επιφάνεια του ηµιαγωγού [21] (Σχ. 2.12).  

Συνήθως, όµως, ο χρόνος ζωής των φορτίων αυτών είναι πάρα πολύ µικρός 

(κάποια νανοδευτερόλεπτα (ns)) µε αποτέλεσµα να επανασυνδέονται είτε στην 
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κυρίως µάζα του ηµιαγωγού είτε στην επιφάνειά του και η απορροφούµενη ενέργεια 

των φωτονίων να χάνεται µε τη µορφή θερµότητας. Επειδή η αντίδραση 

επανασύνδεσης των φορέων φορτίων είναι πολύ γρήγορη, η διεπιφανειακή µεταφορά 

ηλεκτρονίου είναι κινητικά ανταγωνιστική µόνο όταν ο αντίστοιχος δότης ή δέκτης 

ηλεκτρονίου είναι ροφηµένος στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη πριν από την 

αντίδραση φωτοδιέγερσης [22]. Συγκεκριµένα, σε υδατικά αιωρήµατα 

µεταλλοξειδίου (π.χ. TiO2), οµάδες υδροξυλίου ή µόρια νερού παίζουν το ρόλο των 

επιφανειακών παγίδων για τη φωτοδηµιουργούµενη οπή  

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, η παγίδευση των φορέων φορτίων έχει 

επαληθευτεί µε φασµατοσκοπία φωτοανάκλασης (photoreflectance spectroscopy) 

[23], µε picosecond και nanosecond φωτόλυση λάµψης (flash photolysis) [24] και µε 

πειράµατα EPR [25].  

 

 
Σχήµα 2.12: Σχηµατική αναπαράσταση των κύριων διεργασιών των φωτοπαραγόµενων 
φορτίων στον ηµιαγωγό: επανασύνδεση οπής-ηλεκτρονίου (α) στην επιφάνεια του 
ηµιαγωγού, (β) στην κυρίως µάζα του, µεταφορά φορτίων σε (γ) έναν δέκτη ηλεκτρονίων και 
(δ) σε ένα δότη ηλεκτρονίων. 

 

 

2.3.3  ∆ιαχωρισµός και παγίδευση των φορέων φορτίου 

Οι φωτοπαραγόµενοι φορείς φορτίου (e--h+) σε έναν ηµιαγωγό µπορούν να 

διαχωριστούν υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται 

αυθόρµητα στη στοιβάδα φορτίου κατά την επαφή ενός ηµιαγωγού µε ένα ρευστό 

(§2.2.2.2). Ως αποτέλεσµα της ύπαρξης του ηλεκτρικού πεδίου, αυτοί οι φορείς 

φορτίου οδηγούνται προς στην επιφάνεια του ηµιαγωγού, όπου παγιδεύονται είτε σε 

επίπεδα ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια του ηµιαγωγού είτε σε επιφανειακές 

καταστάσεις. 

CB tre e− −→           και         VB trh h+ +→                                                              (2.16) 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε ότι δεν είναι πάντα γνωστή σε εµάς η φύση των 

παγίδων όπου δεσµεύονται οι φορείς φορτίων. 

Στην περίπτωση π.χ. του ηµιαγωγού TiO2 τα κατιόντα TiΙV που βρίσκονται 

είτε στην επιφάνειά του είτε στην κυρίως µάζα του, ανάγονται από τα 

φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια σε TiIII, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε εσωτερικές 

επιφανειακές καταστάσεις ελάχιστα κάτω από τη ζώνη αγωγιµότητας: 
IV III

CBe T OH T OH− + ↔                                                                              (2.17) 

IV III
CBe T T− + ↔                                                                                          (2.18) 

Στην Εξ. 2.17 περιγράφεται η παγίδευση ενός ηλεκτρονίου της ζώνη αγωγιµότητας σε 

ελάχιστα χαµηλότερες από την επιφάνεια του ηµιαγωγού παγίδες ( IIIT OH ), ενώ στην 

Εξ. 2.18 περιγράφεται η παγίδευση ενός ηλεκτρονίου της ζώνη αγωγιµότητας σε 

παγίδες που βρίσκονται στην κυρίως µάζα του ηµιαγωγού. 

Αντίστοιχα, η παγίδευση των φωτοπαραγόµενων οπών στον ηµιαγωγό TiO2 

περιγράφεται από την εξίσωση: 
IV IV

VBh T OH T OH− •++ ↔                                                                            (2.19) 

όπου IVT OH •+ είναι ρίζες υδροξυλίου ροφηµένες στην επιφάνεια. Οι παγιδευµένοι 

φορείς φορτίου µπορεί και αυτοί να επανασυνδεθούν ή να αντιδράσουν µε ιόντα, τα 

οποία είτε βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του ηµιαγωγού είτε είναι προσροφηµένα 

σε αυτή. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι και τα ροφηµένα είδη που 

βρίσκονται στην επιφάνεια του ηµιαγωγού µπορεί να δρουν ως παγίδες φορτίων. 

 

 

2.3.4  Αντιδράσεις µεταφοράς φορτίου  

Οι φορείς φορτίου που βρίσκονται παγιδευµένοι στην επιφάνεια ενός 

ηµιαγωγού µπορούν να ανταλλάξουν φορτία είτε µε δέκτες ηλεκτρονίων (Α) είτε µε 

δότες ηλεκτρονίων (D) που είναι ροφηµένοι στην επιφάνεια του ηµιαγωγού. Οι 

εξισώσεις που περιγράφουν την ανταλλαγή φορτίων σε κάθε περίπτωση είναι: 

ad tr adA e A− −•+ →                                                                                             (2.20) 

ad tr adD h D+ +•+ →                                                                                           (2.21) 

Η ανταλλαγή φορτίων ξεκινά αλυσιδωτούς χηµικούς µετασχηµατισµούς, οι οποίοι 

εµπεριέχουν αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται είτε απουσία φωτός (σκοτεινές 
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αντιδράσεις) είτε παρουσία φωτός (φωτεινές αντιδράσεις), σύµφωνα µε τις Εξ. 2.22 

και 2.23. 

...adA B−• → →                                                                                              (2.22) 

...adD C+• → →                                                                                             (2.23) 

Για να είναι δυνατός ο µετασχηµατισµός των αντιδρώντων σε προϊόντα B και C οι 

Εξ. 2.22 και 2.23 θα πρέπει να είναι σαφώς ταχύτερες από αυτές των αντίστροφων 

αντιδράσεων (Εξ. 2.20 και 2.21) και της αντίδρασης επανασύνδεσης: 

ad ad ad adA D A D−• +•+ → +                                                                                 (2.24) 

Σε περίπτωση που ο ηµιαγωγός βρίσκεται σε κολλοειδή µορφή ή σε σκόνη, οι 

παραπάνω αντιδράσεις πραγµατοποιούνται στα ίδια τα επιφανειακά σωµατίδια του 

ηµιαγωγού. Κατά συνέπεια, τα σηµεία αυτά µπορεί να θεωρηθούν ως µικρά 

ηλεκτροχηµικά κελιά στα οποία γίνονται οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Κατ’ 

επέκταση αυτοί οι χηµικοί µετασχηµατισµοί καταλήγουν είτε στο σχηµατισµό 

ενδιάµεσων προϊόντων είτε σε τελικά προϊόντα. Γενικά, οι χηµικοί µετασχηµατισµοί 

καθορίζονται από τα ηλεκτροχηµικά δυναµικά των φωτοπαραγόµενων φορτίων. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι σε ένα σύστηµα 

ηµιαγωγού/ηλεκτρολύτη απουσία φωτός και σε κατάσταση ισορροπίας τα χηµικά 

δυναµικά των ηλεκτρονίων και των οπών είναι ίσα µεταξύ τους και καθορίζονται από 

το επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού (§2.2.1.2) Όταν το σύστηµα 

ηµιαγωγός/ηλεκτρολύτης ακτινοβοληθεί αποκλίνει από την ισορροπία µε αποτέλεσµα 

οι ενεργειακές ζώνες σθένους και αγωγιµότητας του ηµιαγωγού να µειώνουν την 

κλίση τους και το επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού να χωρίζεται σε δύο ψευδο-επίπεδα 

Fermi. To ένα ψευδο-επίπεδα Fermi αντιστοιχεί στα ηλεκτρόνια ( *
FnE ) και το άλλο 

στις οπές ( *
FpE ), (Σχ. 2.13). Η ισορροπία του συστήµατος µπορεί να επανέλθει µέσω 

της µεταφοράς φορτίου προς τα οξειδοαναγωγικά είδη του ηλεκτρολύτη. Παρουσία 

φωτός και υπό συνθήκες µόνιµης κατάστασης τα *
FnE  και *

FpE  αντιπροσωπεύουν τα 

ηλεκτροχηµικά δυναµικά των ηλεκτρονίων και των οπών του συστήµατος, 

αντίστοιχα. Η διαφορά µεταξύ των δύο ψευδο-επιπέδων Fermi ( * *
F FnE pE− ) είναι ίση 

µε τη µέγιστη ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την πραγµατοποίηση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

Η συγκέντρωση των φορέων φορτίων σε συνθήκες µόνιµης κατάστασης 

αυξάνεται µε την αύξηση της έντασης της εισερχόµενης ακτινοβολίας, ενώ τα *
FnE , 
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*
FpE  λαµβάνουν µέγιστες τιµές όταν το σύστηµα φτάσει σε κατάσταση οριζόντιας 

ζώνης. Στην κατάσταση αυτή, τα *
FnE , *

FpE  αντιστοιχούν στα επίπεδα CBE  και VBE , 

αντίστοιχα. Συνήθως θεωρούµε ότι το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση οριζόντιας 

ζώνης, δηλαδή η ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος αντιστοιχεί στη ενέργεια 

χάσµατος του ηµιαγωγού bgE . Κατά συνέπεια, τα ενεργειακά επίπεδα στο κάτω 

µέρος της ζώνης αγωγιµότητας αντιστοιχούν στο δυναµικό αναγωγής των 

ηλεκτρονίων, ενώ τα ενεργειακά επίπεδα στο πάνω µέρος της ζώνης σθένους 

καθορίζουν την οξειδωτική ικανότητα των οπών. 

 

 
Σχήµα 2.13: Ψευδο-επίπεδα Fermi για ένα σύστηµα ηµιαγωγού/ηλεκτρολύτη σε επαφή µε τη 
στοιβάδα εκκένωσης παρουσία φωτός, για ηµιαγωγό (α) n-τύπου και (β) p-τύπου. 

 

Σύµφωνα µε τη θερµοδυναµική, η ικανότητα των φωτοπαραγόµενων φορτίων 

να εκκινήσουν συγκεκριµένες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις εξαρτάται από τη 

σχετική θέση των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας του ηµιαγωγού ως προς αυτή των 

οξειδοαναγωγικών δυναµικών των ειδών του ηλεκτρολύτη που βρίσκονται ροφηµένα 

στην επιφάνειά του. Κατά συνέπεια, για την αναγωγή ενός είδους (π.χ Α) η ζώνη 

αγωγιµότητας του ηµιαγωγού θα πρέπει να βρίσκεται υψηλότερα από το ενεργειακό 

επίπεδο του ζεύγους Α/Α- (Σχ. 2.14α). Αντίστοιχα για την οξείδωση ενός είδους (π.χ 

D) η ζώνη σθένους πρέπει να βρίσκεται χαµηλότερα από το ενεργειακό επίπεδο του 

ζεύγους D / D+ (Σχ. 2.14β). Έτσι, για το ίδιο οξειδοαναγωγικό ζεύγος, ηµιαγωγοί µε 

παρόµοια ενέργεια χάσµατος συµπεριφέρονται διαφορετικά παρουσία φωτός. Για 
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παράδειγµα, η φωτο-επαγόµενη αναγωγή του νερού προς Η2 είναι δυνατή µε χρήση 

ηµιαγωγού TiO2, αλλά όχι µε τον ηµιαγωγό WO3 αν και έχουν την ίδια ενέργεια 

χάσµατος ( 3.2VbgE = ). Αυτό οφείλεται στη διαφορετική θέση της ζώνης 

αγωγιµότητας των δύο ηµιαγωγών σχετικά µε το δυναµικό αναγωγής ( redoxE ) του 

ζεύγους Η2/Η+  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά 

µεταξύ της ζώνης αγωγιµότητας (ή της ζώνης σθένους) και του δυναµικού 

οξειδοαναγωγής, τόσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός των µεταφερόµενων φορτίων. 

Κατά συνέπεια, το θειούχο κάδµιο (CdS) είναι καταλληλότερο από το TiO2 για την 

φωτοεπαγόµενη αναγωγή του νερού σε Η2, αφού  η ζώνη αγωγιµότητας του CdS 

είναι πιο αρνητική, σε σχέση µε αυτή του TiO2. 

 

 
Σχήµα 2.14: Αναπαράσταση της διεπιφανειακής µεταφοράς φορτίου από τη σύλληψη (α) 
ενός φωτοπαραγόµενου e- από ένα δεκτη ηλεκτρονίου και (β) µιας φωτοπαραγόµενη οπής 
από ένα δότη ηλεκτρονίου. 
 

 

2.3.4 Κβαντική απόδοση 

Η απόδοση ενός ηµιαγωγού σε φωτοκαταλυτική αντίδραση καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από αντιδράσεις απενεργοποίησης, όπως για παράδειγµα η 

επανασύνδεση των φωτοπαραγόµεων φορτίων. Οι αντιδράσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή ενέργεια ενεργοποίησης και είναι συνήθως πολύ 

γρηγορότερες από ότι η διεπιφανειακή µεταφορά φορτίου. Επιπρόσθετα, εξαρτώνται 

σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά του ηµιαγωγού. Ο ρυθµός επανασύνδεσης 

των φορτίων µπορεί να µειωθεί παγιδεύοντας τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια και 

οπές µε ροφηµένα είδη (είτε δέκτες είτε δότες ηλεκτρονίων), τα οποία βρίσκονται 

στην επιφάνεια του ηµιαγωγού. 

Η απόδοση µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης εκφράζεται συνήθως µε την 

κβαντική απόδοση, (quantum yield QY), η οποία ορίζεται ως το πηλίκο των 
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αντιδρώντων µορίων που µετατρέπονται σε προϊόντα στη µονάδα του χρόνου προς 

τον αριθµό των φωτονίων που απορροφούνται από το σύστηµα στη µονάδα του 

χρόνου, Εξ 2.25. 

µετατρεπόµενα µόρια/µοναδα χρόνουQY =
απορροφούµενα φωτόνια/µοναδα χρόνου

                                     (2.25) 

Το παραπάνω σύνολο αντιδρώντων και προϊόντων εκφράζεται σε mol, ενώ ο 

αριθµός των απορροφουµενων φωτονίων σε einstein (1 einstein αντιστοιχεί σε 1 mol 

φωτoνίων). Γενικά, η κβαντική απόδοση µιας φωτοκαταλυτικής διεργασίας εξαρτάται 

κυρίως από τη φύση του φωτοκαταλύτη, τις συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος, 

αλλά και από τη φύση της αντίδρασης. Στην περίπτωση της πλήρους αξιοποίησης των 

φωτονίων η κβαντική απόδοση ισούται µε 1, ενώ στην περίπτωση που τα 

απορροφούµενα φωτόνια µετατρέπονται πλήρως σε θερµότητα ισούται µε 0.  

 

 

2.4 Επίδραση λειτουργικών παραµέτρων στο ρυθµό µιας φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης 

Οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για τη διεξαγωγή µιας φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης είναι ο αποδοτικός διαχωρισµός των φωτοπαραγόµενων φορέων φορτίων 

και η οξειδοαναγωγική τους ικανότητα. Όταν οι προϋποθέσεις αυτές ικανοποιούνται 

τότε ο ρυθµός της αντίδρασης καθορίζεται από την ένταση της ακτινοβολίας και από 

φυσικές παραµέτρους όπως η συγκέντρωση των αντιδρώντων, η θερµοκρασία, η 

µάζα του καταλύτη, ο διαλύτης, και τέλος το pH του διαλύµατος. 

 

 

2.4.1 Συγκέντρωση αντιδρώντων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης 

είναι η προσρόφηση στην επιφάνεια του καταλύτη τουλάχιστον ενός από τα 

αντιδραστήρια. Η προσρόφηση ενός αντιδραστηρίου i στην επιφάνεια του καταλύτη 

µπορεί να περιγραφεί από την ισόθερµη του Langmuir [51]: 

ii

ii
i CK

CK
+

=
1

θ                                                                                               (2.26) 

όπου iθ  είναι η κάλυψη της επιφάνειας από την ουσία i (η οποία µπορεί να 

παρουσιάζει σηµαντική διαφορά στο σκοτάδι και κατά τον φωτισµό), iK  η σταθερά 
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ισορροπίας προσρόφησης και iC  η αρχική συγκέντρωση των αντιδρώντων στο 

διάλυµα. Η ακτινοβόληση του ηµιαγωγού στο στάδιο της χηµικής ρόφησης είναι 

ικανή να µεταβάλλει τη θέση ισορροπίας του συστήµατος (διάλυµα/ηµιαγωγού) 

επιδρώντας στην ισχύ του δεσµού µεταξύ του προσροφηµένου µορίου και της 

επιφάνειας του ηµιαγωγού. Αυτό συµβαίνει επειδή το επίπεδο Fermi, όπως και ο 

πληθυσµός των επιφανειακών φορτίων, µεταβάλλεται κατά την ακτινοβόληση. 

Γενικά, η ακτινοβόληση επηρεάζει ελάχιστα τη φυσική ρόφηση αλλά σηµαντικά την 

ισορροπία ρόφησης-εκρόφησης των φορτισµένων ροφηµένων ειδών.  

Γενικά, σε n-τύπου ηµιαγωγούς, καθώς αυξάνεται το ηλεκτροστατικό 

δυναµικό ( SV ) µειώνεται η κάλυψη της επιφάνειας µε δέκτες ηλεκτρονίων, µε 

αποτέλεσµα η επιφάνεια του ηµιαγωγού να τείνει να καλυφθεί µε µόρια τα οποία 

είναι δότες ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση που παρατηρείται αύξηση της κάλυψης 

ενός προσροφηµένου είδους, το φαινόµενο αναφέρεται ως φωτο-προσρόφηση 

(photoadsorption), ενώ στην αντίθετη περίπτωση ως φωτο-εκρόφηση 

(photodesorption).  

Ο ρυθµός της φωτοκαταλυτικής αντίδρασης εξαρτάται από την επιφανειακή 

κάλυψη των αντιδρώντων και προϊόντων και για αυτό χρησιµοποιούνται εξισώσεις 

ανάλογες µε αυτές των θερµικών καταλυτικών αντιδράσεων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η κινητική των φωτοκαταλυτικών διεργασιών περιγράφεται επαρκώς 

από το πρότυπο Langmuir-Hinselwood (LH) ή από το πρότυπο Eley-Rideal (ER).  

Το κινητικό πρότυπο Langmuir-Hinselwood (LH) έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως 

σε µεγάλο αριθµό φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα στην υγρή ή 

αέρια φάση. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, τα πρώιµα οξειδοαναγωγικά ενδιάµεσα 

προϊόντα υφίστανται σταδιακά θερµικές αντιδράσεις πριν εκροφηθούν από την 

επιφάνεια. Στην περίπτωση µιας µονοµοριακής επιφανειακής αντίδρασης που 

πραγµατοποιείται στην υγρή φάση, όπου το αντιδρών (Α) µετατρέπεται σε προϊόν (P) 

(σύµφωνα µε την αντίδραση A P→ ) και το προϊόν είναι πολύ πιο ισχυρά ροφηµένο 

απ’ ότι το αντιδρών, ο ρυθµός της αντίδρασης δίνεται από την εξίσωση: 

1
LH A A

LH LH A
A A S S

k K Cr k
K C K C

θ= =
+ +

                                                                 (2.27) 

όπου οι δείκτες S , A  αναφέρονται στο αντιδρών και στο διαλύτη, αντίστοιχα, LHr  

είναι ο ρυθµός της αντίδρασης και LHk  η σταθερά του ρυθµού.  
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Στην περίπτωση µιας διµοριακής επιφανειακής αντιδράσης ( A B P+ → ) 

µεταξύ δύο ανεξάρτητων προσροφηµένων ειδών η Εξ. 2.39 διαµορφώνεται ως εξής : 

(1 )(1
LH A B A B

LH LH A B
A A S S B B S S

k K K C Cr k
K C K C K C K C

θ θ= =
+ + + +

                               (2.28) 

Η Εξ. 2.28 ισοδυναµεί µε την Εξ. 2.27 όταν η συγκέντρωση ενός από τα επιφανειακά 

είδη, είναι σταθερή. Στην περίπτωση όπου S AC C>>  και SC  σταθερή, το µέρος της 

επιφάνειας του ηµιαγωγού που είναι καλυµµένο από το διαλύτη ουσιαστικά δεν 

µεταβάλλεται και η Εξ. 2.26 γράφεται ως εξής: 
'

'1
LH A

LH
A

k K Cr
K C

=
+

                                                                                            (2.29) 

όπου '
1

A

S S

KK
K C

=
+

. Για αραιά διαλύµατα όπου 1A AK C <<  η αντίδραση A P→  

είναι πρώτης τάξεως ενώ για µεγάλες συγκεντρώσεις αντιδραστηρίου όπου 

1A AK C >>  η αντίδραση είναι µηδενικής τάξης και ο ρυθµός της αντίδρασης 

µεγιστοποιείται (Σχ. 2.15 (α)) 

 

 

Το κινητικό πρότυπο Eley-Rideal (ER) χρησιµοποιείται για αντιδράσεις που 

πραγµατοποιούνται µεταξύ των επιφανειακών ειδών και ενός αντιδρώντος µορίου 

που διαχέεται από το ρευστό. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντίδραση είναι ψευδο-

πρώτης τάξης και ο ρυθµός της δίνεται από την εξίσωση: 

ER ER Ar k C=                                                                                                  (2.30) 

Σχήµα 2.15: Ο ρυθµός της αντίδρασης συναρτήσει της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 
σύµφωνα µε το πρότυπο Langmuir-Hinselwood (LH). 
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όπου ERk  είναι η σταθερά του ρυθµού της αντίδρασης  

Στην περίπτωση που λαµβάνουν µέρος ταυτόχρονα και οι δύο πρότυποι 

µηχανισµοί, Langmuir-Hinselwood (LH) και  Eley-Rideal (ER), ο ρυθµός της 

αντίδρασης παρουσιάζει µικτή συµπεριφορά ως προς τη συγκέντρωση των 

αντιδρώντων. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι, όταν το αντιδρών i ροφάται 

διασπαστικά τα iK  και iC  αντικαθίστανται από τις τετραγωνικές τους ρίζες.  

Στην περίπτωση φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται 

στην αέρια φάση ισχύουν και πάλι οι ίδιες εξισώσεις για τον καταλυτικό ρυθµό µε τη 

διαφορά ότι αντί της συγκέντρωσης του ροφηµένου είδους ( iC ) χρησιµοποιείται η 

µερική του πίεση, iP  [52]. 

 

 

2.4.2 Θερµοκρασία 

Ένας ηµιαγωγός λόγω της υψηλής ενέργειας χάσµατος που έχει, δεν µπορεί 

να διεγερθεί θερµικά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό τα διάφορα 

στάδια µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης δεν επηρεάζονται από µικρές µεταβολές 

της θερµοκρασίας και η πραγµατική ενέργεια ενεργοποίησης (Et) είναι θεωρητικά 

µηδέν.  

Εν τούτοις, ο συνολικός ρυθµός της αντίδρασης εµπεριέχει τη θερµοκρασιακή 

εξάρτηση λόγω της ύπαρξης ‘’σκοτεινών’’ αντιδράσεων, οι οποίες έχουν σηµαντικό 

ρόλο στην εξέλιξη της αντίδρασης. Τέτοιου είδους αντιδράσεις είναι οι ισορροπίες 

ρόφησης-εκρόφησης των αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης, η 

σταθεροποίηση των ενδιαµέσων, η διάχυση των ροφηµένων ειδών και οι θερµικές 

καταλυτικές αντιδράσεις, τόσο στην επιφάνεια του ηµιαγωγού όσο και στην 

επιφάνεια του εναποτεθεµένου στον φορέα µέταλλου όταν υπάρχει, κλπ. 

Όταν η θερµοκρασία κυµαίνεται σε εύρος τιµών που δεν πραγµατοποιείται 

θερµικός µετασχηµατισµός των αντιδρώντων ο ρυθµός της αντίδρασης συνήθως 

µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία όπως φαίνεται στο Σχ. 2.16. Η αύξηση της 

θερµοκρασίας µέχρι µιας τιµής οδηγεί αρχικά σε αύξηση του καταλυτικού ρυθµού (I) 

και έπειτα στη σταθεροποίηση του (II). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί 

σε µείωση του ρυθµού. (III). Η συµπεριφορά αυτή ερµηνεύεται µε βάση το πρότυπο 

µηχανισµό Langmuir-Hinselwood (LH) υποθέτοντας ότι η ρόφηση και η εκρόφηση 

είναι θερµικά ενεργοποιούµενες διεργασίες.  
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Στην περίπτωση µιας µονοµοριακής αντίδρασης PA ⎯→⎯  που το αντιδρών 

P  προσροφάται στην ίδια θέση µε το αντιδρών A , η Εξ. 2.27 γράφεται ως εξής: 

1
LH A A

LH LH A
A A P P

k K Cr k
K C K C

θ= =
+ +

                                                                       (2.31) 

Όταν η επιφανειακή κάλυψη του προϊόντος P  είναι µεγάλη, τότε το στάδιο 

εκρόφησης του P  µπορεί να είναι το ρυθµορυθµιστικό βήµα της αντίδρασης και η 

φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης ( aE ) της δίνεται από την εξίσωση: 

a t A PE E Q Q= − +                                                                                        (2.32) 

όπου AQ  και PQ  είναι οι (θετικές) θερµότητες προσρόφησης του αντιδρώντος A  και 

του προϊόντος P , αντίστοιχα. Σε µέσες θερµοκρασίες το προϊόν P  της αντίδρασης 

προσροφάται ασθενώς και ο ρυθµός είναι πρακτικά ανεξάρτητος της θερµοκρασίας 

( 0a tE E= = ) (Σχ. 2.16 (ΙΙ)). Σε χαµηλές θερµοκρασίες η προσρόφηση του 

παρεµποδιζόµενου προϊόντος P  ευνοείται, P AQ Q> , και φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης aE  τείνει ασυµπωτικά στο PQ , (Σχ. 2.16 (Ι)). Τέλος, 

σε υψηλές θερµοκρασίες, το ρυθµορυθµιστικό βήµα είναι η ρόφηση του αντιδρώντος 

A  µε τη φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης να τείνει στο AQ−  και να 

λαµβάνει αρνητικές τιµές (Σχ. 2.16 (ΙΙΙ)) [79]. Τα παραπάνω, ισχύουν συνήθως σε 

φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε υδατικά διαλύµατα, όπως οι 

αντιδράσεις αποικοδόµησης οργανικών ρύπων [53-56]. Σε αυτήν την περίπτωση η 

φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης σε συνθήκες περιβάλλοντος είναι πολύ µικρή 

Σχήµα 2.16: Ο λογάριθµος του ρυθµό της αντίδρασης συναρτήσει του αντιστρόφου της 
θερµοκρασίας σύµφωνα µε το πρότυπα, Langmuir-Hinselwood (LH). 
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(λίγα kJ/mol), µε αποτέλεσµα η βέλτιστη θερµοκρασία της αντίδρασης να κυµαίνεται 

µεταξύ 20-80οC. Για αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στην αέρια φάση, όπως η 

αποικοδόµηση πτητικών οργανικών ενώσεων [57,58] παρατηρείται µείωση του 

ρυθµού της αντίδρασης πάνω από κάποια θερµοκρασία, η οποία εξαρτάται κυρίως 

στη φύση και τη συγκέντρωση των αντιδρώντων µορίων.  

Γενικά, η επίδραση της θερµοκρασίας στο ρυθµό µιας αντίδρασης 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του φωτοκαταλύτη, 

η φύση και η συγκέντρωση των αντιδρώντων και οι λειτουργικές παράµετροι της 

πειραµατικής διαδικασίας [50,56]. Για το λόγο αυτό, η θερµοκρασία στην οποία 

έχουµε µέγιστη κβαντική απόδοση δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεωρητικά αλλά 

µόνο πειραµατικά. 

 

 

2.4.3 Απόκριση στην ηλιακή ακτινοβολία 

Οι ιδανικότεροι ηµιαγωγοί για µια φωτοκαταλυτική διεργασία είναι αυτοί που 

µπορούν να απορροφήσουν αποδοτικά της ηλιακής ακτινοβολίας. Το φάσµα της 

ηλιακής ενέργειας συχνά απεικονίζεται ως η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας 

συναρτήσει του µήκους κύµατος (Σχ. 2.17). Η περιοχή κάτω από το φάσµα ορίζεται 

ως προσπτίπουσα ηλιακή ακτινοβολία (incidence of solar energy) rI . 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί µόνο τα φωτόνια µε µήκος κύµατος µικρότερα από 

την οριακή τιµή thλ  απορροφούνται από τον ηµιαγωγό και διεγείρεται. Εποµένως το 

τµήµα της ηλιακής ενέργειας που προκαλεί ενεργοποίηση του φωτοκαταλύτη δίνεται 

από την Εξ 2.33. 

-2

0

( )      (W m )
th

Ir E d
λ

λ λ= ∫                                                                   (2.33)  

όπου ( )E λ  είναι η κατανοµή των φωτονίων ανάλογα µε το µήκος κύµατος. Το 

φάσµα της ηλιακή ακτινοβολίας παρουσιάζει µέγιστο κοντά στα 480nm  και 

περιλαµβάνει ένα µικρό τµήµα της εγγύς υπεριώδους (Σχ. 2.17). ∆ηλαδή, ένας 

ηµιαγωγός για να είναι αποδοτικός θα πρέπει να απορροφά κυρίως στο ορατό φάσµα. 

Για παράδειγµα ένας φωτοκαταλύτης µε ενεργειακό χάσµα 2.0 eV και κβαντική 

απόδοση 0.5 µπορεί να χρησιµοποιήσει περισσότερο από το 10% της εισερχόµενης 

ηλιακής ακτινοβολίας. Τέτοιοι ηµιαγωγοί είναι το CdS, GaS [79] 
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2.4.4 Ενέργεια και ένταση προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

Εφόσον οι φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις ενεργοποιούνται από φωτόνια ο 

καταλυτικός ρυθµός µεταβάλλεται συναρτήσει της έντασης της ακτινοβολίας, I . Για 

τιµές έντασης της τάξεως των µερικών mW/cm2 ο ρυθµός της αντίδρασης αυξάνεται 

γραµµικά µε αύξηση της έντασης, ενώ για τιµές µεγαλύτερες µιας κρίσιµης τιµής ο 

ρυθµός είναι ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας της έντασης ( I ) (Σχ. 2.18).  

 

Σχήµα 2.20: Το ηλιακό φάσµα συναρτήσει του µήκους κύµατος. [79] 

Σχήµα 2. 18: Ο ρυθµός µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης συναρτήσει i) του µήκους κύµατος 
και ii) της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.  

ii)i) ii)i)
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Γενικά, όσο µεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των αντιδρώντων τόσο 

µεγαλύτερη είναι και η τιµή της έντασης της ακτινοβολίας πάνω από την οποία 

µεταβάλλεται η εξάρτηση του ρυθµού από αυτή. Αυτό συµβαίνει διότι σε χαµηλές 

εντάσεις ακτινοβολίας οι ζώνες αγωγιµότητας και σθένους κλίνουν προς τη στοιβάδα 

φορτίου µε αποτέλεσµα τα φωτοπαραγόµενα φορτία να καταναλώνονται για τη 

διεξαγωγή των χηµικών αντιδράσεων. Έτσι περιορίζεται η επανασύνδεσή τους και 

κατά συνέπεια ο ρυθµός της αντίδρασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ρυθµός της 

αντίδρασης είναι 1ης τάξεως συναρτήσει της έντασης I . Αυξάνοντας την ένταση του 

φωτός η έκταση της κλίσης των ζωνών µειώνεται, οπότε οι επιφανειακές αντιδράσεις 

ανταγωνίζονται µε τις αντιδράσεις επανασύνδεσης των φορτίων. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, ο ρυθµός της αντίδρασης είναι συνάρτηση της τετραγωνικής ρίζας της 

έντασης. Σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές I  ο ρυθµός γίνεται σχεδόν ανεξάρτητος της 

έντασης  

Γενικά, η εξάρτηση του ρυθµού µιας φωτοκαταλυτικής διεργασίας από την 

ένταση της ακτινοβολίας δίνεται από την εξίσωση: 
ar I∝                                                                                                          (2.34) 

µε 0 1a≤ ≤ . Σε κάθε φωτοκαταλυτικό σύστηµα η βέλτιστη ένταση φωτός για την 

οποία έχουµε και το µέγιστο καταλυτικό ρυθµό δίδεται από την Εξ. 2.34 για 1a =  

[52,59]. 

 

 

2.4.5  Μάζα καταλύτη 

Γενικά, ο ρυθµός των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων αυξάνεται µε την 

αύξηση της ποσότητας του καταλύτη, σαν συνέπεια της αύξησης της διαθέσιµης 

επιφάνειας για τη ρόφηση των αντιδρώντων και στα ενεργά κέντρα που είναι 

διαθέσιµα για την διεξαγωγή των αντιδράσεων. Για αντιδράσεις που 

πραγµατοποιούνται σε αιωρήµατα, ο ρυθµός της αντίδρασης αρχικά αυξάνεται 

γραµµικά µε αύξηση της µάζας του καταλύτη ( m ) µέχρι µια ορισµένη τιµή και στη 

συνέχεια φτάνει σε πλατό (Σχ. 2.19). Η γραµµική περιοχή αντιστοιχεί στην 

πραγµατική ετερογενή καταλυτική περιοχή και το όριο αυτής ( optm ) αντιστοιχεί στη 

µέγιστη ποσότητα φωτοκαταλύτη, για την οποία η επιφάνεια όλων των σωµατιδίων 

ακτινοβολείται πλήρως. Για ακόµα µεγαλύτερες ποσότητες καταλύτη παρατηρείται 

µείωση του ρυθµό της αντίδρασης, η οποία οφείλεται, κυρίως σε µείωση της  
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διείσδυσης του φωτός στο διάλυµα [60]. Σε φωτοαντιδραστήρες που 

χρησιµοποιούνται αιωρήµατα, η βέλτιστη ποσότητα φωτοκαταλύτη κυµαίνεται σε 

µεγάλο εύρος ανάλογα µε το σύστηµα που µελετάται και τις συνθήκες της 

αντίδρασης. Για παράδειγµα, στην περίπτωση φωτοκαταλύτη TiO2 η βέλτιστη µάζα 

κυµαίνεται από 0,15 έως 8 gr/L και εξαρτάται από τη γεωµετρία και τις συνθήκες 

λειτουργίας του αντιδραστήρα [52].  

 

 

2.4.6  pH διαλύµατος 

Ο ρυθµός των καταλυτικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα σε υδατικά 

περιβάλλον επηρεάζεται σηµαντικά από το pH του διαλύµατος, µιας και αυτό 

µεταβάλλει τις θέσεις των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας καθώς και την ισορροπία 

προσρόφησης και την κατανοµή των φορτίων στην επιφάνεια του ηµιαγωγού [52]. 

 

 

2.5 Μέθοδοι τροποποίησης της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας των ηµιαγωγών  

2.5.1 Εισαγωγή 

Μια σηµαντική διεργασία που καθορίζει την απόδοση µιας φωτοκαταλυτικής 

αντίδρασης είναι ο ρυθµός της επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων φορτίων. Η 

διαδικασία αυτή εξαρτάται κυρίως από τις εγγενείς ιδιότητες του ηµιαγωγού, τα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά των σωµατιδίων των φωτοκαταλυτών, αλλά και από τις 

κινητικότητες και τους χρόνου ζωής των φορέων φορτίου [62-64]. Κύριος στόχος 

είναι η αύξηση της απόκρισης και της λειτουργίας των φωτοκαταλυτικών 

Σχήµα 2.19: Ο ρυθµός µιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης συναρτήσει της µάζας του καταλύτη. 
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συστηµάτων χρησιµοποιώντας φυσική ηλιακή ακτινοβολία. Μεταξύ των µεθόδων 

που έχουν προταθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι: 

• Ευαισθητοποίηση µε χρωστικές ενώσεις 

• Ενίσχυση (doping) του ηµιαγωγού 

• Σχηµατισµός σύνθετων ηµιαγωγών (composite semiconductors) και 

• Προσθήκη «θυσιαζόµενων ενώσεων» 

 

 

2.5.2  Ευαισθητοποίηση µε χρωστικές ενώσεις (Dye sensitization) 

Οι ηµιαγωγοί µπορούν να φωτοευαισθητοποιηθούν µε τη βοήθεια χρωστικών 

ουσιών, οι οποίες βρίσκονται ροφηµένες στην επιφάνειά τους. Η χρωστική αρχικά 

διεγείρεται από ορατή ακτινοβολία στην απλή ή τριπλή της κατάσταση (Εξ. 2.35). Αν 

η ενέργεια της διεγερµένης κατάστασης είναι υψηλότερη (πιο αρνητική) από το CBE , 

τότε το ηλεκτρόνιο µπορεί να µεταφερθεί στη ζώνη αγωγιµότητας του ηµιαγωγού, 

και η χρωστική µετατρέπεται σε κατιονική ρίζα (Εξ. 2.36) [64]. Τα ηλεκτρόνια που 

µεταφέρονται στον ηµιαγωγό µπορεί στη συνέχεια να εκκινήσουν αναγωγικές 

αντιδράσεις (Εξ. 2.37). Ο συνολικός µηχανισµός διέγερσης φαίνεται στο Σχ. 2.20 και 

µπορεί να περιγραφεί από τις ακόλουθες εξισώσεις [65]: 

 
1 3( )Dye h Dye ή Dyeν ∗ ∗+ →                                                                        (2.35) 

1 3( ) ( )CBDye ή Dye SC Dye e SC∗ ∗ •+ −+ → +                                                    (2.36) 

2 2(  ) 2 2CBe SC H O H OH− −+ → +                                                                 (2.37) 

 

 

 

 
Σχήµα 2.20: Σχηµατική αναπαράσταση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του Η2Ο παρουσία 

χρωστικής ένωσης.
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Συνήθως, ως χρωστικές χρησιµοποιούνται οργανικές και οργανοµεταλλικές ουσίες 

όπως αζωχρώµατα [55,66], methyl red [67], erythrosine B, eosin, porphyrins, 

rhodamine, phthalocyanines, carbocyanines. Πολλές φορές, προστίθεται στο διάλυµα 

ένας electron relay R (π.χ. methyl viologen) µε σκοπό να βοηθήσει την µετατροπή της 

κατιοντικής ρίζας της χρωστικής σε χρωστική (δηλ. επαναφορά της χρωστικής στην 

αρχική της µορφή) [68,69] (Σχ. 2.20). 

 

 

2.5.3 Ενίσχυση µε µέταλλα µετάπτωσης (Transition Metal Doping) 

Για να πραγµατοποιηθεί διεύρυνση της απόκρισης ενός ηµιαγωγού µε µεγάλο 

ενεργειακό χάσµα (π.χ. TiO2) στο ορατό φως, µπορούν να γίνουν κατάλληλες 

τροποποιήσεις στις ηλεκτρονιακές ιδιότητες του ηµιαγωγού. Η συνηθέστερη µέθοδος 

τροποποίηση είναι η δηµιουργία νέων ζωνών µέσα στο ενεργειακό χάσµα του 

ηµιαγωγού. Αυτό επιτυγχάνεται ενισχύοντας το φωτοκαταλύτη µε ξένα κατιόντα 

(doping), τα οποία µπορεί να έχουν σθένος είτε µεγαλύτερο είτε µικρότερο από το 

σθένος του ηµιαγωγού. Στην πρώτη περίπτωση δηµιουργούνται στάθµες δότη µέσα 

στο ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού και κοντά στη ζώνη αγωγιµότητας, ενώ στη 

δεύτερη δηµιουργούνται στάθµες δέκτη κοντά στη ζώνη σθένους, (Σχ. 2.21) [70]. 

Εκτεταµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους Choi et al. [71], οι οποίοι 

µελέτησαν 21 διαφορετικά κατιόντα για την ενεργοποίηση του TiO2 στο ορατό 

φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας και παρατήρησαν ότι εισάγοντας µέταλλα στο 

κρυσταλλικό πλέγµα του TiO2 διαµορφώνονται ενεργειακά επίπεδα µέσα στο 

ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού ως εξής: 
1+ + −+ → +

cb

n nM hv M e                                                                                (2.38) 

1
vb

n nM hv M h+ − ++ → +                                                                                (2.39) 

όπου nM , +nM  µέταλλα και ιόντα µετάλλου αντίστοιχα. 

Τα µεταφερόµενα φορτία, ηλεκτρόνια και οπές, από το µέταλλο στον 

ηµιαγωγό µπορούν εναλλακτικά να επανασυνδεθούν ως εξής: 

παγίδα ηλεκτρονίου:     ( 1)+ − − ++ →
cb

n nM e M                                                          (2.53) 

παγίδα οπής :                 ( 1)+ + + −+ →n n
vbM h M                                                         (2.54) 

Το ενεργειακό επίπεδο ( 1)/+ − +n nM M , πρέπει να είναι λιγότερο αρνητικό από 

τη ζώνη αγωγιµότητας του TiO2, ενώ το ενεργειακό επίπεδο ( 1)/+ + +n nM M  πρέπει να 
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είναι λιγότερο θετικό από τη ζώνη σθένους του ηµιαγωγού. Για τη διεξαγωγή των 

φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων, που ο διαχωρισµός των φορέων φορτίων είναι 

σηµαντικός παράγοντας, τα µέταλλα πρέπει να εµφυτεύονται κοντά στην επιφάνεια 

του ηµιαγωγού. 

Η πλήρης γνώση των χαρακτηριστικών της δοµής και των φωτοφυσικών 

ιδιοτήτων των ηµιαγωγών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της φωτοχηµικής 

τους συµπεριφοράς. Επίσης, η λεπτοµερής διαδικασία της παρασκευής φαίνεται να 

είναι πολύ σηµαντική για τον καθορισµό των ιδιοτήτων του κάθε δείγµατος, [72,73] 

 

 
Σχήµα 2.21: Ενίσχυση φωτοκαταλυτών µε µέταλλα µετάπτωσης για απόκριση στην ορατή 

περιοχή του φάσµατος.  
 

 

 

2.5.4  Ενίσχυση µε µη-µεταλλικά στοιχεία 

Tα τελευταία χρόνια, η επιστηµονική έρευνα έχει στραφεί στη διεύρυνση του 

φάσµατος απορρόφησης ηµιαγωγών µε µεγάλο ενεργειακό χάσµα (π.χ TiO2) 

χρησιµοποιώντας ανιόντα (µη µεταλλικά στοιχεία), όπως το άζωτο (N), το θείο (S), ο 

άνθρακας (C) και ο φώσφορος (Ρ). Tα ανιόντα αυτά, σε αντίθεση µε τα κατιόντα, 

όταν εισέρχονται στην κρυσταλλική δοµή ηµιαγωγών όπως το TiO2 δεν δρουν ως 

κέντρα επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων φορτίων και εποµένως αυξάνεται η 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα του ηµιαγωγού [45-47,74]. Οι ηµιαγωγοί αυτού του 

είδους συµβολίζονται ως TiO2-xΖx, όπου Ζ= N, S, C και Ρ.  

 

 

2.5.5  Εναπόθεση µετάλλου (Metal Deposition) 

Η εναπόθεση ευγενών µετάλλων στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, 

τροποποιεί τις φυσικοχηµικές του ιδιότητες προκαλώντας ροή ηλεκτρονίων από τον 
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ηµιαγωγό στο µέταλλο [75-78]. Κατά συνέπεια, λόγω της µείωσης της πυκνότητας 

των ηλεκτρονίων µέσα στον ηµιαγωγό παρατηρείται αύξηση της οξύτητας των 

υδροξυλοµάδων [79], που επηρεάζει τη φωτοενεργότητα του ηµιαγωγού. Ταυτόχρονα 

ανάµεσα στον ηµιαγωγό και το µέταλλο σχηµατίζεται φράγµα Schottky, το οποίο 

συµπεριφέρεται σα µια ικανή παγίδα ηλεκτρονίων, παρεµποδίζοντας τη 

επανασύνδεση των φωτο-δηµιουργούµενων ηλεκτρονίων και οπών Σχ. 2.22. Η 

µεταφορά αυτών των ηλεκτρονίων στα σωµατίδια του µετάλλου έχει επιβεβαιώθεί µε 

µελέτες φωτοαγωγιµότητας [80] και ESR [81].  

 

 
Σχήµα 2.22: Σχηµατικά η µετακίνηση των ηλεκτρονίων στο φράγµα Schottky µετά από 
ακτινοβόληση σωµατιδίου  ηµιαγωγού-φωτοκαταλύτη τροποποιηµένο µε µέταλλο. 

 

Οι διεσπαρµένοι κρυσταλλίτες του µετάλλου µπορούν επίσης να 

συµπεριφερθούν και ως κλασσικοί θερµικοί καταλύτες, επηρεάζοντας έτσι το ρυθµό 

των ‘’σκοτεινών’’ αντιδράσεων ή/και την εκλεκτικότητα των προϊόντων. Το 

φαινόµενο αυτό παρατηρείται συνήθως σε φωτοκαταλυτικές διεργασίες που 

εµπεριέχουν αέρια όπως οξυγόνο ή υδρογόνο ως αντιδρώντα ή προϊόντα.[52]. 

Εντυπωσιακή αύξηση της φωτοενεργότητας των ηµιαγωγών (π.χ. TiO2,CdS) 

για τη διάσπαση του νερού έχει επιτευχθεί µε την εναπόθεση ευγενών µετάλλων όπως 

λευκόχρυσου (Pt), παλλαδίου (Pd), αργύρου (Ag), χρυσού (Au), ρουθηνίου (Rh), 

ροδίου (Ru) [82-92]. Προγενέστερες έρευνες που έχουν γίνει στο εργαστήριό µας 

[93,94] της ετερογενούς κατάλυσης απέδειξαν ότι η εναπόθεση 0,5% Pt κ.β. σε φορέα 

TiO2 αυξάνει της συσσώρευση των διεγερµένων ηλεκτρονίων στα σωµατίδια του 

ευγενούς µετάλλου και τριπλασιάζει το µέγιστο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Αυτό 

συµβαίνει επειδή το επιπέδο Fermi των µεταλλικών σωµατιδίων µετατοπίζεται πιο 

κοντά στην ζώνη αγωγιµότητας του TiO2 µειώνοντας έτσι την ενέργεια που 

απαιτείται για την αναγωγή του νερού προς υδρογόνο. 
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Αύξηση της φωτοενεργότητας των ηµιαγωγών για την αντίδραση διάσπασης 

του νερού διαπιστώθηκε και µε χρήση “διλειτουργικών” καταλυτών όπως είναι οι Pt-

RuO2/TiO2 [95] και Pt-RuO2/CdS [90]. Σε αυτήν την περίπτωση ο Pt αντλεί από τον 

ηµιαγωγό τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια, ενώ το RuO2 επιταχύνει τη µεταφορά των 

φωτοπαραγόµενων οπών από τη ζώνη σθένους του ηµιαγωγού στο υδατικό διάλυµα, 

µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων φορτίων 

(ηλεκτρονίου-οπής). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία ως σηµαντική παράµετρος της βελτίωσης της 

φωτοκαταλυτικής ενεργότητας αναφέρεται το ποσοστό φόρτισης του µετάλλου στην 

επιφάνεια του ηµιαγωγού [95,96]. Συγκεκριµένα, µεγάλες φορτίσεις µετάλλου 

οδηγούν σε µείωση της ακτινοβολούµενης επιφάνειας του ηµιαγωγού, µε αποτέλεσµα 

να µειώνεται ο ρυθµός της αντίδρασης.  

 

 

2.5.6  Σύνθετοι Ηµιαγωγοί (Composite Semiconductors) 

Ετεροδοµές, όπως είναι εκείνες που προέρχονται από τη σύζευξη ηµιαγωγών 

µπορούν να βελτιώσουν το διαχωρισµό, το χρόνο ζωής, αλλά και τη διεπιφανειακή 

µεταφορά των φωτοπαραγόµενων φορέων φορτίου. Ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να 

διευρύνουν το φάσµα απόκρισης του ηµιαγωγού στο ορατό και να µειώσουν τη 

φωτοδιάβρωση των ευαίσθητων ηµιαγωγών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση 

της φωτοκαταλυτικής απόδοσης. 

Για την αύξηση της απόκρισης ενός ηµιαγωγού µεγάλου ενεργειακού 

χάσµατος στο ορατό φάσµα, µπορεί να γίνει σύζευξη αυτού µε έναν άλλο ηµιαγωγό 

µικρού ενεργειακού χάσµατος µε ενεργειακά υψηλότερη ζώνη αγωγιµότητας [52]. 

Κατά την ακτινοβόληση ενός τέτοιου σύνθετου φωτοκαταλύτη, τα φωτοπαραγόµενα 

ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στην ζώνη αγωγιµότητας του υλικού µε το χαµηλότερο 

ενεργειακό επίπεδο, ενώ οι οπές κατευθύνονται προς τη ζώνη σθένους του δεύτερου 

ηµιαγωγού µε το υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο (Σχ. 2.23). Αυτού του είδος ο 

διαχωρισµός των φορτίων γίνεται ακαριαία, (500 fs-2 ps), [97,98] και µπορεί ναι 

χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία φωτοενεργών επιπέδων, των οποίων η κβαντική 

απόδοση να τείνει στο 1. 
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Σχήµα 2.23: Μεταφορά φορτίου (α) σε ένα σύνθετο και σε (β) σε capped σύστηµα 

ηµιαγωγών [3]. 
 

Αντιπροσωπευτικό δείγµα τέτοιας ετεροδοµής είναι το σύστηµα TiO2/CdS, 

όπου το άκρο της ζώνης αγωγιµότητας του CdS είναι πιο αρνητικό από της TiO2 κατά 

0.3 eV. Έτσι, κατά την ακτινοβόληση του σύνθετου ηµιαγωγού µε φως που 

αντιστοιχεί στο ορατό φάσµα (λ<495 nm) διεγείρεται µόνο το CdS. Οι 

φωτοπαραγόµενες οπές παραµένουν στη ζώνη αγωγιµότητας του CdS, η οποία είναι 

πιο καθοδική από αυτή του TiO2, και οξειδώνουν τα ροφηµένα είδη ενώ τα φωτο-

παραγόµενα ηλεκτρόνια µεταφέρονται στη ζώνη αγωγιµότητας του TiO2 κινώντας 

αναγωγικές αντιδράσεις. 

Η σύζευξη ηµιαγωγών αποτελεί το σηµαντικότερο τρόπο βελτίωσης της 

σταθερότητας ηµιαγωγών που φωτοδιασπώνται, όπως είναι το CdS. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιούνται είτε σταθεροί ηµιαγωγοί είτε ηµιαγωγοί µεγάλου ενεργειακού 

χάσµατος όπως είναι τα TiO2 [87,99]. WO3 [100], ZnS [100-106], είτε µικρού SnO2 

[87,91,105], SiO2 [105,106], LaMnO3[107], ζεόλιθοι τύπου ETS-4 Χ,Y και Β 

[108,92]. 

 

 

2.5.7 Προσθήκη «θυσιαζόµενων» ενώσεων 

Μια επιπλέον µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αύξηση της απόδοσης 

ενός φωτοκαταλυτικού συστήµατος σχετίζεται µε τη χρήση «θυσιαζόµενων ενώσεων» 

(sacrificial agents or hole scavengers), οι οποίες µπορεί να είναι είτε δέκτες είτε 

δότες ηλεκτρονίων. Ο ρόλος των ενώσεων αυτών είναι η µη αντιστρεπτή αντίδρασή 

τους µε οπές της ζώνης αγωγιµότητας ή µε ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους. Με τον 

τρόπο αυτό, ο ρυθµός επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων ηλεκτρονίων και οπών 

µπορεί να περιοριστεί και οι διαθέσιµοι φορείς φορτίου να εκκινήσουν 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Για παράδειγµα, ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου, 
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από την αναγωγή του νερού, αυξάνεται παρουσία δοτών ηλεκτρονίων όπως είναι η 

µεθανόλη [53]. Η ύπαρξη µεθανόλης στο διάλυµα προκαλεί τη µη αντιστρεπτή 

οξείδωση των φωτοπαραγόµενων οπών ή άλλων εύκολα οξειδώσιµων ειδών (π.χ. 

ρίζες υδροξυλίων) από την επιφάνεια του ηµιαγωγού. Αντίθετα, ο ρυθµός παραγωγής 

οξυγόνου από τη φωτοοξείδωση του νερού αυξάνεται µε την προσθήκη δεκτών 

ηλεκτρονίων, όπως τα ιόντα Fe3+  ή Ag+, τα οποία αντιδρούν µε τα φωτοπαραγόµενα 

ηλεκτρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η διάσπαση του νερού σε υδρογόνο (H2) και οξυγόνο (O2) συνοδεύεται από 

µια µεγάλη αλλαγή στην ελεύθερη ενέργεια Gibbs (Εξ. 3.1, 0G∆ = 237,2 kJ/mol) και, 

συνεπώς, δεν ευνοείται θερµοδυναµικά σε θερµοκρασία δωµατίου. Για το λόγο αυτό, 

απαιτείται η παροχή ενέργειας (θερµικής, φωτονικής κλπ) για την ανύψωση του 

χηµικού δυναµικού και την πραγµατοποίηση της αντίδρασης. Η φωτονική ενέργεια 

δύναται να µετατραπεί σε χηµική (Σχ. 3.1), όπως συµβαίνει στη φωτοσύνθεση από τα 

φυτά και για αυτό το λόγο ονοµάζεται και «τεχνητή φωτοσύνθεση» (artificial 

photosynthesis) [1]. 

2 2 2
1
2

hH O H Oν⎯⎯→ + ,  0 1
298 237,2G kJ mol−∆ = ⋅            (3.1) 
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Σχήµα 3.1: Αντίδραση µετατροπής φωτονικής ενέργειας. 

 

Η απ’ ευθείας παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου από την φωτολυτική 

διάσπαση του νερού (Εξ. 3.1) µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση φωτονίων µε 

ενέργεια της τάξης των 6,5 – 4,0 eV [2], που αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος στην 

περιοχή των 190 – 310 nm. Η ενέργεια αυτή, όµως, κείται ουσιαστικά έξω από το 

φάσµα της διαθέσιµης στη Γη ηλιακής ακτινοβολίας (350 – 1100 nm ή 3,5 – 1,1 eV) 

και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρακτικό ενδιαφέρον. Αυτό συµβαίνει 
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παρά το γεγονός ότι η διαφορά ενέργειας ανάµεσα στην αρχική (Η2Ο) και την τελική 

(Η2, Ο2) κατάσταση της αντίδρασης είναι µόλις 1,23 eV (Εξ. 3.2, 3.3), κάτι που 

σηµαίνει ότι φωτόνια µε λ< 1000 nm µπορούν, θεωρητικά, να επάγουν τη διάσπαση 

του νερού [3]. 

2 22 2 2H O e H OH− −+ → + , 0 ( 7) 0.41 .E pH vs NHE= = −             (3.2) 

2 22 4 4H O O H e+ −→ + + , 0 ( 7) 0.82 .E pH vs NHE= = +            (3.3) 

 

 
Σχήµα 3.2: Φασµατική κατανοµή της ηλιακής ακτινοβολίας συναρτήσει του µήκους κύµατος 

και της ενέργειας φωτονίων. 
 

Η υψηλή ενέργεια που απαιτείται για άµεση φωτόλυση του νερού είναι το 

αποτέλεσµα της ύπαρξης ενός φράγµατος δυναµικού, που οφείλεται στην ενδιάµεση 

δηµιουργία ριζών όπως iH  και iOH  (Εξ. 3.2, 3.3). Το πρόβληµα αυτό µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε χρήση κατάλληλων (φωτο)καταλυτικών διεργασιών. 

Εφόσον το νερό δεν απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία (εκτός από το 

χαµηλής ενέργειας υπέρυθρο τµήµα της), η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε χρήση κατάλληλων υλικών τα οποία, 

λειτουργώντας σαν ενδιάµεσοι φορείς, επιτρέπουν την κυκλική διάσπαση του νερού. 

Η επιλογή του ηµιαγωγού εξαρτάται από τις θέσεις των ζωνών σθένους και 

αγωγιµότητάς του σε σχέση µε τα δυναµικά των ζευγών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο του 

νερού. Συγκεκριµένα, για την παραγωγή υδρογόνου το δυναµικό της ζώνης 

αγωγιµότητας πρέπει να είναι χαµηλότερο (πιο αρνητικό) από το Ε(Η+/Η2) (=0V σε 
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pH 0), Εξ. 3.4, ενώ για την παραγωγή Ο2 το δυναµικό της ζώνης σθένους πρέπει να 

είναι υψηλότερο (πιο θετικό) από το Ε(Ο2/Η2Ο) (=1.23V σε pH 0), Εξ. 3.5. 

22 2CBe H H− ++ →                                                                                         (3.4) 

2 2
12 2
2VBhv H O O H+ ++ → +                                                                          (3.5) 

Κατά συνέπεια, για την ταυτόχρονη παραγωγή Η2 και Ο2 απαιτείται οι ζώνες 

αγωγιµότητας και σθένους του χρησιµοποιούµενου ηµιαγωγού να διασκελίζουν τα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά των σταθµών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο Σχ. 3.3γ. Θεωρητικά, 

για την αντίδραση της διάσπασης του νερού σε Η2 και Ο2 µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ηµιαγωγοί όπως TiO2, ZnS, CdS SiC και CdS. 

Στους ηµιαγωγούς SnO2, WO3 και Fe2O3, τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια 

έχουν χαµηλή αναγωγική ικανότητα και για αυτό το λόγο δε µπορούν να ανάγουν το 

νερό, αλλά µόνο να το οξειδώσουν. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προστεθούν 

στο σύστηµα (διάλυµα/ηµιαγωγός) δέκτες ηλεκτρονίων έτσι ώστε να δεσµεύσουν τα 

φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια (Σχ. 3.3β), ενώ οι φωτοπαραγόµενες οπές να είναι 

ελεύθερες για να προκαλέσουν την οξείδωση του νερού. Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται η αντίδρασης παραγωγής Ο2.  

Ηµιαγωγοί όπως το GaS, µπορούν µόνο να ανάγουν το νερό, λόγω της 

χαµηλής οξειδωτικής ικανότητας των οπών. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να 

προστεθούν στο σύστηµα δότες ηλεκτρονίων έτσι ώστε οι φωτοπαραγόµενες οπές να 

προκαλέσουν τη µη αναστρέψιµη οξείδωση των αντιδραστηρίων αυτών, αντί του 

νερού. Με αυτό τον τρόπο, τα ηλεκτρόνια παραµένουν ελεύθερα να µεταβούν στην 

επιφάνεια του µετάλλου, και να ανάγουν το νερό προς Η2 Σχ. 3.3.α. 

 

Σχήµα 3.3: Αναπαράσταση του µηχανισµού φωτοκαταλυτικής α) αναγωγής β) οξείδωσης γ) 
διάσπασης του νερού για έναν ηµιαγωγό n-τύπου. Η αναγωγή του νερού ευνοείται παρουσία 
καταλυτών υδρογόνου (π.χ. Pt), ενώ η οξείδωση του νερού ευνοείται παρουσία οξειδίων (π.χ. 
RuO2). 
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Ο χρησιµοποιούµενος κάθε φορά φωτοκαταλύτης µπορεί να βρίσκεται είτε στη 

µορφή ξηρής σκόνης, για αντιδράσεις αέριας φάσης [4-6] είτε στη µορφή 

µονοκρυστάλλων ή πολυκρυσταλλικών ηλεκτροδίων σε φωτοηλεκτρολυτικά κελιά 

[7-9] είτε σαν αιώρηµα σε υδατικά ή µη υδατικά µέσα [10-12].  

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται, µια σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση µε 

θέµα τη χρήση ηµιαγωγών για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού, όπως και o 

µηχανισµός της αντίδρασης αυτής. 

 

 

3.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού µε χρήση ηλιακής 

ακτινοβολίας (Εξ. 1) αποτελεί αντικείµενο εκτεταµένης επιστηµονικής και 

τεχνολογικής έρευνας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι Fujishima και Honda 

[1] ανέφεραν για πρώτη φορά το 1972 τη δυνατότητα παραγωγής Η2 και Ο2 σε 

φωτοηλεκτροχηµικό κελί µε χρήση ηλεκτροδίου διοξειδίου του τιτανίου (TiO2), 

ηλεκτροδίου πλατίνας (Pt) και λάµπας που αντιστοιχούσε στην περιοχή του εγγύς 

υπεριώδους (Σχ. 3.4). Στη διάταξη αυτή, η φωτο-ηλεκτροχηµική διάσπαση του νερού 

βασίζεται στη µετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική µέσα σε ένα κελί που 

περιλαµβάνει τα δυο ηλεκτρόδια, βυθισµένα σε ένα υδατικό ηλεκτρολύτη (Na2SO4). 

Η ηλεκτρική ενέργεια στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού 

µε το Η2 να παράγεται στο ηλεκτρόδιο της Pt, ενώ το Ο2 στο ηλεκτρόδιο της TiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.4: ∆οµή του φωτο-ηλεκτροχηµικού κελιού για την φωτο-ηλεκτρόλυση του νερού 
[7]. 
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Έκτοτε, πάνω από 130 διαφορετικά υλικά έχουν αναφερθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς Η2 και Ο2. Τα 

βασικότερα από αυτά είναι οξείδια (µεταλλοξείδια (tantalates, titanates, indates, Σχ. 

3.5), οξυνιτρίδια, οξυδουλφίδια), νιτρίδια και σουλφίδια. 

Πληθώρα µεταλλοξειδιων, συµπεριλαµβανόµενου των µετάλλων µετάπτωσης, 

έχουν δοκιµαστεί ως φωτοκαταλύτες σε µορφή σκόνης. Τα υλικά αυτά περιέχουν 

µεταλλικά ιόντα Ti4+, Zr4+, Nb5+ ή Ta, των οποίων η d στοιβάδα είναι κενή (d0) ή 

ιόντα Ga+3, In+3, Ge+4, Sn+4, Sb+5 των οποίων η d στοιβάδα είναι πλήρως 

κατειληµµένη (d10). Ανάµεσα σε αυτά, τα tantalate έδειξαν την καλύτερη 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα. Τα tantalates είναι φωτοκαταλυτικά ενεργά ακόµα και 

χωρίς ενισχυτή Pt ή NiO, λόγω της υψηλής τους ζώνης αγωγιµότητας, που προκύπτει 

από το Ta5d τροχιακό. Βρέθηκε ότι για τις σειρές LiTaO3, NaTaO3, KTaO3, CaTa2O6, 

SrTa2O6, και BaTa2O6 η φωτοκαταλυτική τους ενεργότητα εξαρτάται από το επίπεδο 

της ζώνης αγωγιµότητας. Συγκεκριµένα, όσο ενεργειακά υψηλότερα βρίσκεται η 

ζώνη αγωγιµότητας τόσο πιο αποδοτικός είναι ο καταλύτης για τη διάσπαση του 

νερού προς Ο2 και Η2. Η ενίσχυση των tantalite µε NiO βελτιώνει εντυπωσιακά την 

ενεργότητά τους. Πιο ενεργός καταλύτης αναφέρεται ο NiO/NaTaO3, ο οποίος στη 

συνέχεια µελετήθηκε ως προς την ενίχυσή του µε ιόντα λανθανίδων. Ο 

φωτοκαταλύτης NiO(0.2%wt)/NaTaO3:La(2%) υπό ακτινοβόληση ορατής 

ακτινοβολίας (λάµπας high pressure mercury 400W) παρουσίασε το µεγαλύτερο 

ρυθµό παραγωγής Ο2 και Η2 µε τιµές 9.7 mmolh-1 και 19.8 mmolh-1, αντίστοιχα [13]. 

 

 
Σχ. 3.5: Ιόντα µετάλλων µετάπτωσης όπως και τα αντίστοχά τους οξείδια µε d0 και 
αριθµό συναρµογής 6, είναι φωτοκαταλυτικά ενεργά για τη διάσπαση του νερού όταν 
αυτά συνδυαστούν προωθητές. 
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Φωτοκαταλύτες titanate µε γενικό τύπο M2TinO2n+1, όπου M= Na, K, Rb και n 

= 2, 3, 4, 6 και ενισχυµένοι µε οξειδωµένο Ru, παρουσίασαν σηµαντική ενεργότητα 

για την διάσπαση του νερού µε σειρά φωτοκαταλυτικής δραστικότητας Na > K > Rb. 

Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο εξίσου καλής απόδοσης καταλύτης 

Pt/M2Ti6O13 (M= K, Na).[14]. Επίσης, ευρέως χρησιµοποιούµενοι είναι και οι 

φωτοκαταλύτες BaTi4O9 και A΄[A2B3O10] (A΄ = K, Rb, Cs,  A = La, Ca, Pb,  B = Nb, 

Ti, etc.) ενισχυµένοι µε RuO2 µε δραστικότερο από όλους το NiO(3 

wt%)/K2La2Ti3O10 παρουσία KOH (0.1 M) και µε χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολία.[15]. Ξεχωριστής σπουδαιότητας είναι ο φωτοκαταλύτης SrTiO3, ο 

οποίος αν και έχει µεγάλο ενεργειακό χάσµα η ενίσχυσή του µε ιόντα Cr+3 ή/και ιόντα 

Ta+4 οδηγεί στην απορρόφηση του φωτός στο ορατό φάσµα. Αρκετά υψηλή 

ενεργότητα έδειξε ο καταλύτης NiO/SrTiO3, όπου η παραγωγή Η2 πραγµατοποιείται 

στο NiO, ενώ η παραγωγή Ο2 στο SrTiO3 [16]. 

Σύνηθες είναι και η χρήση οξυνιτρίδια, για τη φωτοδιασπαση του νερού µε 

χρήση ορατής ακτινοβολίας. Τέτοιου είδους καταλύτες είναι οι TaON, LaTiO2N και 

(Ga1-xZnx)(N1-xOx), τα οποία είναι πιο ενεργά από το συνδυασµό των ηµιαγωγών GaN 

και ZnO (GaN:ZnO) [17]. Μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε όταν στον 

φωτοκαταλύτη (Ga1-xZnx)(N1-xOx) εναποτέθηκε µίγµα οξειδίου Rh και Cr [18] 

Τα οξυσουλφίδια τύπου ΑTi2S2O5, όπου Α= Ln, Sm, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho 

και Er χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα θυσιαζόµενες ενώσεις είναι εναλλακτικά µια 

άλλη λύση φωτοκαταλυτών για το συγκεκριµένο σκοπό. Συγκεκριµένα ο 

φωτοκαταλύτης 1.0 wt% Pt-Sm2Ti2S2O5 παρουσία Na2S-Na2SO3 έδειξε τη 

µεγαλύτερη φωτοενεργότητα [19] 

Η ακτινοβόληση κολλοειδών διαλυµάτων α-Fe2O3 και Βi2O3, έδειξε ότι είναι 

εφικτή η παραγωγή υδρογόνου, έστω και µε µικρή απόδοση, κάτι που αποδίδεται 

στην µετατόπιση του δυναµικού οριζόντιας ζώνης των οξειδίων σε πιο αρνητικές 

τιµές σε σχέση µε την τιµή του στη µορφή ηλεκτροδίου [20]. Η χρήση του WO3 για 

την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη αν και 

απορροφά ένα µικρό µέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Αύξηση της 

απόδοσης του συγκεκριµένου ηµιαγωγού ως προς την παραγωγή Η2 από την 

διάσπαση του νερού, έχει επιτευχθεί µε την εναπόθεση µετάλλων µετάπτωσης (Ni, 

Cu, Zn, Co) [21] ή ιόντων Ce(IV) [22]. 
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Εντυπωσιακή είναι η παραγωγή Η2 και Ο2 µε φωτοκαταλύτη ZrO2 από σκέτο 

νερό, του οποίου η ενεργότητα αυξήθηκε σηµαντικά µε εναπόθεση µετάλλων Pt, 

RuO2, Au και Cu [7] 

Παρόλο που τα µεταλλοσουλφίδια παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα 

φωτοδιάβρωσης συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. 

Πλεονεκτήµατα αποτελούν το µικρό ενεργειακό τους χάσµα (2.4 eV) και οι ευνοϊκές 

θέσεις των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας, ως προς την αναγωγή και οξείδωση του 

νερού, αντίστοιχα. Η σύνθεση του CdS µε CdO ή/και ZnO (CdS-CdO ή/και ZnO) ή 

µε ZnS (CdS1-x ZnxS) παρουσία δοτών ηλεκτρονίων S-2 και SO3
-2 περιορίζει 

σηµαντικά τη φωτοδιάβρωση του ηµιαγωγού. Επιπλέον, η εναπόθεση µετάλλων Au, 

Pt, Rh και Ru οδηγεί στην περαιτέρω βελτίωση του καταλύτη για την παραγωγή H2. 

Η εναπόθεση RuO2 στην επιφάνεια σωµατιδίων CdS ευνοεί την παγίδευση των 

φωτοπαραγώµενων οπών της ζώνης σθένους, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό την 

οξείδωση του νερού. Η ακτινοβόληση του διλειτουργικού καταλύτη Pt- RuO2 /CdS 

µε ορατό, οδηγεί στη στοιχειοµετρική διάσπαση του νερού σε H2 και O2 [23]. 

Πρόσφατα οι Tsuji et al [17] χρησιµοποίησαν αποτελεσµατικά στο ορατό φάσµα τον 

καταλύτη (AgIn)xZn2(1-x)S2 για τη παραγωγή H2 από υδατικό διάλυµα µε δότες 

ηλεκτρονίων S-2 και SO3
-2. Η εναπόθεση Pt σε αυτόν ενίσχυσε σηµαντικά την 

απόδοση του καταλύτη. Τελευταία, χρησιµοποιήθηκε ο καταλύτης ZnS-AgIn S2-

CuInS2, όπου και πάλι διαπιστώθηκε η διάσπαση του νερού. Η ενεργότητα του 

καταλύτη αυξήθηκε µε την εναπόθεση Ru [13]  

To TiO2 είναι ο κυριότερος χρησιµοποιούµενος καταλύτης για τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς H2 και O2, παρόλο που έχει µεγάλο 

ενεργειακό χάσµα. Με σκοπό τη διεύρυνση του φάσµατος απορρόφησης του στο 

ορατό έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, όπως είναι η ενίσχυση µε µεταλλικά ή µη 

στοιχεία. Συγκεκριµένα, ενίσχυση του TiO2 µελετήθηκε µε µέταλλα µετάπτωσης, 

ιοντικής ακτίνας παρόµοια µε αυτή του Ti4+, (Nb5+, Be2+, Al3+, Fe3+, V4+ και Cu2+). 

∆ιαπιστώθηκε, όµως, ότι δεν αυξήθηκε η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού αφού 

τα ιόντα αυτά δρουν και ως κέντρα επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων φορτίων 

Εξαίρεση αποτελούν τα Fe3+, V4+ και Cu2+, τα οποία πραγµατικά παρεµπόδιζαν την 

επανασύνδεση. Η ενίσχυση του TiO2 µε κατιόντα υψηλότερου σθένους (W6+, Ta5+, 

Nb5+) οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ενώ το αντίθετο 

παρατηρήθηκε µε κατιόντα χαµηλότερου σθένους (In3+, Zn2+, Li+). Είναι ενδιαφέρον 

να σηµειωθούν πρόσφατες µέθοδοι παρασκευής ενισχυµένων καταλυτών TiO2 µε 
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ενισχυτές ιόντα λανθανίδων, όπως La3+, Ce3+, Er3+, Pr3+,Gd3+, Nd3+, Sm3+, καθώς 

επίσης και Eu3+, Pr3+, Yb3+, τα οποία οδηγούν σε µεγάλη µετατόπιση της απόκρισής 

τους προς την ορατή περιοχή του φάσµατος ακτινοβολίας και πολύ αυξηµένη 

φωτοενεργότητα σε σχέση µε το µη ενισχυµένο TiO2. Τελευταίες µελέτες εστιάζονται 

στη ενίσχυση του TiO2 µε µη µεταλλικά στοιχεία σχηµατίζοντας TiO2-xZx, όπου x=N, 

S, C,P, µε Ν. Μέχρι στιγµής ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε 

χρήση αζώτου (Ν) [24]. Εντυπωσιακή αύξηση της φωτοενεργότητας του TiO2 έχει 

επιτευχθεί µε την εναπόθεση ευγενών µετάλλων όπως λευκόχρυσου (Pt), παλλαδίου 

(Pd), αργύρου (Ag), χρυσού (Au), ρουθηνίου (Rh), ροδίου (Ru). Προγενέστερες 

έρευνες που έχουν γίνει στο εργαστήριό µας απέδειξαν ότι η εναπόθεση 0,5% Pt κ.β. 

σε φορέα TiO2 τριπλασιάζει το µέγιστο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου.  

Για την αύξηση της απόδοσης της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού 

χρησιµοποιούνται ευρέως οργανικές ενώσεις, όπως οι υδρογονάνθρακες. Οι ενώσεις 

αυτές δρουν ως δότες ηλεκτρονίων, οι οποίες οξειδώνονται από τις φωτοπαραγόµενες 

οπές παράγοντας Η2, ενώ ταυτόχρονα τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια µπορούν να 

ανάγουν το νερό προς Η2. Σύνηθες ενώσεις είναι οι αλκοόλες (C1-C4), οξέα 

(οξαλικό, γαλακτικό), σάκχαρα (γλυκόζη), φορµαλδεύδη, EDTA, CN-. 

Σηµαντική αύξηση του παραγόµενου Η2 διαπιστώνεται από τη µεµονωµένη 

χρήση αλκοολών, όπως µεθανόλη, αιθανόλη, 1-προπανόλη, 1-βουτανόλη. Βέλτιστη 

παραγωγή Η2 διαπιστώθηκε χρησιµοποιώντας αιθανόλη (0.2Μ), όπου ο µέγιστος 

καταλυτικός ρυθµός σχεδόν οχταπλασιαστηκε σε σχέση µε αυτόν που λαµβάνεται 

από το σκέτο νερό [25] µε προσοµοιωµένη ορατή ακτινοβολία και καταλύτη Pt-TiO2. 

Η οµάδα του Kudo κατάφερε να παράγει σχεδόν 300µmol Η2 σε 20 ώρες 

ακτινοβόλησης, µε χρήση ορατής ακτινοβολίας, από υδατικό διάλυµα µεθανόλης 

(5Μ) µε καταλύτη 1% Cr-1% Ta-SrTiO3 [26]. Αντίστοιχη µελέτη πραγµατοποιήθηκε 

σε υδατικό διάλυµα αιθανόλης (5Μ) και φωτοκαταλύτη TiO2, ενισχυµένο µε ευγενή 

µέταλλα (Pt, Au και Pd) 1% w/w. Προτεινόµενη σειρά µετάλλων καλύτερης 

ενεργότητας, για τη παραγωγή Η2, δίνεται η Pt> Pd >Au παράγοντας ταυτόχρονα 

µεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και ακεταλδευδη [27] 

Οι Nada et al χρησιµοποιώντας καταλύτη RuO2/TiO2, και διάφορες  οργανικές 

ενώσεις παρατήρησαν ότι η παραγωγή Η2 αυξάνεται σύµφωνα µε τη σειρά EDTA> 

µεθανόλη> αιθανόλη> γαλακτικό οξύ [24]. 

Η προσθήκη χρωστικών σε υδατικά διαλύµατα µε χρήση φωτοκαταλυτών 

όπως TiO2, WO3 και CdS ενισχυµένους µε ευγενή µέταλλα (Au, Pt, Pd, Ru, Rh) 



 69

οδηγούν σε θεαµατική αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου [25]. H 

µεµονωµένη χρήση χρωστικών Acid orange 7, Blue 41 και Red 46 (6.4mgr/L) µε Pt-

TiO2 τετραπλασίασε το ρυθµό παραγωγής H2 µε ταυτόχρονο αποχρωµατισµό του 

διαλύµατος [28]  

Εκτός από οργανικά ιόντα χρησιµοποιούνται εξίσου αποτελεσµατικά και 

ανόργανα, όπως είναι τα, 2 2
3S / SO− − , 

3
IO / I

− −

, 4 3Ce /Ce+ +  και 3 2Fe /Fe+ +  [29]. 

Συγκεκριµένα, τα ιόντα 2 2
3S / SO− −  εκτός από τα EDTA και το γαλακτικό οξύ [30] 

δρουν ανασταλτικά στη φωτοδιάβρωση φωτοκαταλυτών που έχουν βάση το θειούχο 

κάδµιο. Στην περίπτωση των 
3

IO / I
− −

, όπως ανάλογα συµβαίνει και στα υπόλοιπα 

ζεύγη ιόντων, τα ιόντα I
−

δρουν ως δότες ηλεκτρονίων, ενώ τα ιόντα 
3

IO
−

 δρουν ως 

δέκτες ηλεκτρονίων ενισχύοντας την παραγωγή Η2, ιδίως όταν χρησιµοποιούνται δύο 

φωτοκαταλύτες [28]. 

Πρόσφατες µελέτες του εργαστηρίου µας οδήγησαν στο συνδυασµό δύο 

ξεχωριστών διεργασιών, της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού και της φωτο-

επαγόµενης οξείδωσης οργανικών ενώσεων, CxHyOz υπό αναερόβιες συνθήκες Σχ. 

3.6. Σε αυτήν την διαδικασία, το νερό ανάγεται για την παραγωγή Η2 ενώ η οργανική 

ένωση, που ενεργεί ως δότης ηλεκτρονίων, οξειδώνεται προς το CO2. Ο ρυθµός 

παραγωγής υδρογόνου είναι πολύ µεγαλύτερος, έναντι αυτού που λαµβάνεται 

απουσία της θυσιαζόµενης οργανικής ένωσης λόγω της µη αντιστρεπτής αντίδρασης 

του CxHyOz µε τις οπές ή/και το οξυγόνο που προέρχονται από τη διάσπαση του 

νερού. Αυτό οδηγεί στην καταστολή της επανασύνδεσης των φωτοπαραγόµενων 

φορτίων e--h+ και της αντίστροφης αντίδρασης του νερού H2-O2. Η συνολική 

διεργασία, η οποία µπορεί να περιγραφεί ως φωτο-επαγόµενη αναµόρφωση οργανικών 

ενώσεων σε θερµοκρασία δωµατίου και σε ατµοσφαιρική πίεση, µπορεί να εκφραστεί 

από την ακόλουθη γενική στοιχειοµετρική εξίσωση: 

 

                ( )x y z 2 2 2
yC H O  2x z  H O  xCO   2x z  H
2

⎛ ⎞+ − → + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                       (3.2) 

 

Η αντίδραση αυτή είναι µη εκλεκτική ως προς το οργανικό υπόστρωµα που 

χρησιµοποιείται και εποµένως είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί ως θυσιαζόµενη ένωση 

κάθε οργανική ένωση ή προϊόν βιοµάζας είτε σε διάλυµα είτε σε αιώρηµα [12]. 
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3.3 Μηχανισµός της αντίδρασης της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού 

προς Η2 και Ο2 

Η απορρόφηση ενός φωτονίου µε ενέργεια (hv) ίση ή µεγαλύτερη από το 

ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού οδηγεί στην διέγερση του ηµιαγωγού και την 

παραγωγή ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής (e--h+). Το διεγερµένο ηλεκτρόνιο 

µετακινείται στη ζώνη αγωγιµότητας του ηµιαγωγού (SC), αφήνοντας µια οπή στη τη 

ζώνη σθένους.  

Στην περίπτωση που οι φωτοπαραγόµενοι φορείς (e- και h+) φορτίου δεν 

επανασυνδέονται και παγιδεύονται σε επιφανειακές καταστάσεις ( ,  tr tre h− + ) (βλ. §2.3), 

µπορούν να κινήσουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις για τη διάσπαση του νερού  

2 22 4 4VBH O h O H+ ++ → +                                                                    (3.3) 

22 2CBe H H− ++ →                                                                                  (3.4) 

Η κυκλική διάσπαση του νερού προς Η2 και Ο2 µε χρήση φωτοκαταλυικών 

µεθόδων έχει επιτευχθεί µέχρι στιγµής κυρίως σε ηλεκτροχηµικά συστήµατα. Σε αυτά 

στην κάθοδο χρησιµοποιείται κάποιο µέταλλο, συνήθως Pt, ενώ στην άνοδο ένας 

ηµιαγωγός ικανός για την παραγωγή οξυγόνου (π.χ. TiO2). Σε αυτήν την περίπτωση, 

υπό τις κατάλληλες πειραµατικές συνθήκες (π.χ. τα ηλεκτρόδια να είναι βυθισµένα σε 

δοχεία µε διαφορετικά pH) η επιβολή ενός δυναµικού µεγαλύτερου των 0.25V (όταν 

∆pH=14), αντί των 1.23V, είναι ικανό για την ηλεκτρόλυση του νερού. Έτσι, στο 

ηλεκτρόδιο του µετάλλου παράγεται το Η2 (Εξ. 3.4), ενώ στο ηλεκτρόδιο του 

ηµιαγωγού το Ο2 (Εξ. 3.5). 

-Pt

2 H+

H2 -

+

*

H2O
(or OH-)

OH* CO2 + H2O

CxHyOz

X hν ≥ Eg

-Pt

2 H+

H2 --

++

*

H2O
(or OH-)

OH* CO2 + H2O

CxHyOz

X hν ≥ Eg

Σχήµα 3.6: Σχηµατική αναπαράσταση της φωτο-επαγόµενης αναµόρφωσης βιοµάζας 
(CxHyOz) κατά την ακτινοβόληση φωτοκαταλύτη Pt-TiO2. [12] 
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Σε µη ηλεκτροχηµικά συστήµατα δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι στιγµής η 

διάσπαση του νερού προς Η2 και Ο2, παρόλο που θεωρητικά είναι εφικτή µε τη χρήση 

κατάλληλων ηµιαγωγών, όπως αναφέραµε αναλυτικότερα στην παράγραφο §3.1. 

Εξαίρεση αποτελούν φωτοκταλύτες τύπου οξυνιτριδίων (TaON, LaTiO2N και (Ga1-

xZnx)(N1-xOx), οι οποίοι κατά την ακτινοβόλησή τους µε ηλιακή ακτινοβολία δίνουν 

ταυτόχρονα σηµαντικά ποσά Η2 και Ο2 [17,18]. Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι µε χρήση 

απλών φωτοκαταλυτών και παρουσία κατάλληλων ενώσεων (δοτές ή δέκτες 

ηλεκτρονίων) πραγµατοποιείται είτε αναγωγή του νερού προς Η2 (φωτο-αναγωγή) 

είτε οξείδωσή του προς Ο2 (φωτο-οξείδωση) (Σχ. 3.4). 

Γενικά, φωτοαναγωγή πραγµατοποιείται σε υδατικά αιωρήµατα που 

περιέχονται αναγωγικά αντιδραστήρια, δότες ηλεκτρονίων (D), (π.χ. EDTA, 

µεθανόλη) (§2.2.2.2). Σε αυτήν την περίπτωση, οι φωτοπαραγόµενες οπές προκαλούν 

τη µη αναστρέψιµη οξείδωση αυτών των αντιδραστηρίων αντί του νερού. Κατά 

συνέπεια, τα ηλεκτρόνια παραµένουν ελεύθερα να µεταβούν στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγού και να ανάγουν το νερό προς Η2, ενώ ταυτόχρονα παράγονται προϊόντα 

από τη διάσπαση των αντιδραστηρίων (Εξ. 3.5). 

 
( ) ...  VBD SC h D Decomposition products+ ++ → →                                      (3.5) 

 
Σηµαντική αύξηση της απόδοσης του συστήµατος διαπιστώνεται µε την 

εναπόθεση µεταλλικού καταλύτη στην επιφάνεια του ηµιαγωγού, (π.χ. Pt) (§2.2.2.1) 

(Σχ. 3.1α), όπου σε αυτήν την περίπτωση η αναγωγή του νερό γίνεται στην επιφάνεια 

του µετάλλου. 

Αντίστοιχα, η φωτο-οξείδωση του νερού προς O2 (Εξ. 3.5), πραγµατοποιείται  

σε υδατικά αιωρήµατα που περιέχονται οξειδωτικά αντιδραστήρια, δέκτες 

ηλεκτρονίων (Α), (π.χ. θειικό άλας, Fe+3). Σε αυτήν την περίπτωση, τα 

φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια δεσµεύονται από τις ενώσεις αυτές, ενώ οι 

φωτοπαραγόµενες οπές είναι ελεύθερες για να προκαλέσουν την οξείδωση του νερού. 

Ταυτόχρονα την παραγωγή οξυγόνου σχηµατίζονται προϊόντα από την αναγωγή 

αυτών των ενώσεων (Εξ. 3.6). 

 
( ) ...  CBA SC e A Decomposition products− −+ → →                                 (Εξ. 3.6) 

 
Σηµαντική αύξηση της απόδοσης του συστήµατος διαπιστώνεται µε την 

εναπόθεση οξειδίου στην επιφάνεια του ηµιαγωγού, (π.χ. RuO2) (§2.2.2.1) (Σχ. 3.1β). 
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Βέβαια όταν ο χρησιµοποιούµενος φωτοκαταλύτης είναι µεταλλοξείδιο µεγάλου 

ενεργειακού χάσµατος µε 2 2( / )VBE E O H O , όπως είναι το TiO2, η οξείδωση του 

νερού γίνεται και χωρίς την ύπαρξη κάποιου οξειδωτικού καταλύτη.  

Στο Σχ. 3.7 αναπαρίσταται (α) η φωτο-αναγωγή του νερού παρουσία δοτών 

ηλεκτρονίων και (β) η φωτο-οξείδωσης του νερού παρουσία δεκτών ηλεκτρονίων  

 

 

 
Σχήµα 3.7: Σχηµατική αναπαράσταση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του Η2Ο 

παρουσία (α) δοτών και (β) δεκτών ηλεκτρονίων. 
 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι παλαιότερες µελέτες αναφέρουν την 

ταυτόχρονη παραγωγή Η2 και Ο2 µε χρήση διµεταλλικών ηµιαγωγών (RuO2/TiΟ2/Pt) 

και ηµιαγωγών µεταλλοξειδίων (TiO2, SrTiO3) υπό συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών 

ή/και πιέσεων. Επαναλαµβάνοντας, όµως, τα πειράµατα είτε από άλλους ερευνητές 

είτε σε συνθήκες περιβάλλοντος διαπιστώθηκε µόνο η παραγωγή Η2 [33] και όχι 

διάσπαση του νερού.  

 

 

3.4. Επιθυµητά χαρακτηριστικά ηµιαγωγών 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της φωτοκατάλυσης, τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των ηµιαγωγών και σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις για την 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς Η2 και Ο2, για να µπορέσει ένας 

ηµιαγωγός να χρησιµοποιηθεί ως φωτοκαταλύτης στη συγκεκριµένη διεργασία, 

απαιτείται να πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις: 

α) Κατάλληλο ενεργειακό χάσµα έτσι ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση της εγγύς 

υπεριώδους και ορατής (UV/vis) ακτινοβολίας του ηλιακού φάσµατος. 
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β) Μετατροπή της ενέργειας των φωτονίων σε οξειδαναγωγική ενέργεια. (παραγωγή 

φορέων φορτίου). 

γ) Μεταφορά των φορτίων αυτών στο νερό και την παραγωγή Η2 ή/ και Ο2 µέσω 

οξειδαναγωγικών αντιδράσεων. 

δ) Οι ζώνες αγωγιµότητας (CB) και σθένους (VB) να διασκελίζουν τα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά των σταθµών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο 

ε) Σταθερότητα κατά την ακτινοβόληση, στη φωτοδιάβρωση και τη χηµική διάβρωση 

στ)Υψηλή κβαντική απόδοση  

ζ) Βιολογικά και χηµικά αδρανής 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί 

φωτοκαταλύτες, το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και το θειούχο κάδµιο (CdS), οι 

οποίοι πληρούν την πλειοψηφία των προαναφερόµενων απαιτήσεων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών των φωτοκαταλυτών αναφέρονται αναλυτικότερα στις 

παρακάτω παραγράφους. 

 

 

3.5 Γενικά χαρακτηρίστηκα του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) 

Το διοξείδιο τιτανίου (TiO2) είναι ευρέως διαθέσιµο, και χαµηλού κόστους 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε στη µορφή αιωρήµατος είτε κολλοειδούς είτε ως 

ακινητοποιηµένο πάνω σε κατάλληλα υποστρώµατα. Ο ηµιαγωγός αυτός ανήκει στην 

οικογένεια των µεταλλικών οξειδίων µετάπτωσης και εµφανίζεται σε τρεις 

αλλοτροπικές µορφές ανάλογα µε τις κρυσταλλογραφικές δοµές του, τον ανατάση 

(anatase), το ρουτίλιο (routile) και τον µπρουκίτη (brookite). Οι δύο πρώτες δοµές 

του TiO2 ανήκουν στο τετραγωγικό κρυσταλλογραφικό σύστηµα, ενώ ο µπρουκίτης 

στο ορθοροµβικό.  

Το TiO2 είναι ένας ηµιαγωγός n-τύπου εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων 

οξυγόνου στο πλέγµα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου µε φορτία +3 και +4. Οι 

κρύσταλλοι του TiO2 αποτελούνται από οκταεδρικές οµάδες ανιόντων οξυγόνου 

γύρω από το κατιόν του τιτανίου, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι οµάδες 

µεταξύ τους είναι διαφορετικός στην κάθε µορφή [51]. Αυτές οι διαφορές στη δοµή 

προκαλούν διαφορές στις πυκνότητες µάζας και στις ηλεκτρονικές δοµές. Στο Σχ. 3.8 

φαίνονται οι δοµές των κρυστάλλων του ρουτιλίου, του ανατάση και του µπρουκίτη.  
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Η δοµή του TiO2 έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενεργειακών ζωνών στη 

µάζα του, όπου η ζώνη σθένους VBE  είναι στην κορυφή της συµπληρωµένης 

12 2: pO −  ζώνης και η ζώνη αγωγιµότητας CBE  είναι στο κάτω µέρος των κενών 

dTi 3:4+  ζωνών. Το ενεργειακό χάσµα gE  είναι 3.02 eV για το ρουτίλιο και 3.23 eV 

για την ανατάση µορφή του TiO2 (π.χ., [52]). Κατά συνέπεια, η ζώνη σθένους του 

ηµιαγωγού είναι αρκετά πιο θετικά ως προς το (ΝΗΕ) από το οξειδωτικό δυναµικό 

2 2

0
/O H OE  του νερού, µε αποτέλεσµα οι οπές να έχουν υψηλό οξειδωτικό δυναµικό για 

την παραγωγή Ο2, ακόµα και απουσία οξειδοαναγωγικών καταλυτών. Όµως, η ζώνη 

αγωγιµότητάς του είναι πολύ λίγο µετατοπισµένη προς τα αρνητικά δυναµικά (ΝΗΕ) 

σε σχέση µε το αναγωγικό δυναµικό 
2 2

0
/H H OE  του νερού και εποµένως τα 

φωτοδιηγερµένα ηλεκτρόνια έχουν µικρή αναγωγική ισχύ για να παράγουν Η2. 

 

 

 

 
Σχήµα 3.8: Η δοµή των κρυσταλλικών µορφών του TiO2. Οι τετραγωνικές µονάδες της 
δοµής rutile έχουν διαστάσεις, α=b=4.587 Å, c=2.953 Å, του anatase α=b=3.782 Å, c=9.502 
Å και του µπρουκιτη a=9.174 Å, b=5.449 Å και c=5.138 Å . Και στις τρεις δοµές, οι βασικές 
δοµικές µονάδες είναι ελαφρά διεστραµµένα οκτάεδρα υποδεικνύονται τα µήκη των δεσµών 
και οι γωνίες των ατόµων του τιτανίου µε οκταεδρικές συντεταγµένες. 
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Όταν το TiO2, βρεθεί σε υδατικό διάλυµα υδροξυλιώνεται, όπως και τα 

περισσότερα µεταλλοξείδια [53-58], µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας πιο σταθερής 

µορφής [59]: 

 

 

Το νερό στην επιφάνεια του ηµιαγωγού προσροφάτε είτε µοριακά, είτε διασπαστικά. 

Στην περίπτωση που η επιφάνεια του TiO2 είναι οξειδωµένη το νερό προσροφάται 

µοριακά, ενώ όταν είναι ανηγµένη προσροφάται διασπαστικά δηµιουργώντας 

προσροφηµένα ιόντα −OH  (ή οµάδες OH ) [60]. 

Λόγω της µικρής αναγωγικής ισχύος των φωτοπαραγόµενων ηλεκτρονίων 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη µεταλλικών εναποθέσεων για την εκκίνηση της 

αντίδρασης διάσπασης του νερού. Η ύπαρξη των µεταλλικών εναποθέσεων 

παρεµποδίζει την επανασύνδεση των φωτοπαραγώµενων ηλεκτρονίων οπών 

µειώνοντας τις απαιτούµενες υπερτάσεις και αυξάνοντας έτσι τη φωτοενεργότητα του 

TiO2 στην περιοχή της εγγύς υπεριώδης ακτινοβολίας του ηλιακού φάσµατος. 

Το διοξείδιο του τιτανίου λόγω του σχετικά µεγάλου ενεργειακού του 

χάσµατος ( gE  =3.2 eV), διεγείρεται µόνο µε υπεριώδη ακτινοβολία (<400 nm), το 

ποσοστό της οποίας είναι µικρότερο από το 5% της συνολικής έντασης της ηλιακής 

ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Κατά συνέπεια, η αποδοτικότητα του TiO2 για την 

αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι περιπρισµένη. 

 

 

3.6 Γενικά χαρακτηρίστηκα του θειούχου καδµίου (CdS) 

To θειούχο κάδµιο είναι ένας n-τύπου ηµιαγωγός µικρού ενεργειακού 

χάσµατος (2.4 eV), ο οποίος απορροφά στο ορατό φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας 

(από 800-400 nm) και έχει δυναµικό οριζόντιας ζώνης (flat band potential) -0,66V 

(NHE και pH=7). Ο φωτοκαταλύτης αυτός έχει κίτρινο χρώµα και συναντάται µε δύο 

διαφορετικές κρυσταλλικές δοµές, την εξαγωνική wurtzite (Σχ. 3.9(α)) και την κυβική 

zinc blende η οποία είναι και λιγότερο σταθερή. H εξαγωνική κρυσταλλική δοµή 

wurtzite είναι µια µη κεντροσυµµεντρική δοµή αποτελούµενη από δυαδικούς δεσµούς 

ατόµων. Κάθε ένα από τα άτοµα αυτά διαµορφώνει υποπλέγµατα σχηµατίζοντας 

πακέτα εξαγωνικών δοµών (hexagonal close-pack ή HCP-τύπου δοµή) στενά 

συνδεδεµένα µεταξύ τους, όπως γίνεται και στην εξαγωνική δοµή του διαµαντιού Σχ. 

M O M

O O

M O M

OH OHH+ Η2Ο 



 76

3.9(β). Ταυτόχρονα, κάθε άτοµο βρίσκεται σε κορυφή τετραέδρου. Αντίστοιχα, η zinc 

blende κυβική δοµή αποτελείται και αυτή από δυαδικούς δεσµούς ατόµων, τα οποία 

διατάσσονται σε εδρο-κεντροµένα κυβικά δικτυωτά πλέγµατα Σχ. 3.9(δ,ε) [61,62]. 

 

 

 
Σχήµα 3.9: Η δοµή των κρυσταλλικών δοµών του θειούχου καδµίου. 

 

 

Το CdS παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως φωτοκαταλύτης καθώς 

έχει καλές ιδιότητες απορρόφησης στην ορατή ζώνη του ηλιακού φάσµατος. 

Θεωρητικά µπορεί να ανάγει αλλά και να οξειδώσει το νερό, µε κυκλικό τρόπο αφού 

οι ζώνες αγωγιµότητας και σθένους του διασκελίζουν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά 

των σταθµών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο. Πάρα ταύτα, το θειούχο κάδµιο δεν είναι σταθερό 

κατά την ακτινοβόλησή του, ιδιαίτερα σε υδατικά διαλύµατα, µιας και υφίσταται 

ανοδική διάσπαση ‘’φωτοδιάβρωση’’ (photocorroison). ∆ηλαδή, κατά την 

φωταγώγηση αιωρήµατος θειούχου καδµίου, ο καταλύτης διεγείρεται παράγοντας ένα 

ζεύγος οπής-ηλεκτρονίου (Εξ. 3.7), και τα φωτοπαραγόµενα φορτία τείνουν να 

ανάγουν και οξειδώσουν, αντίστοιχα, το νερό για την παραγωγή υδρογόνου (Εξ. 3.8, 

3.9). Όµως, οι φωτοπαραγόµενες οπές (h+) τείνουν ταυτόχρονα να οξειδώσουν και 

τον καταλύτη µε αποτέλεσµα τη διάβρωση του CdS (Εξ. 3.10) και τη δηµιουργία 

CdO [62,63]. 

 
hv

CB VBCdS e hv− +⎯⎯→ +                                                                                         (3.7) 

2
1
2

hv
VBhv OH O H+ − ++ ⎯⎯→ +                                                                            (3.8) 
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2
1
2

hv
CBe H H− ++ ⎯⎯→                                                                                         (3.9) 

2 22 hv
VBhv CdS Cd S+ + −+ ⎯⎯→ +                                                                           (3.10) 

 
Επιπλέον µείωση της απόδοσης του καταλύτη, οφείλεται στην ύπαρξης ατελειών 

στην κρυσταλλική του δοµή. Λόγω της ύπαρξης των ατελειών, τα φωτοπαραγόµενα 

φορτία δεν καταφέρνουν να φτάσουν πάντα σε ενεργά κέντρα της επιφάνειάς του και 

να κινήσουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, έτσι, είτε εγκλωβίζονται σε επίπεδα 

κάτω από την επιφάνεια του ηµιαγωγού είτε επανασυνδέονται [64].  

Για τη µείωση της φωτοδιάβρωσης του ηµιαγωγού και την αύξηση του 

καταλυτικού ρυθµού συνηθέστερη είναι η ταυτόχρονη χρήση Na2S-Na2SO3, αφού τα 

δυναµικά οξειδοαναγωγής αυτών των στοιχείων είναι αρκετά υψηλότερα από το 

δυναµικό ανοδικής διάσπασης του CdS Εξ. 3.11-3.15. Επιπλέον τα ιόντα S
-2 

, SO3
-2 

αλληλεπιδρούν µε την επιφάνεια του CdS, δρώντας σαν παγίδες οπών, οι οποίες 

εµποδίζουν την ανοδική διάσπαση του CdS  

 
2 2

22 2S h S− + −+ →                                          E
o
=-0.52 V    (3.11) 

S 2 2 2
3 2 32S SO h S O− − + −+ + →                          E

o
 =-0.72 V    (3.12) 

2 2
2 3 4 22 2S O OH h SO H O− − + −+ + → +            E

o
 =-0.92 V    (3.13) 

2 2
2 3 2 62 2S O h S O− + −+ →                                 E

o
 =-0.25  , ΝΗΕ, pH=14      (3.14) 

2 22CdS h Cd S+ + −+ → +                              Edecompo=+0.32 V               (3.15) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκε η αντίδραση της παραγωγής υδρογόνου 

από τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού και από την φωτοκαταλυτική 

αναµόρφωση οργανικών ενώσεων σε υδατικά αιωρήµατα φωτοκαταλύτη. Επιπλέον, 

διεξήχθησαν πειράµατα για τη µελέτη της επίδρασης των λειτουργικών παραµέτρων 

της αντίδρασης καθώς και για τον προσδιορισµό του µηχανισµού των διεργασιών 

αυτών. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου µε 

χρήση ηµιαγωγών ενισχυµένων µε µέταλλο. Για την ακτινοβόληση του συστήµατος 

χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά είδη φωτεινών πηγών τόσο ως προς την ένταση 

όσο και ως προς το είδος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας.  

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι µέθοδοι παρασκευής των 

φωτοκαταλυτών που χρησιµοποιήθηκαν και οι τεχνικές που εφαρµόστηκαν για το 

χαρακτηρισµό τους. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η πειραµατική διάταξη στην 

οποία πραγµατοποιήθηκαν τα φωτοκαταλυτικά πειράµατα, η διαδικασία διεξαγωγής 

των πειραµάτων και οι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη των 

αντιδράσεων. 

 

 

4.2 Παρασκευή φωτοκαταλυτών 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρασκευάστηκαν φωτοκαταλύτες 

θειούχου καδµίου (CdS), όπως και σύνθετοι φωτοκαταλύτες CdS µε θειούχο 

ψευδάργυρο (CdS/ZnS (0-100)), διοξείδιο του τιτανίου (CdS/TiO2 (0-100)) και µίγµα 

των τριών (CdS/ZnS/TiO2 (0-1)). Στις παρενθέσεις αναφέρεται % κ.β. περιεκτικότητα 

των CdS-ZnS και CdS-TiO2 ως προς τους σύνθετους φωτοκαταλύτες CdS/ZnS και 

CdS/TiO2, αντίστοιχα. Στη περίπτωση του σύνθετου φωτοκαταλύτη CdS/ZnS/TiO2 

(0-1) στην παρένθεση αναφέρεται η αναλογία του TiO2 ως προς το σύνθετο 
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φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-75)). Σε κάθε περίπτωση οι φωτοκαταλύτες 

παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο της συγκαταβύθισης. 

 

 

4.2.1 Θειούχο κάδµιο (CdS) 

Με σκοπό να µελετηθεί η επίδραση της φύσης του διαλύτη όπως και το είδος 

των πρόδροµων ενώσεων στην φωτοκαταλυτική συµπεριφορά παρασκευάστηκαν 

δείγµατα ηµιαγωγών θειούχου καδµίου (CdS) µε την τεχνική της συγκαταβύθισης. 

Για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου προζυγισµένη ποσότητα ένυδρου θειούχου 

νατρίου ( 2 2Na S 9H O⋅  99.999% metal basis, Alfa Aesar products) διαλύεται σε τριπλά 

απεσταγµένο νερό, ενώ παράλληλα παρασκευάζεται υδατικό διάλυµα µε 

προζυγισµένη ποσότητα της εκάστοτε πρόδροµης ένωση του καδµίου. Το διάλυµα 

αναδεύεται και θερµαίνεται στους 70 οC µέχρι την οµογενοποίησή του. Έπειτα, τα 

δύο διαλύµατα αναµιγνύονται και το σύστηµα συνεχίζει να αναδεύεται για 30 λεπτά 

στους 70 οC. Το τελικό προϊόν διηθείται, πλένεται διαδοχικά µε τριπλά απιονισµένο 

νερό, ξηραίνεται στους 70 οC για 20 ώρες, θρυµµατίζεται, κοσκινίζεται (d<0.63µm) 

και τέλος αποθηκεύεται σε σκοτεινό µέρος.[1,2] 

Ως πρόδροµες ενώσεις καδµίου χρησιµοποιήθηκαν τα α) ένυδρο άλας 

θειούχου καδµίου ( 4 2
8
3

CdSO H O⋅  99.999% metal basis, Alfa Aesar, products), 

δείγµα CdS-Α, β) άλας νιτρικού καδµίου ( 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅  99.999% metal basis, 

Alfa Aesar, products), δείγµα CdS-Β, γ) άλας οξικού καδµίου 

( 3 2 2( ) 2Cd CH COO H O⋅  99.999% metal basis, Alfa Aesar, products), δείγµα CdS-Γ. 

Η παραπάνω µέθοδος επαναλήφθηκε ως έχει διαφοροποιώντας µόνο το είδος 

του διαλύτη, όπου αντί για νερό χρησιµοποιήθηκε διάλυµα οξικού οξέος 

( 3CH COOH  99,8%, Fluka products). Σε αυτήν την περίπτωση, οι πρόδροµες ενώσεις 

του καδµίου που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα α) άλας οξικού καδµίου 

( 3 2 2( ) 2Cd CH COO H O⋅  99.999% metal basis, Alfa Aesar, products), δείγµα CdS-∆ 

και β) άλας νιτρικού καδµίου ( 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅  99.999% metal basis, Alfa Aesar, 

products), δείγµα CdS-Ε. 

 Η συνολική διεργασία πραγµατοποιήθηκε απουσία σταθεροποιητή ή 

γαλακτοµατοποιητή στα διαλύµατα.  
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4.2.2 Σύνθετοι ηµιαγωγοί  

Με σκοπό να µελετηθεί η επίδραση σύνθετων καταλυτών στην 

φωτοκαταλυτική συµπεριφορά παρασκευάστηκαν δείγµατα ηµιαγωγών θειούχου 

καδµίου µε θειούχο ψευδάργυρο (CdS/ΖnS (0-100)), θειούχου καδµίου µε διοξείδιο 

του τιτανίου (CdS/TiO2 (0-100)) και µίγµα των τριών (CdS/ZnS/TiO2), 

χρησιµοποιώντας την τεχνική της συγκαταβύθισης όπως περιγράφεται παραπάνω. Για 

το σύνθετο φωτοκαταλύτη CdS/ΖnS (0-100) παρασκευάστηκαν δείγµατα 

µεταβάλλοντας την % κ.β περιεκτικότητα του ΖnS σε CdS/ΖnS (0, 33.3, 50, 66.7, 80, 

90.1, 98 και 100). Οµοίως, για την περίπτωση CdS/TiO2 παρασκευάστηκαν δείγµατα 

µεταβάλλοντας την % κ.β περιεκτικότητα του TiO2 σε CdS/TiO2 (0, 33.3, 40, 60, 

66.7, 75, 80 και 100). Στην περίπτωση CdS/ZnS/TiO2 (0-1) παρασκευάστηκαν 

δείγµατα κρατώντας σταθερή τη σύνθεση CdS/ΖnS (25-75) ενώ µεταβάλλονταν η 

περιεκτικότητα του TiO2 στο συνθετο φωτοκαταλύτη CdS/ΖnS (25-75) κατά 0.01, 0.1 

και 1. 

Σε όλες τις περιπτώσεις των σύνθετων καταλυτών χρησιµοποιήθηκε νερό ως 

διαλύτης, ενώ ως πρόδροµες ενώσεις του καδµίου και του ψευδαργύρου 

χρησιµοποιήθηκαν νιτρικά άλατα, 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅  και 3 2 2( ) 6Zn NO H O⋅  (99.999% 

metal basis, Alfa Aesar, products) αντίστοιχα. Στην περίπτωση των σύνθετων 

φωτοκαταλυτών µε διοξείδιο του τιτανίου χρησιµοποιήθηκε εµπορικό προϊόν της 

Degussa.(TiO2 P-25)  

Για τη λήψη της επιθυµητής αναλογίας των υλικών στους σύνθετους 

φωτοκαταλύτες µεταβάλλονται οι αρχικές ποσότητες των αντίστοιχων αλάτων. 

 

 

4.2.3 ∆ιοξείδιο του τιτανίου (TiO2) 

Το TiO2, που χρησιµοποιήθηκε ήταν προϊόν της Degussa (P-25) και 

χρησιµοποιήθηκε όπως παραλήφθηκε. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, πρόκειται για 

ένα µίγµα δυο κρυσταλλικών µορφών TiO2 που αποτελείται από 80% anatase και 

20% rutile και η ειδική επιφάνεια Β.Ε.Τ. είναι 50 m2 g-1. Η σκόνη του TiO2 

αποτελείται από ακανόνιστα σχηµατισµένα σωµατίδια διαστάσεων µεταξύ 20 και 40 

nm, όπως έχει δειχθεί από µετρήσεις ΤΕΜ [3]. Το µέγεθος των συσσωµατωµάτων 

του είναι 50-200 nm [4]. Αυτός ο τύπος TiO2 παρασκευάζεται από υδρόλυση του 

TiCl4 σε φλόγα υδρογόνου. 
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4.2.4 Μέθοδοι εναπόθεσης ευγενών µετάλλων 

Οι υποστηριγµένοι καταλύτες ευγενών µετάλλων παρασκευάστηκαν µε τη 

µέθοδο του υγρού εµποτισµού χρησιµοποιώντας σαν πρόδροµες ενώσεις άλατα 

µετάλλων (NH3)2Pt(NO2)2, Ru(NO)(NO3)3, (NH3)2Pd(NO2)2, Rh(NO3)3, Ag NO3 και 

τους φορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η 

εξής: προζυγισµένη ποσότητα φορέα προστίθεται σε υδατικό διάλυµα άλατος του 

µετάλλου υπό συνεχή ανάδευση. Ακολουθεί εξάτµιση του νερού µε θέρµανση στους 

70οC,  ξήρανση στους 110οC  για 24h, και αναγωγή µε Η2 στους 300οC (400οC για 

τους καταλύτες Ru) για 2h. Η φόρτιση σε µέταλλο κυµαινόταν µεταξύ 0-5 wt.%.  

Για την αναγωγή των καταλυτών χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας από quartz 

µε εσωτερική διάµετρο 12 mm. Η διαδικασία της αναγωγής περιλαµβάνει θέρµανση 

του δείγµατος υπό ροή αζώτου (50-60cc/min) µε ρυθµό περίπου 10οC/min µέχρι τους 

300 οC (ή 400οC για τους καταλύτες Ru), παραµονή σε αυτή τη θερµοκρασία για 30 

min και κατόπιν αλλαγή της τροφοδοσίας σε 100% Η2 (50 cc/min). Η αναγωγή του 

καταλύτη διαρκεί 2h. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, τα διεσπαρµένα 

σωµατίδια του ευγενούς µετάλλου βρίσκονται στην µεταλλική τους µορφή. Η 

αντίδραση αναγωγής µπορεί να περιγραφεί ποιοτικά ως εξής: 

→ ↑x+ 0

3 x 2 3M (NO ) /Φορέας +Η Μ /Φορέας +ΗΝΟ  

Ακολουθεί αλλαγή της τροφοδοσίας σε άζωτο και ψύξη του δείγµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου 

 

 

4.3 Τεχνικές χαρακτηρισµού φορέων και καταλυτών 

Τα υλικά που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν µε τεχνικές περίθλασης 

ακτίνων X (XRD), φυσικής ρόφησης σε θερµοκρασία υγρού N2, και εκλεκτικής 

χηµειορόφησης µε H2 και CO, µε σκοπό να προσδιοριστεί η ειδική τους επιφάνεια, το 

µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών των φορέων και η διασπορά του µετάλλου, 

αντίστοιχα.  

 

 

4.3.1 Μέτρηση της ολικής ειδικής επιφάνειας  

Ο προσδιορισµός της ολικής ειδικής επιφάνειας των φορέων και των 

καταλυτών έγινε µε φυσική ρόφηση Ν2 σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (-196ΟC), µε 
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τη µέθοδο B.E.T. (Brunauer, Emmet, Teller). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η 

συσκευή Gemini III 2375 (Micrometrics), η οποία είναι συνδεδεµένη απευθείας µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα βασικά µέρη της συσκευής παρουσιάζονται στο Σχ. 4.1. 

Για τη µέτρηση της ειδικής επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται 

παρακάτω: Το προς ανάλυση δείγµα ξηραίνεται στους 110 ΟC για περίπου 1h. 

Ποσότητα αυτού (~0.2-0.3g) ζυγίζεται και τοποθετείται στο ένα από τα δύο δοχεία, 

τα οποία πωµατίζονται ώστε να µην έρθουν σε επαφή µε υγρασία. Τα δύο γυάλινα 

δοχεία, το ένα κενό και το άλλο που περιέχει το δείγµα, προσαρµόζονται στις 

αντίστοιχες θύρες. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εισάγονται οι διάφορες παράµετροι 

(π.χ. το βάρος του δείγµατος, η πίεση κορεσµού (760 mm Hg), κ.α.) για τη συλλογή 

των δεδοµένων. Επίσης, δίνεται εντολή µέτρησης του κενού όγκου, δηλαδή του 

όγκου στο δοχείο που περιέχει το δείγµα, µε αέριο ήλιο. Στη συνέχεια, τίθεται σε 

λειτουργία η αντλία κενού, ανοίγονται οι παροχές των αερίων και ξεκινάει η 

µέτρηση, η οποία ελέγχεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δοχεία βυθίζονται σε 

λουτρό υγρού αζώτου και το αέριο ανάλυσης (άζωτο) εισέρχεται στο εσωτερικό τους 

µε ελεγχόµενη ροή. Η διαφορά πίεσης µεταξύ των δυο δοχείων οφείλεται στη ρόφηση 

του αζώτου στο δείγµα. Οι µετρήσεις της σχετικής πίεσης συναρτήσει του όγκου του 

αερίου που ροφάται καταγράφονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα δεδοµένα αυτά 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ειδικής επιφάνειάς. 

 

 
Σχήµα 4.1: Σχηµατική διάταξη συσκευής µέτρησης ειδικών επιφανειών. 
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Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων γίνεται µε χρήση της εξίσωσης των 

τελείων αερίων και ενός διορθωτικού παράγοντα, λόγω απόκλισης από τη ιδανική 

συµπεριφορά. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται για τις διάφορες τιµές των πιέσεων 

ισορροπίας, P, του  Ν2, οι αντίστοιχες τιµές των όγκων, V, του ροφηµένου Ν2. Τα 

αποτελέσµατα αυτά αντικαθίστανται στην εξίσωση B.E.T [5]: 

 

0 m m 0

P 1 (C -1) P
= +

V (P - P) V C V C P

⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
                                                 (4.1) 

 

όπου:  

  P: η πίεση ισορροπίας του Ν2, 

  P0: η πίεση κορεσµού του Ν2 στη θερµοκρασία του πειράµατος, 

  V: ο όγκος του ροφηµένου αερίου στην πίεση P, 

Vm: ο ροφηµένος όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε µονοστιβαδική κάλυψη 

και    

C: σταθερά που εξαρτάται από τις θερµότητες ρόφησης, Q1, και υγροποίησης, 

Q2, του αερίου   (C=exp(Q1- Q2)/RT). 

 Όταν η εξίσωση Β.Ε.Τ. ικανοποιείται, το διάγραµµα του P/V(P0-P) 

συναρτήσει του P/P0 παρέχει µια ευθεία µε κλίση Α=(C-1)/VmC και αποτέµνουσα 

Β=1/VmC. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές σχέσεις µπορεί να υπολογιστεί ο ροφηµένος 

όγκος Vm: 

 

3

m

1
V = (cm / g)

A + B
                 (4.2) 

 

και µε τη βοήθεια της Εξίσωσης 4.2 υπολογίζεται η ειδική επιφάνεια του υλικού από 

τη σχέση:  

 
4 2

g mS = 4.36 10 V (cm / g)⋅ ⋅                 (4.3) 
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4.3.2 Τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις 

αποστάσεις των ατόµων στα κρυσταλλικά υλικά, µε αποτέλεσµα οι κρύσταλλοι να 

δρουν σα φράγµατα περίθλασης για τις ακτίνες Χ. Στο Σχήµα 4.2, η δέσµη των 

ακτίνων Χ προσκρούει στην κρυσταλλική επιφάνεια και σκεδάζεται µερικώς από τα 

άτοµα στο πρώτο επιφανειακό στρώµα. Ένα άλλο µέρος σκεδάζεται από το δεύτερο 

και συνεχίζεται η διαδικασία, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν χώρα φαινόµενα 

συµβολής [6]. Η απαίτηση για να έχουµε συµβολή εκφράστηκε πρώτα από το W.L. 

Bragg : 

Α P + P C = n λ
Α P = P C = d ηµθ                                           
n λ = 2 d ηµθ           

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅                                      
                                             (4.4) 

όπου: n ένας ακέραιος που καθορίζει την τάξη της περιθλώµενης ακτινοβολίας, λ το 

µήκος κύµατος της προσπίπτουσας δέσµης ακτίνων Χ, d η απόσταση των επιπέδων 

στην εξεταζόµενη κρυσταλλογραφική διεύθυνση και θ η γωνία ανάµεσα στην 

προσπίπτουσα δέσµη και στο αντανακλαστικό κρυσταλλικό επίπεδο (γωνία Bragg).  

 

 

Σχήµα 4.2: Περίθλαση των ακτίνων Χ από έναν κρύσταλλο [7]. 
 

Από την εξίσωση του Bragg (4.4) είναι φανερό ότι η γωνία περίθλασης 

εξαρτάται από την απόσταση των δικτυωτών επιπέδων για την αντίστοιχη 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση . ∆ιαφορετικές οµάδες επιπέδων σε ένα πλέγµα έχουν 

διαφορετικές τιµές της µεταξύ τους απόστασης. Η απόσταση dhkl µεταξύ δύο  

επιπέδων, µετρηµένη σε ορθή γωνία µε τα επίπεδα, εξαρτάται από τους δείκτες Miller 

(h k l) του επιπέδου και τις σταθερές πλέγµατος (Α, Β, C). Η ακριβής σχέση εξαρτάται  
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από το κρυσταλλικό σύστηµα. 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) 

χρησιµοποιήθηκε για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση των φάσεων και του 

σχετικού βαθµού κρυσταλλικότητας των φορέων καθώς επίσης και για τον 

υπολογισµό του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών τους.  

Τα φάσµατα XRD ελήφθησαν µε χρήση περιθλασίµετρου Philips P (PW 1830/40) 

εξοπλισµένου µε λάµπα Cu και φίλτρο Ni (ώστε να παρέχεται η ακτινοβολία Κa του 

Cu, λ=1.54056 Å). Η λάµπα λειτουργούσε στα 40 kV και 30 mA. Το περιθλασίµετρο 

παριστάνεται σχηµατικά στο σχήµα 4.3 και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

λήψη των φασµάτων XRD περιγράφεται ακολούθως: 

Το δείγµα σε µορφή σκόνης τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα από αλουµίνιο 

και πιέζεται µε γυάλινη πλάκα για τη δηµιουργία επίπεδης επιφάνειας. Στη συνέχεια, 

ο υποδοχέας µε το δείγµα τοποθετείται µε κατάλληλο προσανατολισµό στην υποδοχή 

ενός ειδικού θαλάµου που κλείνει ερµητικά. Με τη χρήση υπολογιστή ρυθµίζεται η 

επιθυµητή περιοχή των γωνιών σάρωσης (2θ=20-80ο), καθώς και η ταχύτητα 

σάρωσης (0.010ο/s). Μια θυρίδα µέσα στο θάλαµο επιτρέπει την πρόσπτωση της 

ευθυγραµµισµένης ακτινοβολίας στο δείγµα. Το δείγµα περιστρέφεται µε τη βοήθεια 

γωνιοµέτρου δηµιουργώντας κάθε φορά διαφορετική γωνία πρόσπτωσης. Η 

περιθλώµενη ακτινοβολία περνά από ένα διάφραγµα διάχυσης, από τη δευτερεύουσα 

διάταξη ευθυγράµµισης, και καταλήγει σε έναν ανιχνευτή. Τα δεδοµένα συλλέγονται 

µε κατάλληλο λογισµικό και δίνουν το φάσµα του υπό εξέταση δείγµατος. 

 

 
Σχήµα 4.3: Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης περιθλασίµετρου ακτίνων Χ. 
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Η δοµή της κρυσταλλικής ένωσης µπορεί να προσδιοριστεί µετά από 

σύγκριση µε δεδοµένα που παρέχονται από τη βιβλιογραφία. Για την εύρεση της 

περιεκτικότητας, xA, σε anatase (%) στα δείγµατα TiO2 χρησιµοποιήθηκε η σχέση [8]: 

 

A
R

A

1
x = 100θ

I
1+1.26

I
⋅

⋅                                               (4.5) 

 

όπου: IΑ και IR οι εντάσεις των πιο ισχυρών κορυφών της anatase (101) και της rutile 

(110) µορφής αντίστοιχα. 

 Το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών των ηµιαγωγών υπολογίστηκε µε χρήση 

της εξίσωση Scherrer [9-12]: 

 

0.9 λ
d =

Β cosθ
⋅

⋅
                                                                                                    (4.6) 

 

όπου: d η µέση διάµετρος των κρυσταλλιτών του φορέα (Å), λ το µήκος κύµατος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας (λCuKa=1.54056 Å), B το πλάτος της κορυφής 

περίθλασης στο ήµισυ του ύψους της (2θ, rad) και θ η γωνία Bragg. 

 

 

4.3.3 Προσδιορισµός της εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας 

Η εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια των καταλυτών καθώς και το µέσο 

µέγεθος των κρυσταλλιτών του µετάλλου υπολογίστηκε µε εκλεκτική  χηµειορόφηση 

Η2 και CO στους 25 οC για τους καταλύτες Pt και Rh, στους 60 οC για τους καταλύτες 

Pd και στους 100 οC για τους καταλύτες Ru. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η 

συσκευή Sorptomatic 1900 (Fisons), σχηµατικό διάγραµµα της οποίας φαίνεται στο 

Σχήµα 4.4.Τα βασικά µέρη της συσκευής είναι:  

i. Το σύστηµα κενού, το οποίο αποτελείται από µια µηχανική αντλία, και µια αντλία 

διάχυσης. Με το σύστηµα αντλιών επιτυγχάνεται θεωρητικά πίεση έως 10-8 mbar.  

ii. Το σύστηµα µέτρησης της πίεσης, το οποίο αποτελείται από δυο διαφορετικούς 

µετρητές πίεσης (0-10 Torr και 0-1000 Torr), ηλεκτρονικό κύκλωµα και ψηφιακή 

ένδειξη. 



 90

iii. Το σύστηµα ελέγχου, το οποίο αποτελείται από έναν προσωπικό υπολογιστή, ο 

οποίος επιτρέπει την πλήρη αυτοµατοποίηση των µετρήσεων.  

iv. Το σύστηµα ρύθµισης θερµοκρασιών, το οποίο χρησιµοποιείται για την προ-

κατεργασία των δειγµάτων σε υψηλές θερµοκρασίες (έως 450οC). 

Σε ένα τυπικό πείραµα χηµικής ρόφησης στη συσκευή Sorptomatic το δείγµα αρχικά 

ζυγίζεται (~ 1g) και τοποθετείται σε καθαρό γυάλινο φιαλίδιο. Ακολουθεί προ-

κατεργασία του δείγµατος, η οποία περιλαµβάνει θέρµανση υπό κενό µε σταδιακή 

αύξηση της θερµοκρασίας έως τους 250 οC για εκρόφηση όλων των ροφηµένων 

ειδών, αναγωγή στους 250 οC για 1h µε στατική πίεση Η2 (1bar), εκκένωση στους 250 

οC για 30 min και ψύξη υπό κενό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια το 

δείγµα τοποθετείται στο χώρο µετρήσεων, εκκενώνεται για 15 min και ξεκινάει η 

λήψη των µετρήσεων. Το προς ρόφηση αέριο εισάγεται σε σύστηµα σωληνώσεων 

γνωστού όγκου, total piston deadV = V +V , και σταθερής θερµοκρασίας, pistonT , σε πίεση pistonP . Ο 

µηχανικός όγκος του εµβόλου, pistonV , και η πίεση του αερίου στο έµβολο επιλέγονται 

από τον χρήστη.  

 

 
Σχήµα 4.4: Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα 

εκλεκτικής χηµειορόφησης. 
 

Προσδιορισµός εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας 

Η γνώση της ποσότητας του αερίου που απαιτείται για µονοστρωµατική 

κάλυψη, επιτρέπει τον προσδιορισµό της εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας, µε 

χρήση της εξίσωσης:  
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-20m
sp AV s t

mol,STP

V
S = N F S 10

V
⋅ ⋅ ⋅ ⋅                                                                            (4.7) 

 

όπου  

spS : η ειδική επιφάνεια του µετάλλου ( 2

metm /g ) 

mV  : ο όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε µονοστρωµατική κάλυψη ( 3cm , STP) 

AVN : ο αριθµός Avogadro ( ⋅ 236.023 10  µόρια/mol) 

sF  : ο στοιχειοµετρικός συντελεστής της ρόφησης (άτοµα µετάλλου ανά ροφηµένο 

µόριο αερίου) 

tS  : η επιφάνεια που καταλαµβάνει ένα άτοµο µετάλλου ( 2Å /άτοµο µετάλλου) 

mol,STPV : ο µοριακός όγκος του αερίου σε STP ( 322414 cm /mol ) 

-2010 : συντελεστής µετατροπής µονάδων 
2

2

m

Å
 

 

Προσδιορισµός της διασποράς του µετάλλου 

Η διασπορά του µετάλλου στο φορέα υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 

sp

-20
t AV

S ABsurface atoms
D = =

total atoms S N 10

⋅
⋅ ⋅

                                                                  (4.8) 

 

όπου AB : το ατοµικό βάρος του µετάλλου ( g/mol ) 

 

Μέση διάµετρος κρυσταλλιτών του µετάλλου 

Εάν η ειδική επιφάνεια και η πυκνότητα του µετάλλου είναι γνωστά, µπορεί 

να υπολογιστεί η µέση διάµετρος των σωµατιδίων του µετάλλου, υποθέτοντας 

σφαιρικό σχήµα: 

 

4

met sp

6
d = 10

ρ S⋅
⋅                                                                                              (4.9) 

 

όπουd : η µέση διάµετρος των (σφαιρικών) σωµατιδίων ( Å ) 
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ρ : η πυκνότητα του µετάλλου ( 3g/cm ), και  

410 : συντελεστής µετατροπής µονάδων 
2

3

m Å
cm
⋅⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

 

4.3.4 Τεχνική φασµατοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (DRS) 

Η τεχνική της φασµατοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (Diffuse Reflectance 

Spectroscopy, DRS) χρησιµοποιήθηκε για τη λήψη φασµάτων ανάκλασης των 

φωτοκαταλυτών, τα οποία µπορούν στη συνέχεια να µετατραπούν σε φάσµατα που 

δείχνουν την απορροφητική ικανότητα των φωτοκαταλυτών σα συνάρτηση του 

µήκους κύµατος. 

Για τη λήψη των φασµάτων διάχυτης ανάκλασης χρησιµοποιήθηκε 

φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους (Varian Cary 3). Στο φασµατοφωτόµετρο 

προσαρµόστηκε ένα ειδικό εξάρτηµα που αποτελούνταν από µια σφαίρα 

ολοκλήρωσης καλυµµένη µε φιλµ BaSO4 (για να σκεδάζει το φως και όχι να το 

απορροφά), δυο θέσεις για το δείγµα και την αναφορά και έναν ανιχνευτή στο κέντρο 

της σφαίρας. Το υλικό αναφοράς ήταν πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE, 

polytetrafluoroethylene) που εµφανίζει τέλεια ανακλαστικότητα σε µια µεγάλη 

περιοχή µηκών κύµατος.  

Σε ένα τυπικό πείραµα, το δείγµα τοποθετείται καλά πακτωµένο σε κυψελίδα 

από χαλαζία (quartz) µε επίπεδα παράθυρα και µήκος οπτικής διαδροµής 1cm. Αφού 

γίνει η βαθµονόµηση του οργάνου µε τη χρήση δυο δειγµάτων αναφοράς, η κυψελίδα 

του δείγµατος εισάγεται στη σφαίρα ολοκλήρωσης στη θέση δείγµατος ενώ στη θέση 

αναφοράς παραµένει το υλικό αναφοράς. Η λήψη των φασµάτων αρχίζει από τα 

µεγαλύτερα προς τα µικρότερα µήκη κύµατος. Η ακτινοβολία που προσπίπτει µε ένα 

σύστηµα καθρεπτών, κάθετα στο δείγµα και στο υλικό αναφοράς, υφίσταται συνεχείς 

ανακλάσεις στο εσωτερικό της σφαίρας ολοκλήρωσης και τελικά συλλέγεται από 

έναν ανιχνευτή που συγκρίνει το ανακλώµενο φως από το δείγµα και την αναφορά, 

για κάθε µήκος κύµατος. Με αυτό τον τρόπο λαµβάνονται τα φάσµατα διάχυτης 

ανάκλασης µε τη µορφή της ανακλαστικότητας, ∞R , για ένα συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος, σαν συνάρτηση του µήκους κύµατος: 

ένταση φωτός που ανακλάται από το δείγµαR =
ένταση φωτός που ανακλάται από την αναφορά∞

           (4.10) 
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Το φάσµα περιέχει ένα µέρος της απορρόφησης και ένα µέρος σκέδασης και έτσι 

είναι δύσκολη µια ποσοτική ανάλυση. Ειδικά προγράµµατα στον υπολογιστή 

µπορούν να µετατρέψουν τα φάσµατα διάχυτης ανάκλασης σε φάσµατα φαινόµενης 

απορρόφησης, Do: 

 

∞

=
R

Do
1log                                                             (4.11) 

 
Ωστόσο, µια καλύτερη ποσοτική ανάλυση φασµάτων απορρόφησης παρέχεται µε την 

εξίσωση Schuster-Kubelka-Munk (SKM) [14]: 

 

S
K

R
R

RF =
−

=
∞

∞
∞ 2

)1(
)(

2

                                                                            (4.12) 

 
όπου: )( ∞RF  είναι η συνάρτηση SKM, K  και S  οι συντελεστές SKM απορρόφησης 

και σκέδασης, αντίστοιχα. Η Εξ. 4.12 είναι µια αρκετά καλή αναπαράσταση του 

φάσµατος απορρόφησης για µικρή συγκέντρωση των κέντρων απορρόφησης ( ∞R  > 

0.5 ή SK /  < 0.3, [14]). 

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω εφαρµόστηκε σε όλα τα δείγµατα 

ώστε να διατηρηθούν ίδιες οι συνθήκες λήψης των φασµάτων και να 

ελαχιστοποιηθούν τα πειραµατικά σφάλµατα. Η βασικότερη πληροφορία που 

προκύπτει από τα φάσµατα διάχυτης ανάκλασης αφορά ηλεκτρονικές µεταβάσεις που 

περιλαµβάνουν ατέλειες και το ενεργειακό χάσµα των φορέων. Το ενεργειακό χάσµα 

παρουσιάζεται σα µια συνεχής απορρόφηση που αρχίζει από ένα χαρακτηριστικό 

µήκος κύµατος και εκτείνεται σε µικρότερα µήκη κύµατος. 

 

 

4.4 Πειραµατική διάταξη φωτοκαταλυτικών πειραµάτων 

Για τη µελέτη της αντίδρασης φωτοδιάσπασης του νερού χρησιµοποιήθηκε η 

πειραµατική διάταξη που φαίνεται στο Σχ. 4.5 και αποτελείται από την πηγή φωτός, 

το φωτοαντιδραστήρα και το σύστηµα ανάλυσης των προϊόντων. 
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4.4.1 Πηγή ακτινοβολίας  

Η πηγή φωτός που χρησιµοποιήθηκε είναι µια λάµπα τόξου (Osram) που 

περιβάλλεται από αέριο ξένο (Xe) και περιέχεται σε ένα κάλυµµα από χαλαζία 

(quartz). Για να αρχίσει η λειτουργία της λάµπας, απαιτείται πολύ υψηλή τάση, µέχρι 

15 kV, που παρέχεται από ένα τροφοδοτικό ισχύος (Oriel, model 8540) και έναν 

αναφλεκτή (Oriel, model 68706),ο οποίος ιονίζει το αέριο Xe και δηµιουργεί ένα 

αγώγιµο µονοπάτι που δηµιουργεί το τόξο (arc). Στη συνέχεια, µια χαµηλή τάση 

συνεχούς ρεύµατος διατηρεί το τόξο και παράγει την υψηλή πίεση λειτουργίας (50-70 

atm), που επιτρέπει την παραγωγή ακτινοβολίας µεγάλης ισχύος στο µικρό διάστηµα 

µεταξύ των ηλεκτροδίων. Ένα τυπικό φάσµα µιας γυµνής λάµπας Osram 500W-Xe 

δίνεται στο Σχ. 4.6. [14]. Η εκπεµπόµενη ακτινοβολία στο εγγύς-UV είναι στην 

περιοχή 300-400 nm, αφού τη λάµπα έχει ένα κάλυµµα από quartz (ελεύθερη 

όζοντος), το οποίο απορροφά κάτω από τα 300 nm (OF 500W-Xe). Το φάσµα της 

λάµπας Xe µοιάζει πολύ µε το ηλιακό φάσµα (ένθετο του Σχ. 4.6) και για αυτό το 

λόγο χρησιµοποιείται στις περισσότερες µελέτες της φωτοκατάλυσης. Η λάµπα 

τοποθετείται κατακόρυφα µέσα σε έναν ειδικό θάλαµο (Oriel, model 66021) που 

περιέχει έναν καθρέφτη, του οποίου η θέση µπορεί να ρυθµιστεί εξωτερικά, ένα 

ηλεκτρονικό κύκλωµα ασφαλείας για την περίπτωση υπερθέρµανσης της λάµπας και 

ένα σύστηµα συγκλινόντων φακών κατασκευασµένων από τηγµένη σίλικα ποιότητας 

UV, µε διάµετρο 51 mm (άνοιγµα 48 mm, f/1.0) που ρυθµίζεται µε ένα µοχλό για την 

ευθυγράµµιση και την εστίαση της φωτεινής δέσµης (Σχ. 4.5). Στην πίσω πλευρά του 

θαλάµου της λάµπας είναι προσαρµοσµένος ένας ανεµιστήρας για ψύξη της λάµπας 

που µε τη σειρά του είναι συνδεδεµένος µε έναν εύκαµπτο σωλήνα που αντλεί τον 

αέρα του θαλάµου σε ένα καταναλωτή όζοντος (Oriel, 66087), ο οποίος περιέχει 

ειδικά φίλτρα που µετατρέπουν το όζον σε οξυγόνο (Σχ. 4.5). Στο σύστηµα φακών 

της άλλης πλευράς του θαλάµου της λάµπας είναι προσαρµοσµένα σε σειρά ένα 

φίλτρο νερού, µια υποδοχή για την τοποθέτηση φίλτρων, ένα διάφραγµα ίριδας και 

ένας δευτερεύοντας φακός εστίασης (Σχ. 4.5). Το φίλτρο νερού (Oriel, 6123) 

αποτελείται από κυλινδρικό δοχείο µε επίπεδα παράθυρα κατασκευασµένα από 

τηγµένη σίλικα ειδική για UV, το οποίο περιέχει απεσταγµένο νερό. Το σύστηµα 

ψύχεται µε νερό βρύσης που ρέει στον εξωτερικό µανδύα του φίλτρου. Το φίλτρο 

αυτό έχει οπτική διαδροµή 8 cm και χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας και της θερµότητας. Η διαπερατότητα του φίλτρου είναι 

περίπου 80±5% για 250-300 nm και 90±2% για 300-700 nm. Το σύστηµα υποδοχής 



 95 

1.  λάµπα  
2.  καθρέφτης 
3.  συγκλίνοντες φακοί 
4.  φίλτρο νερού 
5.  υποδοχέας φίλτρων 
6.  φακός εστίασης 
7.  διάφραγµα ίριδος 
8.  φωτοαντιδραστήρας 
9.  πλάκα µαγνητικής ανάδευσης 
10.  καπάκι κάλυψης αντιδραστήρα 
11.     σύστηµα ανάλυσης προϊόντων 
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9 

Σχήµα 4.5: Σχηµατικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης για την αντίδρασης φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού. 
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Σχήµα 4.6: Φασµατική κατανοµή λάµπας Xe. Ένθετο: φασµατική κατανοµή ηλιακού φωτός. 
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φίλτρων (Oriel, 6215) χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση διάφορων φίλτρων που 

χρησιµοποιούνται για την απορρόφηση κάποιας περιοχής της ακτινοβολίας ή για την 

επίτευξη µιας στενής περιοχής µηκών κύµατος. Το διάφραγµα ίριδας (Oriel, 6229) 

χρησιµοποιείται για τις περιπτώσεις που απαιτείται ελάττωση της φωτεινής ισχύος 

στην έξοδο. Ο δευτερεύοντας φακός εστίασης (Oriel, 6219) είναι κατασκευασµένος 

από σίλικα, ποιότητας UV, και χρησιµοποιείται για την επανεστίαση της παράλληλης 

δέσµης του φωτός από τους συγκλίνοντες φακούς, σε εστιακή απόσταση 200 mm. 

Στα πειράµατα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, χρησιµοποιείται µια λάµπα OF 

450 W-Xe που λειτουργούσε στα 400 W. Η ισχύς εξόδου της λάµπας αυτής 

µπορούσε να µεταβληθεί στην περιοχή 280-420 W µε ένα σύστηµα ρύθµισης 

ρύθµισης τάσης και έντασης που βρίσκεται στο τροφοδοτικό ισχύος της λάµπα. 

 

 

4.4.2 Φωτοαντιδραστήρας 

Ο αντιδραστήρας που χρησιµοποιείται στα πειράµατα φωτοκατάλυσης (Σχ. 

4.5) είναι ένα κελί κατασκευασµένο από quartz (το pyrex έχει 50% διαπερατότητα 

στα 350 nm) µε οπτικά επίπεδα παράθυρα εισόδου και εξόδου για το φως, επιφάνειας 

40mm × 40mm. Το κελί (συγκρατούµενο από µεταλλική λαβίδα) τοποθετείται πάνω 

σε µια πλάκα µαγνητικού αναδευτήρα, το ύψος του οποίου µπορεί να µεταβληθεί 

ώστε το φως να πέφτει πάνω στο κελί. Η απόσταση του κελιού από τη λάµπα 

παραµένει σταθερή για όλα τα πειράµατα και είναι ίση µε 50 cm.  

Στο κελί εφαρµόζεται γυάλινο καπάκι, το οποίο περιλαµβάνει µια είσοδο, µια 

έξοδο µε ψυκτήρα και ένα άνοιγµα για την προσαρµογή θερµοµέτρου, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση της θερµοκρασίας του αιωρήµατος κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. Η είσοδος χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση αερίου 

(αργό), ώστε να πραγµατοποιείται αποµάκρυνση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου από 

τον αντιδραστήρα και τις σωληνώσεις πριν από την έναρξη του πειράµατος. Η έξοδος 

µε το ψυκτήρα χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των αέριων προϊόντων από τον 

αντιδραστήρα αποφεύγοντας ταυτόχρονα την εξάτµιση του νερού του αιωρήµατος, 

ειδικά στα πειράµατα που πραγµατοποιούνται σε υψηλή θερµοκρασία. 

Η διοχέτευση του φέροντος αερίου γίνεται µε σωλήνα pyrex που καταλήγει σε 

πορώδες γυαλί στο κέντρο του κελιού και σε µικρή απόσταση από τον πυθµένα του 

ώστε να διασκορπίζεται το τροφοδοτούµενο αέριο, καθώς το διάλυµα βρίσκεται σε 
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συνεχή ανάδευση µε τη βοήθεια µαγνητικού αναδευτήρα Η έξοδος αερίων είναι 

επίσης σωλήνας από pyrex ο οποίος οδηγεί, στο σύστηµα ανάλυσης. 

 

 

4.4.3 ∆ιάταξη µέτρησης της κβαντικής απόδοσης 

Για τη µέτρηση της κβαντικής απόδοσης των φωτοαντιδράσεων 

χρησιµοποιήθηκε ξεχωριστή διάταξη (Σχ. 4.7). Το σύστηµα αποτελείται από 

κυλινδρικό αλουµινένιο φωτοαντιδραστήρα, στον οποίο έχει προσαρµοστεί 

εσωτερικά η φωτεινή πηγή. 

Ο φωτοανιδραστήρας έχει ύψος 100 mm, ακτίνα βάσης 50 mm και πάχος 

τοιχωµάτων 5 mm Στο µέσο του φωτοαντιδραστήρα και παράλληλα στην επιφάνεια 

της βάσης τοποθετείται γραµµική φθορίζουσα πηγή ακτινοβολίας, ισχύος 4 W 

(Philips TL Mini). Η φωτεινή πηγή είναι µήκους 133 mm, διαµέτρου 13 mm, και 

εκπέµπει ακτινοβολία στο εγγύς υπεριώδες (black light, Σχ. 4.8). Το σύστηµα κλείνει 

αεροστεγώς µε τη βοήθεια πώµατος από Plexiglas, το οποίο φέρει συνολικά οχτώ 

οπές. Οι έξι από αυτές χρησιµοποιούνται για να βιδωθεί το πώµα στον 

φωτοαντιδραστηρα, βρίσκονται περιµετρικά στο επάνω µέρος του πώµατος και είναι 

συµµετρικές µεταξύ τους. Οι άλλες δύο οπές βρίσκονται κοντά στο κέντρο του 

πώµατος, καθώς η µια είναι η είσοδος του φέροντος αερίου (Ar) και η δεύτερη η 

έξοδος των αέριων από το σύστηµα µαζί µε συµπυκνωτής για τη συγκράτηση την 

υδρατµών που διαφεύγουν από διάλυµα. 

 

 
Σχήµα 4.7: Σχηµατικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης για τις µετρήσεις κβαντικής 

απόδοσης. 
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Σχήµα 4.8: Φασµατική κατανοµή λάµπας black light. 

 

 

4.4.4 Μέτρηση της ροής φωτονίων και της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας 

που φτάνει στο φωτοαντιδραστήρα 

Ο προσδιορισµός της ροής των φωτονίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από 

το φωτοαντιδραστήρα έγινε µε χρήση µιας ακτινοµετρικής µεθόδου. Το πιο γνωστό 

χρησιµοποιούµενο χηµικό ακτινόµετρο για το σκοπό αυτό είναι το σιδηρουχο-οξαλικό 

κάλιο (ακτινόµετρο Parker και Harchard) [15], το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο σε µια 

ευρεία περιοχή µηκών κύµατος και είναι αρκετά εύκολο στη χρήση. Κατά την 

ακτινοβόληση διαλυµάτων του K3Fe(C2O4)3 οξινισµένων µε H2SO4 στην περιοχή 

250-577 nm, συµβαίνει ταυτόχρονη αναγωγή του σιδήρου στην κατάσταση δισθενούς 

σιδήρου (Fe2+) και οξείδωση των οξαλικών ανιόντων σύµφωνα µε την αντίδραση 

[16]: 

 
2

22
42

3 222 COFeOCFe h +⎯→⎯+ +−+ ν             (4.13) 
 

Το παραγόµενο ιόν Fe2+ και το οξαλικό του σύµπλοκο σε αυτά τα διαλύµατα 

απορροφά την προσπίπτουσα ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της φωτόλυσης αλλά 

µετά την έκθεση στην ακτινοβολία το ιόν Fe2+ γίνεται ισχυρά απορροφητικό και 

αναλύεται εύκολα, δηµιουργώντας ένα κοκκινόχρωµο σύµπλοκο 1,10-φενανθρολίνη 

– Fe2+. 

Οι κβαντικές αποδόσεις της δηµιουργίας του Fe2+ ( +2Fe
φ ) είναι ακριβώς 

καθορισµένες για µονοχρωµατική ακτινοβολία (Πίνακας 1, Παράρτηµα Ι) και η 

απορρόφηση από το αντιδρών είναι ικανοποιητική στην περιοχή 254-579 nm. Το 

διάλυµα του ακτινόµετρου του K3Fe(C2O4)3 παρασκευάζεται µε τη µέθοδο που 

περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι. 
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Για να καθοριστεί η ροή των εισερχόµενων και εξερχόµενων φωτονίων στο 

φωτοχηµικό κελί αντίδρασης, χρησιµοποιήθηκε µια ειδική κατασκευή στην οποία 

µπορούσαν να τοποθετηθούν σε επαφή δυο όµοια κελιά. Οι πλαϊνές πλευρές των 

κελιών καλύφθηκαν µε αλουµινόχαρτο, ενώ οι πλευρές εισόδου και εξόδου της 

ακτινοβολίας έµειναν ακάλυπτες. Το σύστηµα αυτό τοποθετήθηκε στην ίδια θέση 

όπου βρισκόταν το κελί σε όλα τα πειράµατα φωτοαντίδρασης (δηλαδή στο ίδιο ύψος 

και στην ίδια απόσταση από τη λάµπα). Η έξοδος της ακτινοβολίας του πρώτου 

κελιού (φωτοαντιδραστήρας) ήταν είσοδος στο δεύτερο κελί. Προκειµένου να 

υπολογιστεί η ροή των εισερχόµενων φωτονίων στο κελί (φωτοαντιδραστήρα), το 

διάλυµα του ακτινόµετρου τοποθετούνταν στο πρώτο κελί, ενώ δε χρειαζόταν το 

δεύτερο. Η ποσότητα του διαλύµατος του ακτινόµετρου στο κελί αυτό ήταν ίση µε 

αυτή που χρησιµοποιούταν στα πειράµατα φωτοαντίδρασης (60 mL) (Βλ. §4.5). Για 

να υπολογιστεί η ροή των εξερχόµενων φωτονίων από κάποιο διάλυµα ή αιώρηµα, το 

πρώτο κελί περιείχε αυτό το διάλυµα ή αιώρηµα (υπό συνεχή ανάδευση) και το 

δεύτερο κατά σειρά κελί το διάλυµα του ακτινόµετρου.  

Ο καθορισµός της τιµής της ροής φωτονίων βασίστηκε στη µέθοδο που 

περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι. Η απορρόφηση των ακτινοβολούµενων διαλυµάτων 

του ακτινόµετρου µετρήθηκε σε ένα φασµατοφωτόµετρο (Hitachi, model U 2001) 

στα 510 nm. Η ροή των φωτονίων, Ι, σε einsteins/s, υπολογίζεται από την ακόλουθη 

εξίσωση [16]: 

 

1

32)/(
Vtd

VVA
seisteinsI

λφε
=                          (4.14) 

 

όπου: 

Α: η µετρούµενη απορρόφηση του ακτινοβολούµενου διαλύµατος του 

ακτινόµετρου στα 510 nm διορθωµένη για την απορρόφηση του τυφλού. 

1V : ο όγκος (mL) του διαλύµατος του ακτινόµετρου που αφαιρείται από τον 

αντιδραστήρα για τη µέτρηση. 

2V : ο όγκος (L) του διαλύµατος του ακτινόµετρου που ακτινοβολείται. 

3V : ο όγκος (mL) της ογκοµετρικής φιάλης που χρησιµοποιείται για την αραίωση 

του V2 (10 mL, σύµφωνα µε την πειραµατική διαδικασία). 
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ε: η µοριακή απορροφητικότητα του συµπλόκου δισθενούς σιδήρου µε τη 

φενανθρολίνη στα 510 nm. 

λφ : η κβαντική απόδοση της παραγωγής ιόντων δισθενούς σιδήρου στο µήκος 

κύµατος του φωτός που χρησιµοποιείται. 

d : η οπτική διαδροµή της κυψελίδας (cm) που χρησιµοποιείται στην µέτρηση 

του Α. 

t: ο χρόνος ακτινοβόλησης (s). 

Στην εργασία αυτή, οι τιµές των 1V , 2V  και 3V  ήταν πάντα 1 mL, 0.07 L και 

10 mL, αντίστοιχα. Η τιµή του d  ήταν πάντα 1 cm. Επίσης, η τιµή της µοριακής 

απορροφητικότητας, ε, βρέθηκε να είναι 1.11×104 L/mole·cm (Παράρτηµα .Ι). Από 

τη βιβλιογραφία παρέχεται η τιµή του +2Fe
φ =1.21 στα 360 nm. Η τιµή αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν µια µέση τιµή της κβαντικής απόδοσης των ιόντων δισθενούς 

σιδήρου στη περιοχή 300-400 nm, αφού σε αυτή την περίπτωση οι τιµές του +2Fe
φ  

είναι µεταξύ 1.19-1.24 (Πίνακας 1, Παράρτηµα Ι). Επιπλέον, για λ > 400 nm, δηλαδή 

για ορατή ακτινοβολία χρησιµοποιήθηκε η τιµή του +2Fe
φ =0.95, ως µέρος όρος των 

τιµών της κβαντικής απόδοσης του σιδήρου σε αυτή την περιοχή µηκών κύµατος 

(Πίνακας 1, Παράρτηµα Ι). 

Εναλλακτικά της παραπάνω µεθόδου, η ισχύς της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας στο οπτικό παράθυρο του φωτοαντιδραστήρα µετρήθηκε µε ένα 

µετρητή ισχύος/ενέργειας ακτινοβολίας (Oriel, 70260). 

 

 

4.5 Πειραµατική διαδικασία φωτοκαταλυτικών πειραµάτων 

Ένα τυπικό πείραµα της αντίδρασης φωτοδιάσπασης του νερού µπορεί να 

περιγραφεί ως εξής: 

Προζυγισµένη ποσότητα σκόνης καταλύτη (80mg) προστίθεται σε 60 mL 

απεσταγµένου νερού, τα οποία βρίσκονται µέσα στο φωτοαντιδραστήρα, υπό συνεχή 

ανάδευση. Το κελί πωµατίζετε και στον αντιδραστήρα διοχετεύεται ροή Ar για 1h 

περίπου στο σκοτάδι, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης αποµάκρυνση του αέρα από 

τον αντιδραστήρα, τις σωληνώσεις και το διάλυµα. Σε χρόνο t =0, το παραπέτασµα 

αποµακρύνεται, επιτρέποντας στο φως να ακτινοβολήσει το αιώρηµα. Σε τακτά 
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χρονικά διαστήµατα λαµβάνονται µετρήσεις µέσω αυτόµατης βαλβίδας αερίων, ενώ 

οι συγκεντρώσεις των φωτοκαταλυτικά παραγόµενων προϊόντων στην αέρια φάση 

προσδιορίζεται σαν συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης. 

Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η ρύθµιση του pΗ του διαλύµατος, 

γίνεται προσθήκη κατάλληλης ποσότητας NaOH ή HNO3 γνωστής συγκέντρωσης, 

αµέσως µετά την προσθήκη του φωτοκαταλύτη στο αντιδραστήρα. Για την 

καταγραφή του pH του αιωρήµατος, χρησιµοποιήθηκε ένα ηλεκτρόδιο (υάλου, µε 

ηλεκτρολύτη KCl 3M) (Metrohm, 6.0259.100) που ήταν συνδεδεµένο µε ένα όργανο 

για την µέτρηση του pH (Metrohm, model 713). 

Στα πειράµατα µελέτης της θερµοκρασίας, αµέσως µετά την αποµάκρυνση 

του αέρα από το σύστηµα και πριν την ακτινοβόληση του αιωρήµατος, ρυθµίζονταν η 

θερµοκρασία στην επιθυµητή τιµή µέσω του θερµοστατούµενου µαγνητικού 

αναδευτήρα. Στις περιπτώσεις που µελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης κάποιας 

«θυσιαζόµενης» ένωσης στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου, γνωστή ποσότητα των 

προτύπων αυτών ενώσεων διαλύθηκε στο τριπλά απεσταγµένο νερό, πριν την 

προσθήκη του φωτοκαταλύτη. 

Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε την ίδια ταχύτητα ανάδευσης 

(600rpm/min) ενώ η ροή του αερίου Ar µέσα από τον φωτοαντιδραστήρα ήταν σε 

όλες τις περιπτώσεις ίση µε 20cc/min. Επιπλέον, η λειτουργία του φωτοαντιδραστήρα 

ελέγχονταν περιοδικά, χρησιµοποιώντας ένα πρότυπο καταλύτη κάτω από πρότυπες 

συνθήκες. 

 

 

4.6  Αναλύσεις 

4.6.1  Σύστηµα ανάλυσης αέριων προϊόντων 

Το σύστηµα ανάλυσης των αέριων προϊόντων αποτελείται από έναν αέριο 

χρωµατογράφο (Varian 3800) συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο 

χρωµατογράφος είναι εξοπλισµένος µε δύο στήλες (CP-Molecular Sieve 5A, CP-

PoraBond Q) για τον διαχωρισµό των αερίων (H2, O2, N2, CH4, CO, CO2) και έναν 

ανιχνευτή θερµικής αγωγιµότητας (TCD). Το φέρον αέριο είναι Ar (Μesser Hellas) 

υψηλής καθαρότητας. Η εισαγωγή του µίγµατος αερίων στην επιθυµητή στήλη 

επιτυγχάνεται µέσω µιας αυτόµατης βαλβίδας θερµαινόµενης στους 120οC. Η 

θερµοκρασία του φούρνου του TCD είναι πάντα 130oC και το ρεύµα 63 mA. Ο 

αέριος χρωµατογράφος συνδέεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την αυτόµατη 
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δειγµατοληψία του παραγόµενου αερίου από τον φωτοαντιδραστήρα, σε 

προκαθορισµένους χρόνους, µέσω της ηλεκτρικής βαλβίδας.  

Η παραγωγή του CO2 στην αέρια φάση κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

καταµετρήθηκε, µε τη βοήθεια ενός non-dispersive υπέρυθρου (NDIR) αναλυτή CO2 

(Rosemount Binos 100) συνδεδεµένου µε καταγραφική συσκευή. Η έξοδος του 

αερίου από τον χρωµατογράφο περνούσε στο αναλυτή NDIR και στη συνέχεια 

καταγραφόταν η συγκέντρωση του CO2 στην αέρια φάση (σε ppm). Με τη χρήση 

αυτού του αναλυτή είναι δυνατός ο συνεχής και ακριβής προσδιορισµός της 

συγκέντρωσης του CO2 στην αέρια φάση σα συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης. 

Για την βαθµονόµηση των δύο συσκευών, χρωµατογράφου και αναλυτή, 

χρησιµοποιήθηκε µίγµα H2-CH4-CO-CO2/Ar γνωστής συγκέντρωσης. 

 

 

4.6.3 Σύστηµα ανάλυσης της υγρής φάσης  

Στα πειράµατα µελέτης της προσθήκης «θυσιαζόµενων» ενώσεων στο ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός των ενδιάµεσων υγρών 

προϊόντων των οργανικών ενώσεων στην υγρή φάση. Για τον ποιοτικό και ποσοτικό 

προσδιορισµό των προϊόντων αυτών εφαρµόζεται η αναλυτική τεχνική της υγρής 

χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης µε τη βοήθεια της συσκευής που παρουσιάζεται 

στο Σχ. 4.9. Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε µε στήλη αντιστρόφου φάσεως 

Supelcogel-H (model C-610H, 30cm× 7.8 mm) εφοδιασµένη µε προστήλη 

Supelguard-H (5cm× 4.6 mm). H ανίχνευση πραγµατοποιήθηκε µε ανιχνευτή 

φθορισµού (Shimazdu, model D-10A) και ισοκρατική έκλουση, όπου η κινητή φάση 

ήταν διάλυµα 0.1% H3PO4 µε ταχύτητα ροής 0.7 ml/min. Ο βρόχος (loop) που 

χρησιµοποιήθηκε για τις ενέσεις ήταν 20µL. 

Η προκατεργασία ενός δείγµατος για την ανάλυσή του µε την µέθοδο της 

υγρής χρωµατογραφίας διεξάχθηκε µε τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, αφού διακοπεί η 

αντίδραση της φωτοαντίδρασης στον επιθυµητό χρόνο ακτινοβόλησης, συλλέγεται 

ολόκληρος ο όγκος του αιωρήµατος. Στην συνέχεια, αποµακρύνονται τα σωµατίδια 

του φωτοκαταλύτη από το δείγµα µε φυγοκέντρηση, µέσω συσκευής Heraeous 

Sepatech Labofuge (λειτουργία στις 4000 rpm για 5 min) και επακολουθεί διήθηση 

των δειγµάτων µε φίλτρα σύριγγας 0.45 µm (Gelman Sciences).  
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Σχήµα 4.9 : Σχηµατική απεικόνιση της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των 

υγρών ενδιάµεσων προϊόντων. 
 

Η µέτρηση των οξέων και αλκοολών, πραγµατοποιήθηκε σε αέριο 

χρωµατογράφο (Varian CP-3800). Εξοπλισµένο µε τριχοειδή στήλη (Agilent 

technologies INC. 30mx0.53mm) και  ανιχνευτή ιονισµού φλόγας (FID). Το φέρον 

αέριο ήταν ήλιο, το οποίο προωθούσε το δείγµα µε ροή 15 ml/min. Τα διηθηµένα 

δείγµατα, αρχικά οξυνίστηκαν µε προσθήκη διαλύµατος θειϊκού οξέος (1mL 

δείγµατος και 30 µL H2SO4, 20% κ.ο.) και στη συνέχεια 10 µL οξυνισµένου 

δείγµατος εγχύθηκαν µε µικροσύριγγα στο σύστηµα υποδοχής του χρωµατογράφου, 

θερµοκρασίας 175° C. 

Για την ανάλυση των οξέων χρησιµοποιήθηκε θερµοκρασιακό πρόγραµµα 

στο φούρνο, όπου από θερµοκρασία αρχικά 105ο C, αυξανόταν σταδιακά, µε ρυθµό 

15ο C/min µέχρι τους 160οC, και στη συνέχεια µε ρυθµό 20ο C/min µέχρι τους 235οC, 

όπου η θερµοκρασία παρέµεινε σταθερή για 3 min. Η θερµοκρασία στον ανιχνευτή 

ήταν 225οC. 

Για την ανάλυση των αλκοολών η θερµοκρασία του φούρνου, που περιείχε τη 

στήλη, αυξανόταν σταδιακά από 60οC τη στιγµή της εγχύσεως (όπου έµενε σταθερή 

για1 min) στους 230οC, µε ρυθµό 45ο C/min, όπου και έµενε σταθερή για 0.5 min. Η 

θερµοκρασία στον ανιχνευτή ήταν 200οC. 

 

 

4.6.4 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης του παραγόµενου υπεροξειδίου του 

υδρογόνου 

Στα φωτοκαταλυτικά πειράµατα που διεξήχθησαν για τις ανάγκες της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής στα αέρια προϊόντα δεν ανιχνεύθηκε οξυγόνο αλλά 
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µόνο υδρογόνο. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην ικανότητα των φωτοκαταλυτών 

TiO2 στη δέσµευση του παραγόµενου οξυγόνου και δηµιουργία υδροπερόξυ ριζών 

( 2HOi  ή 2O −i ) και κυρίως υπεροξείδιο του υδρογόνου ( 2 2H O ), όπως αναφέρθηκε 

αναλυτικά στην παράγραφο §3.3. 

Το Η2Ο2 προσροφάται στην επιφάνεια της ΤiΟ2 και συγκρατείται σε αυτήν µε 

διάφορες µορφές σχηµατίζοντας µ-υπερόξυ διµερείς ενώσεις τιτανίου [7,8]. Οι 

ενώσεις αυτές, ανάλογα µε το pH του διαλύµατος είτε παραµένουν στην επιφάνεια 

του ηµιαγωγού είτε µεταφέρονται στο διάλυµα. Οι υπερόξυ διµερείς ενώσεις τιτανίου 

δεν ανιχνεύονται άµεσα, αλλά έµµεσα µε τη χρήση υπερµαγγανικού καλίου 

(ΚΜnΟ4). ∆ηλαδή οι υπερόξυ διµερείς ενώσεις σε όξινα µέσα µπορούν να 

επανοξειδωθούν ανάγοντας το KMnO4, σύµφωνα µε την Εξ. 4.15:  

 
2 0

4 28 5 4 ,           1.51nO H e Mn H O E V− + − +Μ + + → + =                    (4.15)   [17] 
 
Με σκοπό τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου που παράγεται κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης διάσπασης του 

νερού, πραγµατοποιήθηκε σειρά φωτοκαταλυτικών πειραµάτων παρουσία και 

απουσία θυσιαζόµενων ενώσεων µε χρήση φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-TiO2 και σε 

συνθήκες περιβάλλοντος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

Μετά το τέλος συγκεκριµένης διάρκειας φωτοκαταλυτικών περαµάτων 

λαµβάνεται δείγµα (8.0 mL) από το ακτινοβοληµένο αιώρηµα του υδατικού 

διαλύµατος 0.5%Pt-TiO2 Η µισή ποσότητα του δείγµατος χρησιµοποιείται ως έχει 

ενώ η άλλη µισή πρώτα φυγοκεντρείται και έπειτα διηθείται µε τη βοήθεια 

µικροσύριγγας που περιέχει φίλτρο διέλευσης στερεών διαµέτρου 0,45µs. Και στις 

δύο περιπτώσεις τα δείγµατα οξεινίζεται σε pH 0 µε την προσθήκη διαλύµατος H2SO4 

2M. Έπειτα προστίθενται σε όλα τα δείγµατα 2 mL διαλύµατος KMnO4 10-3M και 

τελικά οι όγκοι των διαλυµάτων ρυθµίζονται µε την προσθήκη απεσταγµένου νερού 

στα 10 mL. Τα διαλύµατα αναδεύονται στο σκοτάδι για 4 h. Στη συνέχεια το µη 

διηθηµένο διάλυµα διοχετεύεται όπως και τα υπόλοιπα δείγµατα σε κυψελίδα (1cm) 

φασµατοφωτόµετρου διπλής δέσµης ορατού-υπεριώδους (Hitachi, model U 2001). To 

φασµατοφωτόµετρο είναι εξοπλισµένο α) µε εναλλασσόµενες λυχνίες δευτέριου και 

βολφραµίου και β) µε ένα µονοχρωµάτορα για τη διασπορά και επιλογή της 

ακτινοβολίας. Η απορρόφηση όλων των δειγµάτων µετρήθηκε στα στα 525 nm. Ίδια 
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διαδικασία πραγµατοποιείται και για πρότυπο (τυφλό) µη ακτινοβοληµένο αιώρηµα 

υδατικού διαλύµατος 0.5%Pt-TiO2, το οποίο αρχικά αναδεύεται στο σκοτάδι για 1 h . 

Τυπικά αποτελέσµατα των µετρήσεων απορρόφησης των δειγµάτων 

παρουσιάζονται στα Σχ. 4.10 και 4.11. Αποτελέσµατα ελήφθησαν είτε 

χρησιµοποιώντας για µηδενισµό του οργάνου τυφλό δείγµα (µη ακτινοβοληµένο) είτε 

απεσταγµένο νερό. Οι απορροφήσεις των δειγµάτων υπολογίζονται από τη µείωση 

της οπτικής απορρόφησης σε σύγκριση µε το τυφλό δείγµα (ή το νερό) και έπειτα 

χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του KMnO4 που ανάγεται. Ο διαχωρισµός 

του αρχικού δείγµατος σε διηθηµένο και µη βοηθά στον προσδιορισµό των υπερόξυ 

διµερών ενώσεων τιτανίου στο αιώρηµα και στο διάλυµα αντίστοιχα. Από τη διαφορά 

αυτών των δύο τιµών προκύπτει η ποσότητα των υπερόξυ-ενώσεων  που βρίσκονται 

στην επιφάνεια του καταλύτη. 
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Σχήµα 4.10: Μεταβολές των φασµάτων UV/vis του υδατικού αιωρήµατος 0.5% Pt/TiO2 µε 
γλυκερόλη (0.37mM), συναρτήσει του χρόνου έκθεσης σε ορατή ακτινοβολία (1) πριν την 
ακτινοβόληση (2) µετά από ακτινοβόληση 50 λεπτών (3) µετά από ακτινοβόληση 900 λεπτών. 
(A) Μηδενίζοντας το φασµατοφωτόµετρο µε νερό- (Β) Μηδενίζοντας το φασµατοφωτόµετρο 
µε το διάλυµα του τυφλού. 
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Ανάλυση 

Για τον προσδιορισµό του ποσού του υπεροξειδίου του υδρογόνου που 

σχηµατίστηκε κατά την αντίδραση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού µε 

καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 είτε παρουσία είτε απουσία θυσιαζόµενης ένωσης 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

Υπολογίζεται αρχικά η συγκέντρωση του KMnO4 που περιέχεται στα 10 mL 

του τυφλού διαλύµατος από την αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος του KMnO4. 

Έπειτα από την απορρόφηση του τυφλού διαλύµατος (ή του νερού) στα 525 nm και 

µε τη βοήθεια της εξίσωσης Beer υπολογίζεται η µοριακή απορροφητικότητα του 

διαλύµατος. Αντίστοιχα από την απορρόφηση του ακτινοβοληµένου αιωρήµατος στα 

525 nm υπολογίζεται το ποσό του KMnO4 που καταναλώνεται στα 10 ml δείγµατος. 

Στη συνέχεια ανάγονται τα αποτελέσµατα του ανηγµένου −
4MnO  στα 60 mL 

αιωρήµατος (που χρησιµοποιούνται στο πείραµα) και τέλος το ποσό αυτό 

πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που απαιτούνται για την αναγωγή 

ενός µορίου −
4MnO  σε Mn+2: 

 
OHMnOHMnOOH 2

2
2422 825625 ++→++ ++−                                       (4.16) 
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Σχήµα 4.11: Μεταβολές των φασµάτων UV/vis του διαλύµατος 0.5% Pt/TiO2 συναρτήσει του 
χρόνου έκθεσης σε ορατή ακτινοβολία (1) πριν την ακτινοβόληση (2) µετά από ακτινοβόληση 
50 λεπτών (3) µετά από ακτινοβόληση 900 λεπτών. (A) Μηδενίζοντας το φασµατοφωτόµετρο 
µε νερό- (Β) Μηδενίζοντας το φασµατοφωτόµετρο µε το διάλυµα του τυφλού. 
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Με το ίδιο τρόπο πραγµατοποιήθηκε ο υπολογισµός του Η2Ο2 που παράγεται για 

διάφορους χρόνους ακτινοβόλησης του αιωρήµατος. 

Οι υπερόξυ διµερείς ενώσεις του τιτανίου, παράλληλα µε την µέθοδο που 

αναφέραµε προηγουµένως, προσδιορίστηκαν και µε µια δεύτερη εµπορική µέθοδο 

(LabAssayTM). Σε αυτή τη µέθοδο, η διαδικασία δειγµατοληψίας, διαχωρισµού και 

επεξεργασίας του διαλύµατος είναι η ίδια που αναφέρθηκε παραπάνω µε µόνη 

διαφορά ότι σε αυτήν την περίπτωση πάρθηκαν 6 ml διαλύµατος (αντί για 8 ml). Στη 

συνέχεια, σε όλα τα δείγµατα προστίθενται 3 ml από τα παρεχόµενα αντιδραστήρια 

και αφήνονται για 10 λεπτά υπό ανάδευση στο σκοτάδι και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Έπειτα µετράται η απορρόφηση των δειγµάτων στα 505 nm, ενώ η 

συγκέντρωση των υπερόξυ διµερών ενώσεων προσδιορίζεται από τη βέλτιστη ευθεία 

που προκύπτει από τα δεδοµένα απορρόφησης διαλυµάτων γνωστής συγκέντρωσης 

υπεροξειδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ CdS ΚΑΙ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ZnS ΚΑΙ TiO2 

 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

Το θειούχο κάδµιο (CdS) αποτελεί, θεωρητικά, έναν από τους πλέον 

κατάλληλους ηµιαγωγούς για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο µικρό ενεργειακό του χάσµα (2.64 eV), καθώς επιτρέπει την 

εκµετάλλευση µεγαλύτερου µέρους της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά, το 

θειούχο κάδµιο σε υδατικό περιβάλλον δεν είναι σταθερό στις συνθήκες της 

αντίδρασης, µε αποτέλεσµα να φωτοδιαβρώνεται και τελικά να απενεργοποιείται.  

Στο κεφάλαιο αυτό µελετάται η δυνατότητα βελτίωσης της σταθερότητας των 

φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του CdS, ώστε να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε 

διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού. Για 

το σκοπό αυτό, διερευνήθηκε η δυνατότητα παρασκευής σταθερών καταλυτών CdS 

χρησιµοποιώντας διαφορετικό διαλύτη και πρόδροµες ενώσεις, όπως και η επίδραση 

της προσθήκης ηµιαγωγών µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος όπως είναι ο θειούχος 

ψευδάργυρος (ZnS) ή/και το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), σε διάφορες αναλογίες 

σύνθεσης. Επιπλέον, µελετήθηκε η χρήση θυσιαζόµενων ενώσεων τόσο στο ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου όσο και στην φωτοχηµική σταθερότητα του CdS. 

 

 

5.2 Παρασκευή φωτοκαταλυτών  

Στο παρόν κεφάλαιο µελετάται η φωτοκαταλυτική συµπεριφορά απλών 

ηµιαγωγών θειούχου καδµίου (CdS (Α-ΣΤ)), όπως και σύνθετων αυτού µε θειούχο 

ψευδάργυρο (CdS/ZnS (0-100)) ή/και διοξείδιο του τιτανίου (CdS/TiO2 (0-100), 

CdS/ZnS/TiO2 (0-1)). Η συνολική διαδικασία παρασκευής των φωτοκαταλυτών, 

αναφέρεται αναλυτικότερα στην παράγραφο §4.2. Στον Πίνακα 5.1 παραθέτονται εν 

συντοµία το είδος του διαλύτη, οι πρόδροµες ενώσεις όπως και η µέθοδος 
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παρασκευής που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή των προαναφερόµενων 

φωτοκαταλυτών. 

 

Πίνακας 5.1. ∆ιαλύτης, πρόδροµες ενώσεις και µέθοδος παρασκευής των φωτολαταλυτών 

CdS (Α-ΣΤ), CdS/ZnS (0-100), CdS/TiO2 (0-100) και CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 

∆είγµατα ∆ιαλύτης Πρόδροµες ενώσεις Μέθοδος 

παρασκευής 

CdS-A H2O 
4 2

8
3

CdSO H O⋅  
συγκαταβύθιση 

CdS-B H2O 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅  » 
CdS-Γ H2O 3 2 2( ) 2Cd CH COO H O⋅  » 
CdS-∆ 3CH COOH  3 2 2( ) 2Cd CH COO H O⋅  » 
CdS-Ε 3CH COOH  3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅  » 

CdS-ΣΤ H2O εµπορικό » 
CdS/ZnS (0-100) H2O 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅ / 

3 2 2( ) 6Zn NO H O⋅  
» 

CdS/ TiO2 (0-100) H2O 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅ / 
TiO2 (P-25) 

» 

CdS/ZnS/TiO2 (0-1) H2O 3 2 2( ) 4Cd NO H O⋅ / 

3 2 2( ) 6Zn NO H O⋅  
TiO2 (P-25) 

» 

 

 

5.3 Χαρακτηρισµός φωτοκαταλυτών 

Για κάθε φωτοκαταλύτη θειούχου καδµίου, είτε απλού (CdS) είτε σύνθετου 

(CdS/ZnS (0-100), CdS/TiO2 (0-100), CdS/ZnS/TiO2 (0-1), πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα µε σκοπό το χαρακτηρισµό τους. Στα πειράµατα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται µετρήσεις της ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ), του µέσου µεγέθους 

των κρυσταλλιτών (XRD) και της φασµατοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (DRS). Από 

τα φάσµατα διάχυτης ανάκλασης υπολογίζεται το ενεργειακό χάσµα των 

παραγόµενων φωτοκαταλυτών µετατρέποντας τα φάσµατα σε διαγράµµατα Tauc. Τα 

διαγράµµατα Tauc προκύπτουν από τη γραφική παράσταση (F(R)*E)1/2, όπου F(R) 

είναι η συνάρτηση Kubelka-Munk, συναρτήσει του µήκους κύµατος εκφρασµένο σε 

ενέργεια. Η διαδικασία αυτή εφαρµόστηκε σε όλα τα δείγµατα που αναφέρονται στη 

συνέχεια. 
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Απλοί φωτοκαταλύτες CdS 

Τα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων µετρήσεων σε φωτοκαταλύτες CdS 

που παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο της συγκαταβύθισης, (§ 4.2.1) παραθέτονται 

στον Πίνακα 5.2. Παρατηρείται ότι σε κάθε περίπτωση η ειδική επιφάνεια των 

δειγµάτων κυµαίνεται από 75.9 m2/g (δείγµα CdS-Α) έως 88.5 m2/g (CdS-ΣΤ 

(εµπορικό)). Εξαίρεση αποτελεί η ειδική επιφάνεια του δείγµατος CdS-Β που είναι 

118.9 m2/g.  

Από πειράµατα ΧRD (Σχ. 5.1) παρατηρείται ότι τα παρασκευαζόµενα 

δείγµατα CdS-∆ και CdS-Ε είναι άµορφα υλικά, καθώς δεν δίνουν ευδιάκριτες 

κορυφές. Ακολούθως τα δείγµατα CdS-Α έως CdS-Γ, έχουν πολύ µεγαλύτερο εύρος 

κορυφών περίθλασης εν συγκρίσει µε αυτό του εµπορίου (CdS-ΣΤ), καθώς µειώνεται 

το µέγεθος των κρυσταλλιτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αλληλοκάλυψη 

γειτονικών κορυφών, όπως και την εξάλειψη των µικρής έντασης κορυφών. Από 

υπολογισµούς που ακολούθησαν βρέθηκε ότι το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών των 

δειγµάτων κυµαινεται από 3.0 nm (CdS-Γ) έως 3.6nm (CdS-ΣΤ (εµπορικό)) εκτός 

των περιπτώσεων των CdS-∆ και CdS-Ε, τα οποία είναι άµορφα υλικά.  

Από τα φάσµατα διάχυτης ανάκλασης συναρτήσει του µήκους (Σχ. 5.2) 

διαπιστώνεται ότι το δείγµα CdS-Β έχει τη µεγαλύτερη απορρόφηση 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο ηλιακό φάσµα (600 έως 300 nm). Ακολουθεί 

το εµπορικό δείγµα (CdS-ΣΤ) µε το CdS-Β και στη συνέχεια έπονται οι καταλύτες 

CdS-Α, CdS-∆ και CdS-Ε. Τα αποτελέσµατα υπολογισµού των ενεργειακών 

χασµάτων των δειγµάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. Το εύρος τιµών του 

ενεργειακού χάσµατος των παρασκευαζόµενων φωτοκαταλυτών (Σχ 5.3) κυµαίνεται 

από 2.07 eV για το δείγµα CdS-Β έως 2,4 eV για το δείγµα CdS-∆. 
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Πίνακας 5.2. Ειδική επιφάνεια, µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, και ενεργειακό χάσµα των 

φωτολαταλυτών CdS 

 

∆είγµατα 

 

gS (m2/g) 

µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών 

(nm) 

 

Eg 

CdS-A 76 3.6 2.3 

CdS-B 119 3.4 2.1 

CdS-Γ 80 3.0 2.1 

CdS-∆ 87 - 2.4 

CdS-Ε 88 - 2.4 

CdS-ΣΤ 89 36.5 2.3 
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Σχήµα 5.1: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών CdS Α 

έως ΣΤ. 
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Σχήµα 5.2: Φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στη µορφή της συνάρτησης Shuster-Kubelka-
Munk F(R∞) συναρτήσει του µήκους κύµατος των δειγµάτων CdS(Α έως ΣΤ) µε αναφορά 
PTFE. 
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Σχήµα 5.3: ∆ιάγραµµα Tauc για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών CdS Α έως ΣΤ. 
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Σύνθετοι φωτοκαταλύτες CdS 

(α) CdS/ZnS (0-100) 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων χαρακτηρισµού για τους σύνθετους 

φωτοκαταλύτες CdS/ZnS (0-100) µε διαφορετικές % κ.β περιεκτικότητες ZnS (0, 

33.4, 40, 60, 66.7, 75, 80 και 100) παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3. Σύµφωνα µε τις 

µετρήσεις της ειδικής επιφάνειας, παρατηρείται ότι οι σύνθετοι φωτοκαταλύτες έχουν 

µικρότερες τιµές από αυτές των απλών φωτοκαταλυτών CdS (118 m2/gr) και ZnS 

(107 m2/gr) και κυµαίνονται από 67 έως 81 m2/gr, µε µικρές διαφορές µεταξύ τους.  

Από τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (Σχ. 5.4) παρατηρείται ότι οι κορυφές 

περίθλασης των σύνθετων φωτοκαταλυτών αντιστοιχούν σε γωνίες περίθλασης που 

βρίσκονται µεταξύ των γωνιών των απλών φωτοκαταλυτών CdS (27.3, 44.2, 55.1) 

και ZnS (29.6, 56.1, 58.1). Συγκεκριµένα, αυξανόµενης της περιεκτικότητας του ZnS 

στο σύνθετο φωτοκαταλύτη οι κορυφές περίθλασης µετατοπίζονται προς αυτές του 

σκέτου ZnS. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη δηµιουργία στερεών διαλυµάτων 

CdS/ZnS, εφόσον δεν διαµορφώνονται δύο κορυφές ανάκλασης, αλλά µια για κάθε 

υλικό (CdS και ZnS).  

Το ενεργειακό χάσµα των σύνθετων δειγµάτων (Σχ. 1 .Παράτηµα V) 

κυµαίνεται µεταξύ των τιµών που αντιστοιχούν στις αρχικές τιµές των CdS (2.1 eV) 

και ZnS (3.3 eV). Συγκεκριµένα αυξανόµενης της ποσότητας του ZnS στο σύνθετο 

φωτοκαταλύτη (CdS/ZnS  (0-100)) αυξάνεται και το ενεργειακό του χάσµα. 

 

Πίνακας 5.3. Ειδική επιφάνεια, µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, και ενεργειακό χάσµα 

σύνθετων φωτοκαταλυτών CdS/ZnS (0-100) 

∆είγµατα 

CdS/ZnS (0-100) 
gS (m2/g) µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών (nm) Eg (eV) 

100-0 119 3.4 2.1 

66.7-33.3 67 3.7 2.2 

60-40 81 4.1 2.3 

40-60 78 3.6 2.3 

33.3-66.7 76 3.2 2.4 

25-75 68 4.1 2.5 

20-80 74 3.6 2.6 

0-100 107 4.57 3.3 
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(i) 0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75) 

Στο σύνθετο φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-75) εναποτέθηκε πλατίνα (Pt) 0.5% 

κ.β., και κατόπιν επαναλήφθηκαν τα πειράµατα για το χαρακτηρισµό του υλικού. Τα 

αποτελέσµατα τόσο του µη ενισχυµένου και όσο του ενισχυµένου φωτοκαταλύτη 

CdS/ZnS (25-75), παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. Παρατηρείται ότι οι τιµές των 

τεχνικών χαρακτηρισµού δεν µεταβάλλονται σηµαντικά µετά τη διασπορά του 

µετάλλου (Σχ. 2 Παράρτηµα IV και Σχ. 2 Παράρτηµα V). 

 

Πίνακας 5.4. Ειδική επιφάνεια, µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, και ενεργειακό χάσµα του µη 

ενισχυµένου φωτοκαταλύτη CdS/ ZnS (25-75) και του ενισχυµένου µε 0.5% κ.β. Pt 

∆είγµατα gS (m2/g) µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών 

(nm) 

Eg (eV) 

CdS/ZnS (25-75) 68 4.1 2.5 

0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75) 64 4.2 2.5 

 

 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

56.1
58.1

52.1
44.2 * 

* 
* 

* 

29.6* 

27.3* 
    0

    33.4

    40
    60

    66.7
    75

    80

(311)
(220)

(111)

% ZnS σε CdS/ZnS
In

te
ns

ity
 (a

.u
.)

 

   100   

Diffraction angle (2θ)
Σχήµα 5.4: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) για τους σύνθετους φωτοκαταλυτες 

CdS/ZnS (0-100). 



 118

(β) 0.5% Pt-CdS/TiO2 (0-100) 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων χαρακτηρισµού για τους σύνθετους 

φωτοκαταλύτες CdS/TiO2 (0-100) µε διαφορετικές % κ.β περιεκτικότητες TiO2 (0, 

33.4, 40, 60, 66.7, 75, 80 και 100) παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5  

Από το φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ, για τις διάφορες περιεκτικότητες 

συζευγµένων φωτοκαταλυτών 0.5% Pt CdS/TiO2 (0-100) (Σχ. 5.5) παρατηρείται ότι 

αυξανόµενης της ποσότητας του TiO2 απαλείφονται οι κορυφές του CdS, καθώς οι 

κορυφές του TiO2 γίνονται πιο ευδιάκριτες. Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε να 

υπολογίσουµε το µέγεθος των κρυσταλλιτών για τα σύνθετα δείγµατα, αλλά µόνο των 

0.5% Pt-CdS (3.4 nm) και 0.5% Pt-TiO2 (23.5 nm ). 

Η αύξηση της ποσότητας του TiO2 στο σύνθετο φωτοκαταλύτη 0.5% Pt 

CdS/TiO2 (0-100) συνοδεύεται από µια σταδιακή µείωση της ειδικής επιφάνειας από 

118.9 m2/g για το 0.5% Pt-CdS σε 41.2 m2/g για το 0.5% Pt-TiO2.  

Το ενεργειακό του χάσµα των σύνθετων δειγµάτων (Σχ. 3, Παράτηµα V), 

παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, οι τιµές των οποίων κυµαίνονται σε ένα εύρος από 2.1 

eV (0.5% Pt-CdS) έως 3.2 eV (0.5% Pt-TiO2).  

 

Πίνακας 5.5. Ειδική επιφάνεια, µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, και ενεργειακό χάσµα 

σύνθετων φωτοκαταλυτών 0.5% Pt CdS/TiO2 (0-100) 

∆είγµατα 

00.5% Pt CdS/TiO2 (0-100)) 
gS (m2/g) Eg (eV) 

100-0 119 2.1 

66.7-33.3 78 2.1 

50-50 63 2.2  

33.3-66.7 60 2.2  

20-80 56 2.2  

9.9-90.1 54 2.2 

2-98 50 2.2 

0-100 41 3.2 
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(γ) 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων για το χαρακτηρισµό των σύνθετων 

φωτοκαταλυτών CdS/ZnS/TiO2 (0-1) ενισχυµένων µε 0.5% κ.β. µέταλλο (Pt), µε 

αναλογία 0.01,0.1 και 1 TiO2 ως προς το σύνθετο φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-75), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6.  

 

Πίνακας 5.6. Ειδική επιφάνεια, µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, και ενεργειακό χάσµα 

των ενισχυµένων σύνθετων φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 

∆είγµατα 

0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 

gS (m2/g) µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών 

(nm) 

Eg (eV) 

(25-75):1 59 3.3 2.5 

(25-75):0.01 67 3.5 2.5 

(25-75):0.001 66 3.8 2.4 

CdS/ZnS (25-75) 68 4.1 2.5 
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Σχήµα 5.5: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) σύνθετων φωτοκαταλυτών 0.5% 
Pt CdS/TiO2 (0-100). 
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Από τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (Σχ. 5.6) παρατηρείται ότι 

µειούµενης της ποσότητας του TiO2 αυξάνεται ελαφρά το µέσο κρυσταλλικό 

µέγεθος, από 3.3 nm, για το δείγµα µε αναλογία (25-75):1, σε 4.1 nm, για το δείγµα 

0.5%Pt-CdS/ZnS (25-75). Το γεγονός αυτό αντανακλάται στη µικρή αύξηση του 

εύρους των κορυφών περίθλασης και στην εξάλειψη κορυφών (όπως (111) και (204)) 

καθώς µειώνεται το µέγεθος των κρυσταλλιτών. Η µείωση του µεγέθους των 

κρυσταλλιτών µειούµενης της % ποσότητας του TiO2 στον σύνθετο φωτοκαταλύτη 

συνοδεύεται από µια µικρή αύξηση της ειδικής επιφάνειας από 59 m2/g για το δείγµα 

µε αναλογία (25-75):1 σε 67 m2/g για το δείγµα 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-75). Αντιθέτως, 

δεν παρατηρήθηκε καµία ουσιαστική µεταβολή στο ενεργειακό του χάσµα των 

συζευγµένων δειγµάτων (Σχ. 4, Παράτηµα V), οι τιµές των οποίων κυµαίνονταν γύρω 

στα 2.4 eV . 
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Σχήµα 5.6: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) σύνθετων φωτοκαταλυτών 0.5% Pt-
CdS/ZnS/TiO2 (0-1). 
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5.4 Φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 από αιωρήµατα CdS 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, οι θέσεις των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους του 

φωτοκαταλύτη CdS είναι ΕVB= +1.64 και ECB= -0.76 αντίστοιχα (σε pH=0), ενώ τα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά των σταθµών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο είναι Ε(Η+/Η2) =0V και 

Ε(Ο2/ Η2Ο)=1.23V (σε pH 0). Παρατηρείται, δηλαδή, ότι οι ενεργειακές θέσεις των 

ζωνών διασκελίζουν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά των σταθµών Η2/Η2Ο και Ο2/Η2Ο 

και, κατά συνέπεια, είναι εφικτή η διάσπαση του νερού προς µοριακό υδρογόνο (Η2) 

και οξυγόνο (Ο2). Παρ’ όλ’ αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί η 

παραγωγή υδρογόνου από σκέτο CdS χωρίς την επιβολή κάποιας ηλεκτρικής ή 

χηµικής τάσης. Αυτό συµβαίνει είτε λόγω ατελειών που υπάρχουν στο κρυσταλλικό 

πλέγµα του φωτοκαταλύτη [1] είτε λόγω διαφόρων επιφανειακών προσµίξεων, 

συνήθως CdO όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του εµπορικού καταλύτη [2,3]. 

Στη µη ενεργοποίηση του CdS έρχεται να συµβάλει σηµαντικά και η φωτοδιάβρωση 

που διαπιστώνεται σε υδατικά του διαλύµατα παρουσία φωτός. Η ύπαρξη ατελειών 

έχει ως αποτέλεσµα την παγίδευση των φωτοπαραγόµενων ηλεκτρονίων σε επίπεδα 

που κείτονται χαµηλότερα της επιφάνειας του ηµιαγωγού και την επανασύνδεσή τους 

µε οπές. Αντίστοιχα, οι προσµίξεις καλύπτουν τα επιφανειακά ενεργειακά κέντρα 

παρεµποδίζοντας τα διεγερµένα ηλεκτρόνια τα φτάσουν σε αυτά. Επιπλέον, οι 

φωτοπαραγόµενες οπές, που δεν επανασυνδέονται µε τα ηλεκτρόνια, οξειδώνουν τον 

ίδιο τον καταλύτη σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 
2 22 hv

VBh CdS Cd S+ + −+ ⎯⎯→ +                                                                      (5.1) 
 
Από πειραµατικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι η ενεργότητα καταλυτών CdS 

αυξάνεται παρουσία θυσιαζόµενων ενώσεων, όπως EDTA, φωτοευαισθητοποιητών 

(π.χ. methyl viologen), καυστικού νατρίου, οξέων (φορµικό, καρβοξυλικό, γαλακτικό, 

υποφωσφορικό), αιθανόλης και αλάτων (θειούχο νάτριο, θειώδες νάτριο) [1]. Η 

πλειοψηφία των ερευνητών σε φωτοκαταλύτες CdS χρησιµοποιούν, ως θυσιαζόµενες 

ενώσεις, άλατα θειούχων και θειωδών νατρίων (Na2S και Na2SO3). Έτσι και στην 

παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκαν οι ενώσεις αυτές.  
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5.5 Επίδραση της προσθήκης θυσιαζόµενων ενώσεων Na2S και Na2SO3 στο 

ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. 

Με σκοπό την µελέτη της επίδρασης θυσιαζόµεων ενώσεων στην ενεργότητα 

του CdS (εµπορικού) για την παραγωγή υδρογόνου πραγµατοποιήθηκαν 

φωτοκαταλυτικά πειράµατα σε υδατικό αιώρηµα τόσο απουσία όσο και παρουσία 

θυσιαζόµενων ενώσεων Na2S και Na2SO3 (0.24Μ και 0.35Μ). Σε όλα τα 

φωτοκαταλυτικά πειράµατα του κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκε λάµπα η οποία 

προσοµοίωνε την ηλιακή ακτινοβολία (Xe) και λειτουργούσε στα 400 W. Η ένταση 

της εισερχόµενης ακτινοβολίας µετρήθηκε στα 75.61 10−⋅ ein/min και όλα τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου µε φωτοαντιδραστήρα από 

pyrex. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων συνοψίζονται στο Σχ 5.7, όπου 

παρουσιάζεται ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου απουσία και παρουσία θυσιαζόµενων 

ενώσεων συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι απουσία 

θυσιαζόµενων ενώσεων (καµπύλη α) ο φωτοκαταλύτης είναι ανενεργός. Αντιθέτως, 

παρουσία Na2S και Na2SO3 (καµπύλη β) ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται 
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Σχήµα 5.7: Ρυθµός παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών 
αιωρηµάτων CdS (εµπορικό), (α) απουσία και (β) παρουσία Na2S και Na2SO3 (0.24Μ-0.35Μ). 
Λάµπα Χe µε ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min. 
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αρκετά φτάνοντας σε ένα µέγιστο µε τιµή 0.033 µmol min-1 στα 50 πρώτα λεπτά 

ακτινοβόλησης. Ο ρυθµός παραµένει σταθερός ακόµα και µετά από 150 ώρες 

ακτινοβόλησης, ενώ στη συνέχεια σταδιακά µειώνεται για να µηδενίστεί µετά από 

162 ώρες ακτινοβόλησης. 

Η παρατηρούµενη παραγωγή υδρογόνου οφείλεται στην ύπαρξη των ιόντων 

S-2 και SO3
-2 στο αιώρηµα, τα οποία δρουν ως θυσιαζόµενες ενώσεις µε σκοπό τη 

γρήγορη κατανάλωση των φωτοπαραγόµενων οπών και την παρεµπόδιση της 

φωτοδιάβρωσης του καταλύτη [4-8]. Συγκεκριµένα, τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια 

ανάγουν το νερό προς Η2 (Εξ. 5.2), ενώ οι οπές οξειδώνουν τα ιόντα S-2 και SO3
-2 

σχηµατίζοντας ιόντα 2
2S − , 2

2 3S O− , 2
4SO−  και 2

2 6S O−  (Εξ. 5.3 έως 5.6). Η οξείδωση των 

ιόντων S-2 και SO3
-2 πραγµατοποιείται λόγω του υψηλότερου δυναµικού 

οξειδοαναγωγής τους σε σχέση µε το δυναµικό ανοδικής διάσπασης του CdS, όπως 

αναφέρεται εκτενέστερα στην παράγραφο §3.6. 

 
2 22 2 2H O e H OH− −+ → +                                                                           (5.2) 

 
2 2

22 2S h S− + −+ →                                                                                          (5.3) 
 

2 2 2
3 2 32S SO h S O− − + −+ + →                                                                            (5.4) 

 
2 2

2 3 4 22 2S O OH h SO H O− − + −+ + → +                                                            (5.5) 
 

2 2
2 3 2 62 2S O h S O− + −+ →                                                                                  (5.6) 

 
Η παραπάνω διαδικασία δέσµευσης των οπών είναι µη αντιστρεπτή [4,5], και 

εποµένως, έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της επανασύνδεσης των 

φωτοπαραγόµενων φορτίων, όπως και της αντίστροφης αντίδραση Ο2-Η2. Η πτώση 

του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου για µεγάλους χρόνους ακτινοβόλησης οφείλεται 

στην κατανάλωση των θυσιαζόµενων ενώσεων, εφόσον τα Na2S και Na2SO3 δεν 

αντιδρούν κυκλικά µε τα φωτοπαραγόµενα φορτία Εξ. 5.3 έως 5.6. Κατά συνέπεια, 

όταν οι θυσιαζόµενες ενώσεις καταναλωθούν πλήρως ο φωτοκαταλύτης διαβρώνεται 

από τις οπές και απενεργοποιείται µετά από περίπου 162 ώρες ακτινοβόλησης 

φτάνοντας στα επίπεδα του ρυθµού που λαµβάνονται απουσία θυσιαζόµενων 

ενώσεων. 
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5.6 Επίδραση της µεθόδου παρασκευής του CdS στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου. 

Με σκοπό την δηµιουργία σταθερών φωτοκαταλυτών CdS παρασκευάστηκαν 

καταλύτες (CdS Α έως Ε, §4.2), χρησιµοποιώντας διαφορετικό διαλύτη και 

πρόδροµες ενώσεις. Τα δείγµατα αυτά µελετήθηκαν ως προς την φωτοκαταλυτική 

τους ενεργότητα για τη φωτοδιάσπαση του νερού σε υδατικό διάλυµα παρουσία 

θυσιαζόµενων ενώσεων Na2S (0.24Μ) και Na2SO3 (0.35Μ), µε προσοµοιωµένη 

ηλιακή ακτινοβολία. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων παρουσιάζονται στο Σχ. 5.8, 

όπου συνοψίζονται οι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου για τα διάφορα δείγµατα CdS 

(Α-ΣΤ) συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. ∆ιαπιστώνεται ότι οι καµπύλες των 

ρυθµών παραγωγής υδρογόνου για τα παρασκευαζόµενα δείγµατα CdS-Α, (καµπύλη 

α), CdS-Β (καµπύλη β), CdS-Γ (καµπύλη γ), και CdS-ΣΤ (καµπύλη στ) αυξάνονται 

στα πρώτα 30 µε 50 λεπτά ακτινοβόλησης φτάνοντας σε ένα µέγιστο και έπειτα 

παραµένουν σταθεροί για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αντιθέτως, τα δείγµατα 
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Σχήµα 5.8: Η επίδραση της µεθόδου παρασκευής και των πρόδροµων ενώσεων στο ρυθµό 
παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων CdS. Λάµπα 
Χe µε ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία 
δωµατίου. 
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CdS-∆ (καµπύλη δ) και CdS-Ε (καµπύλη ε) ήταν ανενεργά. Τα παραπάνω δείγµατα 

δεν είχαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, όσον αφορά το ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου. Από αυτά το CdS-Β έδωσε το µεγαλύτερο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου, ο οποίος είναι ίσος µε 0.11 µmol min-1. 

Από τα αποτελέσµατα των τεχνικών χαρακτηρισµού των φωτοκαταλυτών 

(Πίνακας 1) διαπιστώνεται ότι το δείγµα CdS-Β έχει τη µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια 

(119 m2/g) και το µικρότερο ενεργειακό χάσµα (2.1 eV). Σε αυτές τις µικρές 

διαφοροποιήσεις τιµών πιθανό να οφείλεται και η µεγαλύτερη φωτοκαταλυτική 

ενεργότητα, η οποία και πάλι δε διαφέρει σηµαντικά από τα υπόλοιπα δείγµατα. 

 

 

5.7 Παραγωγή Η2 µε χρήση σύνθετων φωτοκαταλυτών CdS/ZnS  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα ο φωτοκαταλύτης CdS-Β 

παρουσίασε την µεγαλύτερη φωτο-ενεργότητα όπως και σταθερότητα για την 

αντίδραση της διάσπασης του νερού και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε για τη 

διεξαγωγή των περαιτέρω πειραµάτων.  

Με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας του καταλύτη CdS-Β, όπως και την 

αύξηση της απόδοσης του συστήµατος, έγινε σύζευξη αυτού µε έναν δεύτερο 

ηµιαγωγό µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος και πιο σταθερό, το θειούχο 

ψευδάργυρο (ZnS). Αρχικά παρασκευάστηκε σύνθετος καταλύτης CdS/ZnS (33.3-

66.7), ο οποίος εξετάστηκε σε φωτοκαταλυτικά πειράµατα διάσπασης του νερού 

παρουσία θυσιαζόµενων ενώσεων Na2S (0.24Μ) και Na2SO3 (0.35Μ), µε χρήση 

πηγής που προσοµοιάζει την ηλιακή ακτινοβολία. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 

αυτών παραθέτονται στο Σχ. 5.9. Παρατηρείται ότι η µορφή της καµπύλης 

παραγωγής υδρογόνου του σύνθετου ηµιαγωγού δε διαφέρει από αυτή του CdS-Β. Ο 

ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται φτάνοντας σε µια µέγιστη τιµή και 

παραµένει σε αυτή για µεγάλους χρόνους ακτινοβόλησης. Αξιοσηµείωτη είναι η 

αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου που επιτυγχάνεται µε την προσθήκη του 

ZnS. Συγκεκριµένα η καµπύλη παραγωγής υδρογόνου του συζευγµένου δείγµατος 

έχει µέγιστο 4 φορές µεγαλύτερο από του CdS-Β, δηλαδή από 0.11 µmol min-1 

αυξάνεται στα 0.44 µmol min-1. 
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Τα αποτελέσµατα των τεχνικών χαρακτηρισµού (Πίνακας 5.2) δε 

δικαιολογούν την αύξηση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας του σύνθετου καταλύτη 

οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι κάποια άλλη είναι η καθοριστική παράµετρος. 

Αύξηση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας για σύνθετους καταλύτες έχει 

αναφερθεί και από άλλους ερευνητές [1,4,9-11], οι οποία αποδίδεται: 

 Στην κάλυψη των ατελειών της κρυσταλλικής δοµής του θειούχου καδµίου, 

όπως και των στρωµάτων που κείτονται ελάχιστα κάτω από την επιφάνειά του από 

ιόντα Zn+2. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η παγίδευση των διεγερµένων 

ηλεκτρονίων και κατά επέκταση η επανασύνδεση των φωτοπαραγόµενων φορτίων, 

ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η απόδοση του συστήµατος. Συγκεκριµένα οι Bard et al 

[12] αναφέρουν ότι κατά τη διαδικασία σύνθεσης των δύο ηµιαγωγών ιόντα Zn+2 

προσροφούνται στην επιφάνεια του θειούχου καδµίου δηµιουργώντας άµεση επαφή 

µεταξύ των δύο υλικών µε αποτέλεσµα την αύξηση της φωτοενεργοτητας του 

καταλύτη. 

Σχήµα 5.9: Ρυθµός παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών 
αιωρηµάτων CdS και CdS/ZnS (1:2) και Na2S-Na2SO3 (0.24Μ-0.35Μ). Λάµπα Χe µε ένταση 
εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 
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 Στην µετατόπιση των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας Σχ. 5.10. Είναι 

γνωστό ότι το θειούχο καδµίο έχει µικρό ενεργειακό χάσµα και είναι της τάξεως των 

2.4 eV, ενώ ο ZnS είναι µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος µε τιµή 3.7 eV. 

Μελετώντας τα επίπεδα των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας των δύο ηµιαγωγών, 

CdS και ZnS, παρατηρείται ότι οι ζώνες σθένους βρίσκονται περίπου στα ίδια 

επίπεδα καθώς έχουν τιµές +1.7 και +1.8 V (NHE, pH 7), αντίστοιχα, ενώ οι ζώνες 

αγωγιµότητας είναι κατά αντιστοιχία στα -0.7 και -1.9 V (NHE, pH 7), αντίστοιχα. 

Όταν πραγµατοποιείται σύζευξη των δύο ηµιαγωγών διαπιστώνεται µετατόπιση του 

δυναµικού οριζόντιας ζώνης ((flat band potential Εfb), προς πιο αρνητικές τιµές. 

Επιπλέον παρατηρείται µετακίνηση των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας για το 

σύνθετο ηµιαγωγό ανάµεσα στις αρχικές τιµές των µεµονωµένων CdS και ZnS, µε τη 

θέση αυτών να εξαρτάται από την αναλογία σύνθεσης των δύο υλικών. Τη θεωρία της 

µετακίνησης των ενεργειακών επιπέδων του σύνθετου ηµιαγωγού, επιβεβαιώνουν 

φωτοηλεκτροκαταλυτικές µελέτες, στις οποίες µετρήθηκε η διαφορά δυναµικού 

σύνθετων ηµιαγωγών CdS/ZnS [13,14]. 

 

 

 Στη δηµιουργία µεταλλικών σωµατιδίων Cd0 και Zn0. Οι Young et al. [8] 

υποστηρίζουν ότι τα φωτοδιεγερµένα ηλεκτρόνια από την ενεργοποίηση του CdS 

παγιδεύονται στην επιφάνεια του ZnS δηµιουργώντας µικρούς µεταλλικούς πυρήνες 

ψευδαργύρου, οι οποίοι µε τη σειρά τους δρουν ως κέντρα παραγωγής υδρογόνου. 

Αυτό οφείλεται στα δυναµικά των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους του ZnS, τα 

οποία διασκελίζουν το οξειδοαναγωγικό δυναµικό του νερού. Συγκεκριµένα 
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Σχήµα 5.10: ∆ιάγραµµα ενεργειακών θέσεων των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας για τους 
ηµιαγωγούς CdS, ZnS, και CdS/ZnS. 
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αναφέρουν ότι για την φωτο-αναγωγή των ιόντων ψευδαργύρου σε µεταλλικά 

σωµατίδια απαιτείται κάποιο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα η οµάδα των Kakuta 

[12], από πειράµατα XPS ανίχνευσε την ύπαρξη µεταλλικών σωµατιδίων Cd0 πάνω 

σε Nafion, τα οποία όµως δεν δηµιουργούνται απουσία ZnS. Οπότε, εφόσον το 

δυναµικό αναγωγής για την παραγωγή υδρογόνου είναι µικρότερο για την περίπτωση 

του Cd εν συγκρίσει µε το Zn η αύξηση της απόδοσης του συστήµατος είναι πιο 

λογικό να οφείλεται στα µεταλλικά σωµατίδια του Cd0 [15]. 

 

 

5.8 Επίδραση της σύστασης καταλυτών CdS/ZnS στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου. 

Πειράµατα έγιναν για τη µελέτη της επίδρασης της % κ.β. περιεκτικότητας 

του ZnS στο σύνθετο φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (0, 33.3, 40, 60, 66.7, 75, 80 και 100) 

στη φωτοκαταλυτική ενεργότητα του συστήµατος µε χρήση θυσιαζόµενων ενώσεων 

Na2S και Na2SO3 συγκέντρωσης 0.24Μ και 0.35Μ αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Σχ. 5.11, όπου ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου δίνεται 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. ∆ιαπιστώνεται ότι η συµπεριφορά των 

καταλυτών είναι ποιοτικά όµοια ανεξάρτητα από την αναλογία σύνθεσης των δύο 

ηµιαγωγών. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται σηµαντικά 

στα πρώτα στάδια της αντίδρασης µέχρι µια µέγιστη τιµή και µετά παραµένει 

σταθερός για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχουν στο διάλυµα οι θυσιαζόµενες ενώσεις. 

Υψηλότεροι ρυθµοί παρατηρούνται για τους σύνθετους καταλύτες CdS-ZnS (25-75) 

και CdS-ZnS (66.7-33.3) µε µέγιστες τιµές 0.65 µmol min-1 και 0.56 µmol min-1, 

αντίστοιχα.  

Από τα αποτελέσµατα των τεχνικών χαρακτηρισµού (Πίνακας 5.2) 

παρατηρείται ότι δε διαφοροποιούνται σηµαντικά τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 

για τις διάφορες αναλογίες των σύνθετων φωτοκαταλυτών CdS-ZnS (0-100) έτσι 

ώστε να µπορεί να εξηγηθεί και η διαφοροποίηση των ρυθµών παραγωγής 

υδρογόνου. Κατά συνέπεια, άλλος είναι ο παράγοντας που καθορίζει τη 

φωτοκαταλυτική συµπεριφορά των δειγµάτων για τη διάσπαση του νερού. 

Στο Σχ. 5.12, παρουσιάζονται οι µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου 

συναρτήσει της % περιεκτικότητας ZnS στο σύνθετο καταλύτη CdS-ZnS (0-100). 

Παρατηρείται η ύπαρξη δύο µέγιστων τιµών για περιεκτικότητες ZnS 33.3% και 

75%. Αντίστοιχες µελέτες για την επίδρασης του ποσοστού σύνθεσης των δύο 
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Σχήµα 5.11: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου 
ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων CdS/ZnS (0-100) διαφόρων συγκεντρώσεων και Na2S-
Na2SO3 (0.24Μ-0.35Μ) µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. Πηγή: Λάµπα Χe µε ένταση 
εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 
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Σχήµα 5.12: Επίδραση του % ποσοστού περιεκτικότητας του ZnS στο µέγιστο ρυθµό 
παραγωγής H2 κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων Na2S (0.24Μ)-Na2SO3 (0.35Μ) 
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ηµιαγωγών στην φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου πραγµατοποίησαν και άλλοι 

ερευνητές [4,8,13,16,17] καταλήγοντας ουσιαστικά στα ίδια συµπεράσµατα, χωρίς, 

όµως να δίνεται κάποια πιθανή εξήγηση. Συγκεκριµένα οι White et al [17] 

διαπίστωσαν µέγιστη απόδοση όταν η σύζευξη των ηµιαγωγών CdS και ZnS έγινε µε 

50% περιεκτικότητα σε ZnS, ενώ στην περίπτωση των Rebek-Rusek [4] και Koca 

[18,19] για 80% περιεκτικότητα σε ZnS. Η οµάδα του Bhattacharya [9] διαπίστωσε 

δύο µέγιστες αποδόσεις για σύνθεση των φωτοκαταλυτών µε 40% και 80% 

περιεκτικότητα σε ZnS. Η µερική διαφοροποίηση των ποσοστών του ZnS στις 

µέγιστες τιµές των ρυθµών παραγωγής υδρογόνου πιθανόν να οφείλεται στον τρόπο 

παρασκευής των υλικών αλλά και στο είδος των πρόδροµων ενώσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

 

 

5.9 Επίδραση της εναπόθεσης Pt στην ενεργότητα του καταλύτη CdS-ZnS (25-

75). 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα ο καταλύτης CdS-ZnS (25-75) ως πιο 

ενεργός επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή των περαιτέρω πειραµάτων. Η µελέτη της 

επίδρασης της εναπόθεσης µετάλλου πλατίνας (0.5% κ.β. Pt) στην φωτοκαταλυτική 

ενεργότητα του CdS-ZnS (25-75) πραγµατοποιήθηκε µε χρήση υδατικών 

αιωρηµάτων παρουσία θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2S και Na2SO3). Οι 

συγκεντρώσεις των Na2S και Na2SO3 ήταν αρκούντως µικρές, 4.8 mΜ και 7 mΜ 

αντίστοιχα, έτσι ώστε η πλήρης κατανάλωσή τους να γίνει σε µικρό χρονικό 

διάστηµα. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από το µη ενισχυµένο καταλύτη CdS-

ZnS (25-75) όπως και για τον ενισχυµένο παρουσιάζονται στο Σχ. 5.13. Παρατηρείται 

ότι για το µη ενισχυµένο φωτοκαταλύτη CdS-ZnS (25-75) (καµπύλη α) ο ρυθµός 

παραγωγής υδρογόνου αρχικά αυξάνεται µε το χρόνο ακτινοβόλησης φτάνοντας σε 

µια µέγιστη τιµή (0.0475 µmol Η2/min), όπου σταθεροποιείται για περίπου 250 

λεπτά, ενώ στη συνέχεια µειώνεται ραγδαία λόγω της κατανάλωσης των 

θυσιαζόµενων ενώσεων. Η εναπόθεση λευκόχρυσου (0.5% κ.β.) στον φωτοκαταλύτη 

οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του µεγίστου ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ο οποίος 

σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση µε αυτόν που ελήφθην από το µη-ενισχυµένο 

καταλύτη (καµπύλη β). Ο µεγαλύτερος ρυθµός παραγωγής Η2 συνοδεύεται από 

µεγαλύτερο ρυθµό κατανάλωσης των θυσιαζόµενων ενώσεων και, για το λόγο αυτό, 

ο καταλύτης απενεργοποιείται πολύ πιο γρήγορα. Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2.
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και στις δύο περιπτώσεις είναι τα ίδιο, αφού χρησιµοποιήθηκε η ίδια ποσότητα 

θυσιαζόµενων ενώσεων. 

Από τις οι τιµές των τεχνικών χαρακτηρισµού των υλικών (Πίνακας 5.3) 

παρατηρείται ότι οι φυσικοχηµικοί παράµετροι που µελετήθηκαν δε µεταβάλλονται 

σηµαντικά πριν και µετά την εναπόθεση του µετάλλου. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 

παράγοντες δεν επηρεάζουν τη φωτοκαταλυτική συµπεριφορά των δύο 

φωτοκαταλυτών. 

H παρατηρούµενη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής συµπεριφοράς του 

CdS/ZnS (25-75) µε την εναπόθεση µετάλλου, µπορεί να αποδοθεί: 

• Στη φωτο-ευαισθητοποίηση των ηµιαγωγών. Τα ευγενή µέταλλα όπως είναι η 

Pt δρουν ως ευαισθητοποιητές για την αύξηση του εύρους απορρόφησης του 

φωτοκαταλύτη προς το ηλιακό φάσµα [20] 

• Στην µεταβολή των επιφανειακών ιδιοτήτων του ηµιαγωγού, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί αναλυτικότερα στην §2.2.2.1. Κατά την ακτινοβόληση, όταν ένα µέταλλο 

Σχήµα 5.13: Επίδραση της εναπόθεσης Pt (0.5% κ.β.) στο ρυθµό παραγωγής Η2 κατά την 
ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος CdS/ZnS (25-75) µε Na2S (4.8 mΜ)-Na2SO3 (7 mΜ) 
προσοµοιώνοντας την ηλιακή ακτινοβολία. Ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας στο αιώρηµα 

75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 

0 240 480 720 960 1200 1440 1680
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
(β)

(α)

        Na2SO3- Na2S          
  CdS/ZnS (25-75)                (α)
  0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75)  (β)

 

R
at

e 
(µ

m
ol

e 
H

2)/m
in

)

Irradiation Time (min)



 132

έρχεται σε επαφή µε ηµιαγωγό σχηµατίζεται φράγµα Schottky, το οποίο 

συµπεριφέρεται σαν µια παγίδα ηλεκτρονίων, παρεµποδίζοντας έτσι την 

επανασύνδεση των φωτοδηµιουργούµενων ζευγών ηλεκτρονίου-οπής [16,21].  

• Στο χαµηλό έργο εξόδου των ευγενών µετάλλων. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 

φωτοδιεγερµένα ηλεκτρόνια τείνουν προς τη διεπιφάνεια µετάλλου/ηµιαγωγού έναντι 

της διεπιφάνειας ηµιαγωγού/διαλύτη λόγω της χαµηλότερης ενέργειας που απαιτείται 

για τη µεταφορά τους [9]. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά τα µεταλλικά σωµατίδια 

του λευκόχρυσου δρουν ως κέντρα αναγωγής του νερού [22]. 

Αντίστοιχες µελέτες για την ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας του 

CdS πραγµατοποιήθηκαν και από άλλους ερευνητές χρησιµοποιώντας Pt 

[3,4,9,16,23]. Σε κάθε περίπτωση παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της απόδοσης 

του συστήµατος µε εξαίρεση αναφορές των Graetzel [24] και Pelizzetti [25] που η 

ενίσχυση του σκέτου ηµιαγωγού οδήγησε µε µείωση του καταλυτικού ρυθµού. 

 

 

5.10 Επίδραση της προσθήκης TiO2 στην φωτοκαταλυτική συµπεριφορά του 

CdS.  

Για την ενίσχυση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας του CdS εναλλακτικά 

του ZnS προστέθηκε ένας άλλος ηµιαγωγός µεγάλου ενεργειακού χάσµατος και 

σταθερός υπό συνθήκες ακτινοβόλησης, το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2 P25 – 

εµπορικό προϊόν της Degussa). Ταυτόχρονα, εξετάστηκε και η επίδραση της % κ.β. 

περιεκτικότητας του TiO2 στο σύνθετο ηµιαγωγό CdS/TiO2 (0, 33.3, 50, 66,7, 80, 

90.1, 98 και 100). Σε όλα τα δείγµατα φωτοκαταλυτών CdS/TiO2 (0-100), 

εναποτέθηκε 0.5% κ.β Pt µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού, όπως έχει αναφερθεί 

αναλυτικότερα στην §4.2.4. Οι πειραµατικές συνθήκες παρέµειναν σταθερές και η 

συγκέντρωση των θυσιαζόµενων ενώσεων, Na2S και Na2SO3, ήταν 4.8 mΜ και 7 

mΜ, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα των φωτοκαταλυτικών πειραµάτων 

παρουσιάζονται στο Σχ. 5.14, όπου οι καµπύλες παραγωγής υδρογόνου παραθέτονται 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται αύξηση 

του καταλυτικού ρυθµού µε πέρασµα της καµπύλης από ένα µέγιστο και έπειτα 

ραγδαία πτώση λόγω της κατανάλωσης των θυσιαζόµενων ενώσεων. Εξαίρεση 

αποτελούν οι φωτοκαταλύτες 0.5% Pt-CdS/TiO2 µε 90.1% περιεκτικότητα σε TiO2 

και το σκέτο 0.5% Pt-TiO2, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ µικρό και σταθερό ρυθµό 

για αρκετές ώρες έκθεσης των αιωρηµάτων στο φως. Προσθήκη 33.3% κ.β. σε TiO2 
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οδηγεί σε µικρή αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου από 0,5 µmol Η2/min σε 

0,57 µmol Η2/min µε ταυτόχρονη διεύρυνση του εύρους της καµπύλης, σε σύγκριση 

µε αυτόν που ελήφθη µε το σκέτο 0.5% Pt-CdS. Όταν η ποσότητα του TiO2 

αυξάνεται σε 50% κ.β διαπιστώνεται σηµαντική αύξηση του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνου σε 0,88 µmol Η2/min. Παρατηρείται ότι ο µέγιστος καταλυτικός ρυθµός 

διπλασιάζεται σε σχέση µε αυτό του 0.5% Pt-CdS, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται το 

εύρος της καµπύλης και το µέγιστο µετατοπίζεται σε µικρότερους χρόνους 

ακτινοβόλησης. Περαιτέρω αύξηση της ποσότητας της τιτάνιας οδηγεί σε µετατόπιση 

του µεγίστου της καµπύλης παραγωγής υδρογόνου σε µεγαλύτερους χρόνους 

ακτινοβόλησης και διεύρυνση του πλάτους της. Στην περίπτωση σύνθεσης µε 

περιεκτικότητα σε TiO2 98% κ.β ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου είναι πολύ µικρός 

(0,07 µmol Η2/min) και το εύρο της καµπύλης φτάνει κάτω από τα όρια της σκέτης 

0.5% Pt-TiO2, µε τη οποία λαµβάνεται ρυθµός 0,03 µmol Η2/min. 

Τα αποτελέσµατα των τεχνικών χαρακτηρισµού των συζευγµένων καταλύτων 
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Σχήµα 5.14: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου 
ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt-CdS/TiO2 (0-100) παρουσία 
θυσιαζόµενων ενώσεων Na2S (4.8 mΜ)-Na2SO3 (7 mΜ). Πηγή: Λάµπα Xe µε ένταση 
εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 
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0.5% Pt-CdS/TiO2 (0-100) (Πίνακας 5.4) δεν δείχνουν κάποια τάση έτσι ώστε να 

δικαιολογούν την µεταβολή της φωτοκαταλυτικής ενεργότητα για τις διαφορετικές 

αναλογίες σύνθεσης. 

Βελτίωση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας διαπίστωσαν οι Gimenez et al 

[16] όταν µελέτησαν τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού παρουσία Na2S 

(0.1Μ), Na2SO3 (0.1Μ) και ΝaOH (1Μ), χρησιµοποιώντας σύνθετο φωτοκαταλύτη 

Pt-CdS/TiO2 (50-50). Συγκεκριµένα, ο σύνθετος φωτοκαταλύτης έδωσε 4 φορές 

µεγαλύτερο ρυθµό εν συγκρίσει µε αυτό του 0.5% Pt-CdS.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχει µελετηθεί η επίδραση της σύζευξης των δύο 

αυτών ηµιαγωγών σε διαφορετικές αναλογίες και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων µας. 

 

 

5.11 Επίδραση της προσθήκης TiO2 στην ενεργότητα φωτοκαταλυτών 0.5% Pt-

CdS/ZnS (25-75).  

Με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας του καταλύτη 0.5%Pt-CdS/ZnS 

(25-75), όπως και την αύξηση της απόδοσης του συστήµατος, έγινε σύζευξή του µε 

έναν τρίτο σταθερό ηµιαγωγό µεγάλου ενεργειακού χάσµατος, το διοξείδιο του 

τιτανίου (TiO2). Έτσι, παρασκευάστηκαν τρεις σύνθετοι φωτοκαταλύτες µε 

µειούµενη αναλογία TiO2 (0.01, 0.1 και 1) ως προς το 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-75), οι 

οποίοι εξετάστηκαν για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού µε προσοµοιωµένη 

ηλιακή ακτινοβολία. Στο υδατικό αιώρηµα υπήρχαν και θυσιαζόµενες ενώσεις Na2S 

και Na2SO3, συγκεντρώσεων 4.8 mΜ και 7 mΜ αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων παραθέτονται στο Σχ. 5.15. ∆ιαπιστώνεται ότι η µορφή των καµπύλων 

παραγωγής υδρογόνου των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 

ανεξαρτήτως αναλογίας δε διαφέρει από αυτή του 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-75). Σε κάθε 

περίπτωση διαπιστώνεται αύξηση του καταλυτικού ρυθµού µε πέρασµα της 

καµπύλης από ένα µέγιστο και έπειτα ραγδαία πτώση λόγω της κατανάλωσης των 

θυσιαζόµενων ενώσεων. Προσθέτοντας στον φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-

75) ποσότητα TiO2, σε αναλογία (25-75):1, παρατηρείται µικρή µείωση του ρυθµού 

παραγωγής υδρογόνου από 0.96 µmol Η2/min σε 0.92 µmol Η2/min. Μειούµενης της 

αναλογία του TiO2 κατά 10 ((25-75):0.1) και 100 φορές ((25-75):0.01) ο ρυθµός 

παραγωγής υδρογόνου µειώνεται σε 0,83 µmol Η2/min και 0,71 µmol Η2/min, 

αντίστοιχα. Παράλληλα µε τη µείωση του ρυθµού έχουµε και διεύρυνση του εύρους 
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της καµπύλης µε µετατόπιση του µεγίστου της σε µεγαλύτερους χρόνους 

ακτινοβόλησης. 

 

Από τα αποτελέσµατα των τεχνικών που εφαρµόστηκαν για το χαρακτηρισµό 

των παρασκευαζόµενων φωτοκαταλυτών 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) (Πίνακας 5.4) 

διαπιστώνεται ότι το δείγµα που δεν έχει καθόλου TiO2 έχει τη µεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια (68 m2/g) και το µεγαλύτερο µέγεθος κρυσταλλιτών (4.1 nm). Σε αυτές τις 

µικρές διαφοροποιήσεις τιµών πιθανών να οφείλεται και η µεγαλύτερη 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα, η οποία και πάλι δε διαφέρει σηµαντικά από τα 

υπόλοιπα δείγµατα που περιέχουν TiO2. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται κάποια αντίστοιχη µελέτη για τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου µε χρήση 

αντίστοιχου τριπλά συζευγµένου φωτοκαταλύτη για αυτό το λόγο δεν µπορεί να γίνει 

κάποια σύγκριση. 

Σχήµα 5.15: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου 
ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων σύνθετων ηµιαγωγών CdS/ZnS/TiO2 (0-1) παρουσία 
θυσιαζόµενων ενώσων Na2S (4.8 mΜ)-Na2SO3 (7 mΜ). Πηγή: Λάµπα Xe µε ένταση 
εισερχόµενης ακτινοβολίας 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 
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5.12 Επίδραση της φύσης της θυσιαζόµενης ένωσης στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου. 

Για τη µελέτη της επίδρασης του είδους της θυσιαζόµενης ένωσης στο ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου εξετάστηκαν οι φωτοκαταλύτες 0.5%Pt-CdS, 0.5%Pt-

CdS/ZnS (25-75), 0.5%Pt-CdS/TiO2 (50-50) και 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

σε υδατικό διάλυµα µε i) Na2S και Na2SO3 (4.8mΜ και 7mΜ), ii) αιθανόλη (1% κ.ο), 

iii) συνδυασµό των δύο προηγούµενων και iv) απουσία θυσιαζόµενων ενώσεων. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχ. 5.16, όπου απεικονίζονται οι καµπύλες 

παραγωγής υδρογόνου συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι, σε 

κάθε περίπτωση, απουσία θυσιαζόµενης ένωσης οι φωτοκαταλύτες είναι ανενεργοί (§ 

5.2). Όταν οι συµβατικές θυσιαζόµενες ενώσεις (Na2S και Na2SO3) 

αντικαταστάθηκαν από οργανικές (αιθανόλη 1% κ.ο) οι καταλύτες 0.5%Pt CdS και 

0.5%Pt CdS/ZnS (25-75) ήταν και πάλι ανενεργοί, ενώ στις περιπτώσεις των 

φωτοκαταλυτών 0.5%Pt CdS/TiO2 (50-50) και 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Η ταυτόχρονη 

χρήση των θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2SO3-Na2S και αλκοόλης) για τις περιπτώσεις 

των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS, 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-75), 0.5%Pt-CdS/TiO2 (50-

50) δεν προκάλεσε καµία διαφοροποίηση τόσο στην µορφή των λαµβανόµενων 

καµπυλών όσο και στο µέγιστο του ρυθµού παραγωγής υδρογόνο. Αντίθετα, στην 

περίπτωση του φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) παρατηρείται 

διαδοχική δράση των δύο θυσιαζόµενων ενώσεων. Αρχικά, πριν καταναλωθούν τα 

θειώδη και θειούχα άλατα, η συµπεριφορά του καταλύτη είναι ίδια µε αυτήν που 

παρατηρείται όταν χρησιµοποιούνται µόνα τους. Μετά την κατανάλωσή τους, 

διαπιστώνεται αύξηση του ρυθµού, που αντιστοιχεί στο ρυθµό που λαµβάνεται όταν 

ως θυσιαζόµενη ένωση χρησιµοποείται µόνο αιθανόλη (1% κ.ο.), διατηρώντας και 

πάλι την ίδια µορφή καµπύλης. 

Η συµπεριφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στα διαφορετικά δυναµικά 

οξείδωσης των Na2S και Na2SO3 σε σύγκριση µε αυτό της αιθανόλης. Η σταδιακή 

κατανάλωση των θυσιαζόµενων ενώσεων επιβεβαιώνεται µε θερµοδυναµικούς 

υπολογισµούς των δυναµικών οξειδοαναγωγής και αναµόρφωσης. Συγκεκριµένα τα
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δυναµικά οξείδωσης των Na2S και Na2SO3 είναι αρκετά υψηλότερα από το δυναµικό 

ανοδικής διάσπασης του CdS (Edecompo=+0.32 V, Εξ. 317 έως 3.21 παράγραφο §3.6) 

αλλά και υψηλότερο από το δυναµικό αναµόρφωσης της αιθανόλης Εξ. 5.7 το οποίο 

είναι +0.08V. Κατά συνέπεια πρώτα καταναλώνονται τα Na2S και Na2SO3 και έπειτα 

η αιθανόλη. 

2 5 2 2 23 6C H OH H O CO H+ → +                                                                      (5.7) 

 

Σχήµα 5.16: Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 ως συνάρτηση του χρόνου 
ακτινοβόλησης υδατικών αιωρηµάτων σύνθετων φωτοκαταλυτών 5%Pt-CdS/ZnS (1:3), 
0.5%Pt-CdS/TiO2 (1:1) και 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 (1:3:1) µε χρήση θυσιαζόµενες 
ενώσεις i) Na2S και Na2SO3 (4.8mΜ και 7mΜ) ii) αιθανόλη (1% κ.ο) iii) συνδυασµό 
των δύο προηγούµενων και iv) απουσία θυσιαζόµενων ενώσεων. Τα πειράµατα έγινα 
προσοµοιώνοντας την ηλιακή ακτινοβολία. Ένταση εισερχόµενης ακτινοβολίας στο 
αιώρηµα 75.61 10−⋅ ein/min, pH:φυσικό και θερµοκρασία δωµατίου. 
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5.13 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παρουσιάστηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Σύµφωνα µε τη θεωρία των ζωνών είναι θερµοδυναµικά εφικτή η παραγωγή 

υδρογόνου από καθαρό νερό χρησιµοποιώντας θειούχο κάδµιο (CdS) µε χρήση 

προσοµοιωµένης ηλιακής ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά δεν γίνεται πράξη χωρίς την 

προσθήκη θυσιαζόµενων ενώσεων. 

• Η φωτοδιάβρωση του θειούχου καδµίου µπορεί να περιοριστεί, 

χρησιµοποιώντας θυσιαζόµενες ενώσεις θειούχων και θειωδών αλάτων του νατρίου 

(Na2S και Na2SO3). Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται σηµαντική αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, λόγω του περιορισµού της επανασύνδεσης των 

φωτοπαραγόµενων φορτίων όπως και της αντίστροφης αντίδρασης Ο2-Η2. Παρ’ όλ’ 

αυτά τα Na2S και Na2SO3 δεν αντιδρούν κυκλικά µε τα φωτοπαραγόµενα φορτία, µε 

αποτέλεσµα η ευεργετική τους δράση να σταµατά µετά την κατανάλωσή τους . 

• H απόδοση του παραγόµενου καταλύτη εξαρτάται από τη µέθοδο παρασκευής 

του. 

• Αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου παρατηρείται µε τη σύζευξη του 

θειούχου καδµίου µε το θειούχο ψευδάργυρο (ZnS). Συγκεκριµένα, η σύνθεση των 

δύο φωτοκαταλυτών µε αναλογία 1:2 CdS/ZnS (33.3-66.7) προκάλεσε 

τετραπλασιασµό του µεγίστου της καµπύλης του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου. Ο 

ZnS δρα ευεγερτικά στην κάλυψη ατελειών της κρυσταλλικής δοµή του CdS 

περιορίζοντας την παγίδευση των διεγερµένων ηλεκτρονίων και κατά επέκταση την 

επανασύνδεση των φωτοπαραγόµενων φορτίων. 

• Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα ZnS σε CdS επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου. Βέλτιση απόδοση παρατηρείται σε σύνθετους φωτοκαταλυτες 

µε 75% περιεκτικότητα ZnS στο CdS/ZnS, όπου το µέγιστο της καµπύλης του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου εξαπλασιάζεται εν συγκρίσει µε αυτό του σκέτου CdS. 

• Επιπλέον αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου λαµβάνεται µετά από 

εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt στην επιφάνεια του σύνθετου φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-

75) διπλασιάζοντας το µέγιστο καταλυτικό ρυθµό. Η αύξηση της ενεργότητας 

αποδίδεται στη µείωση της πιθανότητας επανασύνδεσης του φωτοδηµιουργούµενου 

ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, λόγω της παγίδευσης των ηλεκτρονίων σε θέσεις του 

µετάλλου. 
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• Αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου διαπιστώνεται µε τη σύζευξη του 

CdS µε διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) σε σύγκριση µε αυτό που λαµβάνεται από σκέτο 

0.5% Pt-CdS. Επίσης η περιεκτικότητα  των φωτοκαταλυτών σε CdS και TiO2 

επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Συγκεκριµένα, προσθήκη 50% 

κ.β TiO2 στο CdS/TiO2 (0-100) οδηγεί σε διπλασιασµό του µέγιστου ρυθµού και τη 

µετατόπισή του σε µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης. Για ακόµα µεγαλύτερες 

περιεκτικότητες σε TiO2 (>80%) ο φωτοκαταλυτικός ρυθµός µειώνεται σηµαντικά 

φτάνοντας σχεδόν µια τάξη µεγέθους κάτω από αυτό που λαµβάνεται πριν τη 

σύζευξη. 

• Η σύζευξη τριών ηµιαγωγών (CdS, ZnS και TiO2) µε αναλογία (25-75):1 και η 

εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt οδηγεί σε διπλασιασµό του µεγίστου της καµπύλης και τη 

µετατόπισή του σε µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης, εν συγκρίση µε αυτό του 

σκέτου 0.5% Pt-CdS. Παρ’ όλ’ αυτά δεν παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση µε το ρυθµό που λαµβάνεται µε χρήση του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-CdS/ZnS 

(25-75). Μείωση της περιεκτικότητας σε TiO2 κατά 10 και 100 φορές οδηγεί σε 

σηµαντική µείωση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται 

διεύρυνση του εύρους της καµπύλης µε µετατόπιση του µεγίστου της προς 

µεγαλύτερους χρόνους ακτινοβόλησης. 

• Στην περίπτωση των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-70) και 0.5%Pt-CdS 

αντικατάσταση των συµβατικών θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2S και Na2SO3) µε 

αιθανόλη (1% κ.ο.) οδηγεί σε µηδενικό καταλυτικό ρυθµό. Στην περίπτωση του 

φωτοκαταλυτών 0.5%Pt CdS/TiO2 (50-50) ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου µειώθηκε 

σχεδόν µια τάξη µεγέθους, ενώ για τον 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου, ο 

φωτοκαταλυτικός ρυθµός υποτριπλασιάστηκε. 

• Η ταυτόχρονη χρήση των θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2SO3-Na2S και 

αιθανόλης) για τις περιπτώσεις των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS, 0.5%Pt-CdS/ZnS 

(25-75), 0.5%Pt-CdS/TiO2 (50-50) δεν προκάλεσε καµία διαφοροποίηση τόσο στην 

µορφή των λαµβανόµενων καµπυλών όσο και στο µέγιστο του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνο, ενώ στην περίπτωση του φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

παρατηρείται διαδοχική δράση των δύο θυσιαζόµενων ενώσεων. 

 

 

 



 140

 

5.14 Βιβλιογραφία  

[1] Sobczynski, A. J. Bard, A. Campion, M. A. Fox, T. Mallouk, S. E. Webber, J. M. 

White, J. Phys. Chem. 1987, 91, 3316-3320 

[2] Niklaus Bubler, Kurt Meier, Jean-Frangois Reber, J. Phys. Chem. 1984, 88, 3261-

3268  

[3] M. Ashokkumar, International Journal of Hydrogen Energy Vol 23,1998, 427-438,  

[4] Jean-Francois Reber,  Milοs Rusek, J. Phyc. Chem, 90, 1986, 824-834 megalo 

[5] Buhler, N.; Meier, K.; Reber, J.-F. J. Phys. Chem. 1984, 88,3261 

[6] GutiCrrez, M.; Henglein, A. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1983, 87. 474-47 8. 

[7] Supriya V. Tambewekar, M. Subrahmanyam, Internation Journal of Hydrogen 

Energy, 23, 1998, 741-744 

[8] H. C. Youn, S.B. Baral, J.H. Fendler, J. Phys. Chem. 92 (1988), 6320 

[9] Gobimda Chandra De, Anadi Mohan Roy, Sitansu Sekhar Bhattacharya, 

International Journal of Hydrogen Energy 21, 1996, 19-23 

[10] Atif Koca, Musa Sahin, International Journal of Hydrogen Energy 27 (2002) 

363–367 

[11] A.M. Roy, G.C.De, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 

157 (2003) 87-92  

[12] N. Kakuta, K.-H. Park, M. F. Finlayson, A. J. Bard, A.Campion, M. A. Fox, S. E. 

Webber and J. M. White, J.Phys. Chem. 89, 5028 (1985). 

[13] M.F. Finlayson, B.L. Wheeler, N. Kakuta, K.H. Park, A.J. Bard, A. Campion, 

M.A.Fox, S.E. Webber, J.M. White, J. Phys. Chem. 89, (1985), 5676.  

[14] A.M. Roy, G.C.De, N. Sasmal, S.S. Bhattacharya, International Journal of 

Hydrogen Energy 20, 1995, 627 

[15] GutiCrrez, M.; Henglein, A. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1983, 87. 852 

[16] J. Sabate, S.Cervera-March, R. Simaro and J. Gimenez, Int. J. Hydrogen  Energy 

15, 115, 1990 

[17] N. Kakuta, K.-H. Park, M. F. Finlayson, A. Ueno, A.J. Bard. A. Campion, M. A. 

Fox, S.E. Webber and J.M. White Phys. Chem. 1985, 89, 732 

[18] A. Koca, M. Sahin, Int. J. Hydrogen  Energy 27, 2002, 363-367 

[19] A. Koca, M. Sahin, J. Chemical Education  80, 2003, 1314-1315 

[20] P.Maruthamuthu and M. Ashokkumar, Sol. En. Mater. 1988, 17, 433 

[21] P.Maruthamuthu and M. Ashokkumar, Int. J. Hydrogen Energy 13, 1988, 677 



 141

[22] P.Maruthamuthu and M. Ashokkumar, Int. J. Hydrogen Energy 1989, 14, 7 

[23] Μ. Sthish, R.P. Viswanath, Catalysis Today, 129, 2007, 421-427 

[24] M. Barbeni, E. Pelizzetti, E. Borgarello, N. Serpone, M. Graetzel, L. Balducci 

and M. Visca, Int. J. Hydrogen Energy 10, 249 (1985). 

[25]. N. Serpone, E. Borgarello, M. Barbeni and E. Pelizzetti. J. Chem. Soc. Chem. 

Commun. 6, 342 (1984). 

[36] B. Ohtani, J. Kawaguchi , M. Kozawa , Y. Nakaoka , Y. Nosaka , S. Nishimoto, 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 90 ( 199.5) 75-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
 
 



 143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
 

ΦΩΤΟ-EΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

TiΟ2 Μ/TiΟ2 – ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

παρατηρείται στην αντίδραση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού είναι η 

γρήγορη επανασύνδεση των φωτοπαραγόµενων φορτίων στην κύρια µάζα ή/και στην 

επιφάνεια του καταλύτη µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του ρυθµού της 

διεργασίας. Κατά συνέπεια, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους είναι η 

ελαχιστοποίηση της επανασύνδευσης των e- και h+ βελτιστοποιώντας έτσι τη 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα του καταλύτη TiO2 και, εποµένως, αυξάνοντας την 

απόδοση του συστήµατος. 

Εντυπωσιακή αύξηση της φωτοενεργότητας του TiO2, και εποµένως, του 

ρυθµού της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού, έχει επιτευχθεί µε την 

εναπόθεση ευγενών µετάλλων όπως λευκόχρυσου (Pt), παλλαδίου (Pd), αργύρου 

(Ag), χρυσού (Au), ρουθηνίου (Rh) και ροδίου (Ru) [1-20]. Με την εναπόθεση 

κρυσταλλιτών ευγενών και εφόσον ο ηµιαγωγός ακτινοβοληθεί γίνεται τροποποίηση 

των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του ηµιαγωγού και δηµιουργείται φράγµα Schottky. 

Η στοιβάδα αυτή λειτουργεί σαν ‘’παγίδα ‘’ ηλεκτρονίων, ενώ ταυτόχρονα εξαιτίας  

του µικρότερου έργου εξόδου του µετάλλου από τον ηµιαγωγό τα διεγερµένα 

ηλεκτρόνια µεταφέρονται στο µέταλλο. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται ο ρυθµός 

επανασύνδεσης του φωτοπαραγόµενου ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής και αυξάνεται η 

κβαντική απόδοση των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων φωτοοξείδωσης [22-24]. 

Η προσθήκη οργανικών θυσιαζόµενων ενώσεων στο διάλυµα έχει αποδειχθεί 

από µελέτες [25-28] ότι ενισχύει σηµαντικά το ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Οι 

ενώσεις αυτές δρουν ως δότες ηλεκτρονίων, οι οποίες αντιδρούν µη αντιστρεπτά µε 

τις φωτοπαραγόµενες οπές του φωτοκαταλύτη, µε αποτέλεσµα τον επιτυχή 

διαχωρισµό των φωτοπαραγόµενων φορτίων. Τέτοιου είδους οργανικές ενώσεις είναι  
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οι χρωστικές [25,26,27], οι αλκοόλες (µεθανόλη, αιθανόλη, 1-προπανόλη και 1-

βουτανόλη) [26,27], οι σακχαρίτες (µονο-,δι- πολύσακχαρίτες) [25,28] και τα 

οργανικά οξέα (φορµικό, γαλακτικό, οξικό) [25-29]. 

Οι kudo et al παρατήρησαν ότι, προσθέτοντας κάποια χρωστική (Acid orange 

7, Blue 41, Red 46) σε υδατικό αιώρηµα µε φωτοκαταλύτη Pt-TiO2, οδηγεί σε 

θεαµατική αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου µε ταυτόχρονο 

αποχρωµατισµό του διαλύµατος [25]. Συγκεκριµένα, προσθέτοντας µόλις 6.4 mgr/L 

χρωστικής Blue 41 ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου τετραπλασιάστηκε. 

Αντίστοιχη και ακόµα µεγαλύτερη αύξηση διαπιστώθηκε µε χρήση αλκοολων 

για τον ίδιο φωτοκαταλύτη. Ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου του καθαρού νερού 

(0.11µmolmin-1)  τετραπλασιάστηκε µε 1-βουτανόλη (0.55mΜ), πενταπλασιάστηκε 

µε 1-προπανόλη (0.67mΜ), εξαπλασιάστηκε µε µεθανόλη (0.86mΜ), και 

οχταπλασιάστηκε µε αιθανόλη (0.93mΜ) [27].  

Εξίσου θεαµατική ήταν και η παραγωγή υδρογόνου µε χρήση σακχάρων, η 

λακτόζη, φρουκτόζη γλυκόζη σελοβιόζη. Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα 

παρουσιάστηκαν για τη σελοβιόζη οχταπλασιάζοντας τον ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου σε σχέση µε αυτόν που λαµβάνεται απουσία της [28]. 

Η χρήση φορµικού οξέος σε αιώρηµα Pt- TiO2 αύξησε πάνω από µια τάξη 

µεγέθους το ρυθµό παραγωγής υδρογόνου, ενώ στην περίπτωση οξικού οξέος ο 

ρυθµός τετραπλασιάστηκε σε σχέση µε αυτόν του σκέτου νερού [25, 28].  

Σε αυτό το Κεφάλαιο, µελετάται η επίδραση της εναπόθεσης ευγενών 

µετάλλων (Pt, Pd, Ag, Rh και Ru) στην επιφάνεια του TiO2, όπως και η ταυτόχρονη 

χρήση γλυκερόλης στο ρυθµό της αντίδρασης φωτοδιάσπασης του νερού. Η 

γλυκερόλη είναι παραπροιόν που λαµβάνεται σε ποσοστό 10% κατά την παραγωγή 

βιοντίζελ και αποτελεί σηµανικό ρύπο για το περιβάλλον µε το αντίστοιχο 

οικονοµικό κόστος δεδοµένου της αυξηµένης ζήτησης και παραγωγής του βιοντίζελ, 

αλλά της περιορισµένης χρήσης της σε κλάδους της βιοµηχανίας. Παρ’ όλ’ αυτά 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως θυσιαζόµενη ένωση στη φωτοκαταλυτική διάσπαση του 

νερού[28,29] . 

Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε έρευνα για την επίδραση της συγκέντρωσης της 

οργανικης ένωσης, του είδους και της συγκέντρωσης του εναποτιθέµενου µετάλλου 

στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Τέλος, διερευνηθηκε η φωτοκαταλυτική 

ενεργότητα του καταλύτη Pt/TiO2 και η επίδραση των λειτουργικών παραµέτρων της 
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αντίδρασης όπως η συγκέντρωση του καταλύτη, το αρχικό pH και η θερµοκρασία 

διαλύµατος. 

 

 

6.2 Χαρακτηρισµός φωτοκαταλυτών 

Οι καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό τη φωτοκαταλυτική διάσπαση 

υδατικών αιωρηµάτων παρουσία γλυκερόλης, ήταν κυρίως το διοξείδιο του τιτανίου 

(TiO2) ενισχυµένο µε 0.5% κ.β Pt. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό παρασκευάστηκαν 

καταλύτες Pt-TiO2 µε διαφορετικές φορτίσεις Pt, οι τιµές των οποίων κυµαίνονται 

από 0.05% έως 5% κ.β. (0.05, 0.1, 1, 2 και 5). Εναλλακτικά της πλατίνας ερευνήθηκε 

η ενίσχυση του TiO2 µε 0.5% κ.β ευγενών µετάλλων όπως Pd, Ru, Rh και Ag. Η 

εναπόθεση των µετάλλων, στις επιθυµητές κάθε φορά φορτίσεις, έγινε µε τη µέθοδο 

του υγρού εµποτισµού, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στην παράγραφο §4.2.3. Οι 

φωτοκαταλύτες 0.5%-Pt-TiO2 χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική επιφάνεια, το 

µέσο µέγεθος των κρυσταλλιών και της κρυσταλλικής φάσης του TiO2, πριν και µετά 

την εναπόθεση πλατίνας, µε χρήση των τεχνικών ρόφησης-εκρόφησης υγρού αζώτου 

και περίθλασης ακτίνων-Χ. Οι τιµές του µέσου κρυσταλλικού µεγέθους του TiO2 

υπολογίστηκαν από την εξίσωση Scherrer (Εξ. 4.6), ενώ το ποσοστό της κάθε 

κρυσταλλικής δοµής (anatase και rutile) υπολογίστηκε µε βάση την Εξ. 4.5. Στους 

ενισχυµένους φωτοκαταλύτες x%-Μ/TiO2 έγιναν µετρήσεις της εκτεθειµένης 

µεταλλικής επιφάνειας (SΜ), της µέσης διαµέτρου των κρυσταλλιτών ( d ) και τη 

διασποράς (D) στην επιφάνεια του TiO2 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της εκλεκτικής 

χηµορρόφησης µε Η2 σε θερµοκρασία δωµατίου 

Τυπικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν πριν και µετά την εναπόθεση Pt (0.5% 

κ.β.) στην επιφάνεια του TiO2 παρουσιάζονται στο Πίνακα 6.1, και στο Σχ. 6.1.  

 

 

 

 
∆είγµατα gS (m2/g) µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών 

 TiO2 (nm) 

P-25 40.6 22.9 

0.5% Pt/TiO2 (P-25) 40.9 25.2 

Πίνακας 6.1: Ειδική επιφάνεια ( gS ), µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών και κρυσταλλική 
φάση του TiO2, πριν και µετά την εναπόθεση λευκόχρυσου (0.5% κ.β). 
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Παρατηρείται ότι η εναπόθεση Pt επιφέρει µια µικρή αύξηση του µέσου 

µεγέθους των κρυσταλλιτών, ενώ δεν προκαλεί καµία σηµαντική µεταβολή στην 

ειδική επιφάνεια και στην κρυσταλλική δοµή του TiO2.  

 

 

Η µελέτη της επίδρασης της φόρτισης του µετάλλου στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου πραγµατοποιήθηκε µε χρήση φωτοκαταλυτών µε µεταβαλλοµενη φόρτιση 

Pt. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2, όπου 

παρατηρείται ότι για τα ποσοστά φόρτισης από 0,05-1% κ.β. Pt η εκτεθειµένη 

µεταλλική επιφάνεια ανά γραµµάριο πλατίνας κυµαίνεται σε ένα εύρος τιµών από 

196 έως 268 m2/gr, ενώ αυξάνοντας τη φόρτιση σε 2% κ.β. Pt µειώνεται σε 142 
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Σχήµα 6.1: Τα φάσµατα XRD (Α) της εµπορικής TiO2 (Ρ-25) και (Β) του καταλύτη 0.5% 
Pt/TiO2 (P-25). 
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m2/gr. Περαιτέρω αύξηση της φόρτισης της πλατίνας σε 5% οδηγεί σε περαιτέρω 

µείωση της εκτεθιµένης µεταλλικής επιφάνειας στα 91 m2/gr. 

 

 

Πίνακας 6.2: Εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια ( PtS ), µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών Pt ( d ) 
και διασπορά του Pt σε καταλύτες x% Pt/TiO2. 

 
φόρτιση Pt 

(% κ.β.) 
PtS  (m2/g) d  (Å) ∆ιασπορά ( D ) 

0.05 196.7 14 71 

0.1 196.5 14 72 

0.5 235.6 12 85 

1 268.7 16 75 

2 142.9 20 52 

5 91.6 31 33 

 

 

Αντίστοιχη µείωση σηµειώνεται και για τη διασπορά των κρυσταλλιτών στην 

επιφάνεια του φορέα. Για φορτίσεις από 0,05%-1% διασπορά κυµαίνεται από 71-52% 

για 1% είναι 52% ενώ για 5% πέφτει στο 33%. Αντίθετα, το µέσο µέγεθος των 

κρυσταλλιτών στην επιφάνεια του φορέα λαµβάνει τιµές από 14-16 Å για φορτίσεις 

από 0,05%-1%, και σταδιακά αυξάνεται από 20 Å σε 30 Å µε αύξηση του ποσοστού 

φόρτισης από 2% σε 5% αντίστοιχα.  

Στον Πίνακας 6.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αντίστοιχων µετρήσεων 

χαρακτηρισµού για καταλύτες ευγενών µετάλλων (Pt, Pd, Rh και Ru) 

εναποτεθιµένων σε TiO2. Σε όλες τις περιπτώσεις η φόρτιση σε µέταλλο ήταν 0.5% 

κ.β. Παρατηρείται ότι η διασπορά των µετάλλων Pd και Ru είναι σηµαντικά 

µικρότερη, σε σχέση µε αυτή των Pt και Rh. Λόγω των δεδοµένων συνθηκών 

διεξαγωγής της χηµειορόφηση δεν ήταν εφικτό να µετρηθούν η εκτιθέµενη µεταλλική 

επιφάνεια, το µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών και η διασπορά του Ag. 
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Πίνακας 6.3: Εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια ( MS ), µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών Pt ( d ) 
και διασπορά των καταλυτών 0.5% M/TiO2. 

 
φόρτιση Pt 

(% 0.5 κ.β.) 
MS  

(m2/g) 

d  

(Å) 

∆ιασπορά 

( D ) 

Pd 191.8 26 43 

Pt 235.6 12 85 

Ru 217.8 22 43 

Rh 290.8 17 65 

Ag - - - 

 

 

6.3  Φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 σε υδατικά αιωρήµατα TiO2 

Κατά την ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος φωτοκαταλύτη TiO2 (60ml 

H2O µε 80 mgr), χρησιµοποιώντας είτε ηλιακό φως είτε υπεριώδη ακτινοβολία ο 

ρυθµός παραγωγής υδρογόνου ήταν µηδενικός (Σχ 6.2). Σύµφωνα µε τη 

θερµοδυναµική, η διάσπαση του νερού προς οξυγόνο και υδρογόνο σε υδατικά 

αιωρήµατα TiO2 είναι εφικτή καθώς η οξειδωτική ικανότητα των φωτοπαραγόµενων 

οπών στην TiO2 (ΕVB =2.91 σε pH 0), και η ενέργεια των φωτοπαραγόµενων 

ηλεκτρονίων, τόσο για την rutile (ECB=-0.11 V σε pH 0) όσο και για την anatase 

(ECB=-0.32 V σε pH 0) µορφή, είναι επαρκής έτσι ώστε να προκαλέσει την αναγωγή 

του νερού σε υδρογόνο και αντίστοιχα την οξείδωσή του ( 23.1
22 / =OHOE V σε pH 0) 

για το σχηµατισµό οξυγόνου. Εντούτοις, η παραγωγή υδρογόνου από καθαρή TiO2 

πρακτικά δε λαµβάνει χώρα χωρίς την επιβολή κάποιας ηλεκτρικής ή χηµικής τάσης. 

Αυτό συµβαίνει γιατί η κινητήρια δύναµη για την παραγωγή υδρογόνου είναι πολύ 

µικρή, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένα φράγµα δυναµικού για την παραγωγή Η2 από την 

επιφάνεια της τιτάνιας.  

Έτσι, η καθαρή τιτάνια θεωρείται πρακτικά ανενεργή για την παραγωγή Η2. 

Πάραυτα έχουν αναφερθεί µελέτες κατά τις οποίες υπήρξε παραγωγή υδρογόνου µετά 

από ακτινοβόληση υδατικού αιωρήµατος TiO2 [26,27] χωρίς όµως τον ταυτόχρονο 

σχηµατισµό οξυγόνου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται (i) στην ύπαρξη µεταλλικών ή 

οργανικών προσµίξεων στον ηµιαγωγό [30] ή/και (ii) στην ύπαρξη µερικώς 

ανηγµένων ειδών TiO2 [31,32] ή/και (iii) στην ύπαρξη σωµατιδίων ηµιαγωγού µικρού 
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µεγέθους, τα οποία λόγω της υψηλότερης τιµής της ζώνης αγωγιµότητάς τους, 

παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις σε φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις σε σχέση µε 

την κύρια µάζα του TiO2 [33-36].  

 

 

6.3.1  Επίδραση της εναπόθεσης Pt στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου 

Η εναπόθεση πλατίνας (0.5% κ.β.) στην επιφάνεια φωτοκαταλύτη ΤiO2 P-25 

(Degussa) και ακτινοβόλησή του σε υδατικά αιωρήµατα, προκαλεί ενεργοποίηση του 

φωτοκαταλύτη και παραγωγή υδρογόνου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στο Σχ. 6.2(Α,Β) όπου παρουσιάζεται ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου 

συναρτήσει του χρόνου, κατά την ακτινοβόληση µε ηλιακή και υπεριώδη 

ακτινοβολία. Παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις ότι ο ρυθµός παραγωγής 

υδρογόνου αυξάνει µε το χρόνο φτάνοντας σε µια µέγιστη τιµή ίση µε 0,056 

µmol/min και 0,15 µmol/min σε 40 και 240 λεπτά ακτινοβόλησης, αντίστοιχα. 

Παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως έχει ως αποτέλεσµα την µικρή αλλά 

συνεχόµενη και σταδιακή µείωση του ρυθµού παραγωγής Η2, ο οποίος τελικά 

σταθεροποιείται στα 0.025 µmol/min και 0.085 µmol/min µετά από 750 λεπτά 

ακτινοβόλησης. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί ότι υπό τις παρούσες 

πειραµατικές συνθήκες δεν ανιχνεύθηκε παραγωγή οξυγόνου στην αέρια φάση. Το 

ίδιο ισχύει και για όλα τα πειράµατα της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Είναι 

πιθανό, το φωτοπαραγώµενο οξυγόνο είτε να παραµένει ροφηµένο στην επιφάνεια 

του TiO2 ή/και να αντιδρά περαιτέρω προς το σχηµατισµό Η2Ο2 [29,35]. Εκτεταµένη 

αναφορά για τη δηµιουργία των υπεροξειδίων θα γίνει σε παρακάτω κεφάλαιο. 

Η παραγωγή υδρογόνου οφείλεται στην ευεργετική δράση του µετάλλου, όπως 

έχει αναφερθεί εκτενέστερα σε προηγούµενο κεφάλαιο (§2.5.1), η οποία σχετίζεται 

µε την τροποποίηση των επιφανειακών ιδιοτήτων του ηµιαγωγού και τη λειτουργία 

του ως παγίδα ηλεκτονίων παρεµποδίζοντας έτσι την επανασύνδεση των 

φωτοπαραγόµενων φορτίων. Η µείωση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου που 

παρατηρείται σε µεγάλους χρόνους ακτινοβόλησης είναι πιθανό να οφείλεται στην 

οξείδωση της επιφάνειας του ηµιαγωγού από το φωτοπαραγόµενο οξυγόνο. Την 

υπόθεση αυτή επιβεβαιώνουν µελέτες XRD και XPS, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε 

ότι τα ιόντα Ti+4 οξειδώνονται µη αντιστρεπτά σε υψηλότερη οξειδωτική κατάσταση 

(Ti+5) [38]. Η ελάττωση του καταλυτικού ρυθµού µετά από περίπου 2 ώρες 

ακτινοβόλησης, µπορεί να οφείλεται στην συσσώρευση διαφόρων 



 150

φωτοπαραγώµενων ειδών στην επιφάνεια του ηµιαγωγού, µέσω της οποίας 

παρεµποδίζονται τα βήµατα της αντίδρασης που σχετίζονται µε την παραγωγή 

υδρογόνου Είναι πιθανό, για παράδειγµα, το µοριακό οξυγόνο που σχηµατίζεται στην 

επιφάνεια της TiO2 από την οξείδωση του νερού, να µεταφέρεται στην Pt και στην 

συνέχεια να ανάγεται από τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια και να σχηµατίζει ιόντα Ο2
-. 

Αν τα είδη αυτά παραµείνουν στην Pt, αναµένεται ο προοδευτικός κορεσµός της 

επιφάνειας του µετάλλου, καθιστώντας το ανενεργό µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα. Η απώλεια της ενεργότητας του φωτοκαταλύτη µε το χρόνο, ίσως να 

οφείλεται και στην αντίστροφη αντίδραση παραγωγής νερού από την επανασύνδεση 

του φωτο-επαγόµενου υδρογόνου και οξυγόνου, η οποία καταλύεται από το µέταλλο. 

Επιπλέον, η οξείδωση του νερού σε Ο2
- και ακολούθως σε Η2Ο2 από ένα δεύτερο 

ηλεκτρόνιο στις περιοχές του λευκοχρύσου, συναγωνίζεται την παραγωγή υδρογόνου, 

προκαλώντας µείωση του ρυθµού παραγωγής του τελευταίου. Η παραγωγή Η2Ο2 σε  

ακτινοβολούµενα αιωρήµατα Pt/TiO2 έχει διαπιστωθεί σε προηγούµενες µελέτες 
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Σχήµα 6.2Α: Επίδραση της εναπόθεσης Pt (0.5%κ.β.) στο ρυθµό παραγωγής H2 κατά την 
ακτινοβόληση υδατικό αιωρήµατος 0.5%Pt/µε ηλιακή. 
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[31,37,38] και θα συζητηθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

 

6.3.2 Επίδραση της παρουσίας γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου 

Τυπικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος  

γλυκερόλης-0.5%Pt-TiO2 µε ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία παρουσιάζονται στο 

Σχ. 6.3 (Α,Β), όπου απεικονίζονται οι καµπύλες παραγωγής H2 και CO2, συναρτήσει 

του χρόνου ακτινοβόλησης.  Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται πηγή που 

προσοµοιάζει την ηλιακή ακτινοβολία, παρατηρείται ότι παρουσία πολύ µικρής 

συγκέντρωσης γλυκερόλης στο διάλυµα (0.368 mΜ) προκαλεί σηµαντική αύξηση 

του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, µε µέγιστη τιµή 0,47 µmol/min, οποίος είναι µια 

τάξη µεγέθους µεγαλύτερος από αυτόν που λαµβάνεται απουσία γλυκερόλης. 

Παρατεταµένη ακτινοβόληση του αιωρήµατος προκαλεί σταδιακή µείωση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, οποίος τελικά λαµβάνει τιµές παρόµοιες µε αυτές που 
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ελήφθησαν από το καθαρό νερό. Η συνολική ποσότητα του επιπρόσθετα 

παραγόµενου Η2 (Η2additional) µπορεί να υπολογιστή από το εµβαδό που περικλείεται 

µεταξύ των καµπύλων που λαµβάνονται απουσία και παρουσίας γλυκερόλης 

(καµπύλες (α) και (γ), αντίστοιχα), και στην προκειµένη περίπτωση είναι 155.9 µmol.  

Η αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου οφείλεται στη δράση της 

γλυκερόλης ως θυσιαζόµενη ένωση, έχοντας ως ρόλο την γρήγορη αποµάκρυνση των 

φωτοπαραγόµενων οπών (ριζών υδροξυλίου) ή/και του φωτοπαραγόµενου οξυγόνου, 

κατά έναν µη αντιστρεπτό τρόπο [26,27], εµποδίζοντας έτσι την επανασύνδεση 

ηλεκτρονίου-οπής ή/και την αντίστροφη αντίδραση Ο2-Η2 [37-39]. Η παραγωγή Η2 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη παραγωγή CO2 (καµπύλη β), ο ρυθµός του οποίου 

αυξάνεται προοδευτικά µε το χρόνο, περνά από µέγιστο, 0.15 µmol min-1 στα 75 

πρώτα λεπτά και τελικά µηδενίζεται µετά από 21 ώρες ακτινοβόλησης. Η συνολική 

ποσότητα CO2 που παράγεται κατά την διάρκεια του πειράµατος µπορεί να 

υπολογιστεί από την ολοκλήρωση της αντίστοιχης καµπύλης και είναι ίση µε 63.6 

µmol. 

Μετά το τέλος του πειράµατος κανένα άλλο αέριο προϊόν δεν ανιχνεύτηκε. 

Αυτό οφείλεται στην οξείδωση της οργανικής ένωσης υπό αναερόβιες συνθήκες µε τη 

ταυτόχρονη κατανάλωση των φωτοπαραγόµενων οπών. 

Τα συνολικά παραγόµενα ποσά των Η2 και CO2 µπορούν να προβλεφθούν και 

από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης της αναµόρφωσης της γλυκερόλης  

 

3 8 3 2 2 23 3 7C H O H O CO H+ → +                                                                       (6.1) 

 

Για αρχική συγκέντρωση γλυκερόλης  22.1 µmol στο διάλυµα αναµένεται να 

παραχθούν 154.7 µmol Η2 και 66.3 CO2, αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι τα 

πειραµατικά παραγόµενα ποσά Η2 (155.9 µmol) και CO2 (63.6 µmol) είναι σε πολύ 

καλή συµφωνία µε αυτά που υπολογίστηκαν από τη στοιχειοµετρία της Εξ. 6.1.  

Ποιοτικά όµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν υπό τις ίδιες πειραµατικές 

συνθήκες µε χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας Σχ. 6.3(Β). Παρατηρείται ότι οι 

µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής των αέριων προϊόντων έχουν σχεδόν διπλάσιες τιµές σε 

σύγκριση µε αυτούς που ελήφθησαν µε χρήση προσοµοιώµένης ηλιακής 

ακτινοβολίας, ενώ η ολοκλήρωση της αντίδρασης πραγµατοποιείται σε υποδιπλάσιο 

χρόνο ακτινοβόλησης λόγω της γρηγορότερης κατανάλωσης της οργανικής ένωσης. 
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Σχήµα 6.3: Επίδραση της προσθήκης γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου από 
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Ανάλογα αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν και µε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

θυσιαζόµενης ένωσης στο διάλυµα µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία 

παρουσιάζονται στο Σχ. 6.4. ∆ιαπιστώνεται ότι για συγκεντρώσεις γλυκερόλης από 

0.1 έως 17.7 mM οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 αυξάνονται µε το χρόνο 

ακτινοβόλησης φτάνοντας µια µέγιστη τιµή, ενώ έπειτα µειώνονται σταδιακά. Σε 

όλες τις περιπτώσεις παρατεταµένη ακτινοβόληση των διαλυµάτων οδηγεί σε πτώση 

του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου φτάνοντας στα επίπεδα του σκέτου νερού, ενώ ο 

ρυθµός παραγωγής CO2 τελικά µηδενίζεται. Αυξανόµενης της αρχικής συγκέντρωσης 

γλυκερόλης ο µέγιστος ρυθµός παραγωγής Η2 και CO2 αυξάνεται. Τα συνολικά 

παραγόµενα ποσά Η2 και CO2, τα οποία υπολογίστηκαν από την ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων καµπύλων, βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία µε αυτά που 

αναµένονται από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης αναµόρφωσης της γλυκερόλης 

(Εξ. 6.1). Tα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στο Σχ. 6.5, όπου απεικονίζονται τα 

Σχήµα 6.5: Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 (κλειστά σύµβολα) και CO2 (ανοικτά 
σύµβολα) ως συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης γλυκερόλης στο διάλυµα. Οι συνεχείς 
γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης Εξ. 6.1. 
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συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 και CO2 ως συνάρτηση της συγκέντρωσης της 

γλυκερόλης. Παρατηρείται ότι τα αέρια προϊόντα Η2 και CO2 αυξάνονται γραµµικά 

µε αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκερόλης και είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε 

θεωρητικά που αναµένονται από τη Εξ. 6.1 έχοντας αναλογία µορίων Η2:CO2 

πρακτικά ίση µε 7:3. 

 

 

6.3.3  Επίδραση της συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου 

Η επίδραση της συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου µελετήθηκε µε χρήση διαλυµάτων αρχικής συγκέντρωσης από 0 έως 1086 

mM. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχ. 6.6 (Α). Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

καµπύλες του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου περνούν από µια µέγιστη τιµή στα 

πρώτα 30-40 λεπτά ακτινοβόλησης, ενώ στη συνέχεια ο ρυθµός ελαττώνεται 

προοδευτικά µε το χρόνο. Ο αρχικός ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται 

µονοτονικά µε αύξηση της συγκέντρωσης της θυσιαζόµενης ένωσης στο διάλυµα. Για 

συγκεντρώσεις γλυκερόλης µικρότερες του 1 mM ( 1 glycC mM< ), ο καταλυτικός 

ρυθµός αµέσως µετά την άνοδό του µειώνεται σταδιακά σε τιµές αντίστοιχες µε 

εκείνες που ελήφθησαν από το καθαρό νερό και τα συνολικά παραγόµενα ποσά είναι 

συγκρίσιµα µε τα θεωρητικά αναµενόµενα, υποδεικνύοντας ότι γίνεται πλήρης 

µετατροπή της γλυκερόλης αλλά και των ενδιάµεσων παραγόµενων προϊόντων προς  

Η2 και CO2 σύµφωνα µε τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης αναµόρφωσης της 

γλυκερόλης. Καθώς αυξάνεται η ποσότητα της γλυκερόλης στο διάλυµα λαµβάνονται 

ολοένα και µεγαλύτεροι µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου. Για πολύ µεγάλες 

συγκεντρώσεις ( 1 glycC mM> ) η παραγωγή υδρογόνου είναι στα επίπεδα του 1 

µmol/min για αρκετές ηµέρες ακτινοβόλησης, ενώ απαιτείται πολύ περισσότερος 

χρόνος για την πλήρη µετατροπή του αντιδρώντος και των ενδιαµέσων σε Η2 και 

CO2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέγιστος καταλυτικός ρυθµός 3.6 µmol/min ελήφθει 

µε αρχική συγκέντρωση γλυκερόλης στο διάλυµα ίση µε 1086mM, ο οποίος είναι δύο 

τάξης µεγέθους υψηλότερος από αυτόν του σκέτου νερού και µειώνεται µόλις στα 2 

µmol/min µετά από 45 ώρες ακτινοβόλησης (Σχ. 6.6Α). Ποιοτικά όµοια 

αποτελέσµατα ελήφθησαν και µε χρήση UV ακτινοβολίας (Σχ. 6.6 (Β)).  
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Σχήµα 6.6: Επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο ρυθµό παραγωγής Η2 
από την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων Pt/TiO2 µε (Α) ηλιακή και (Β) υπεριώδη 
ακτινοβολία. 
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Στο Σχ. 6.7, περουσιάζονται οι µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου ως 

συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης. Παρατηρείται, ότι ο ρυθµός 

παραγωγής Η2 είναι σηµαντικά υψηλότερος για ακτινοβόληση του αιωρήµατος µε 

προσοµοιωµένη υπεριώδη ακτινοβλία. Για παράδειγµα, ο µέγιστος ρυθµός 
2max H

r που 

επιτυγχάνεται µε υπεριώδη ακτινοβλία από διαλύµατα γλυκερόλης αρχικής 

συγκέντρωσης µε 1.086 Μ, είναι περίπου µια τάξη µεγέθους υψηλότερος σε 

σύγκριση µε το ρυθµό που επιτυγχάνεται µε σκέτο νερό (Σχ. 6.6, (Β) καµπύλη (α)) 

και σχεδόν 1.5 φορές υψηλότερος για υπεριώδη ακτινοβολία (Σχ. 6.6 (Α), καµπύλη 

(β)) σε σύγκριση µε αυτόν που λαµβάνεται µε χρήση ηλιακού φωτός (σχ. 6.6 (Β), 

καµπύλη (β)). 

 

 

Σχήµα 6.7: Μέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου ως συνάρτηση της αρχικής 
συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο διάλυµα µε χρήση (α) ηλιακής και (β) υπεριώδους 
ακτινοβολίας. pH: φυσικό και θερµοκρασία διαλύµατος 40oC.
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6.3.4 Επίδραση του είδους του εναποτιθέµενου µετάλλου στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου 

Η µελέτη της επίδρασης της φύσης του εναποτιθέµενου µετάλλου στη 

φωτοκαταλυτική ενεργότητα του TiO2 πραγµατοποιήθηκε µε χρήση διαλυµάτων 

γλυκερόλης συγκέντρωση 0.37mM, σε φυσικό pH και σε θερµογρασία 40οC, µε 

χρήση φωτεινής πηγής που προσοµοιώνει την ηλιακή ακτινοβολία. Τα ευγενή 

µέταλλα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν, Ru, Rh, Ag, Pd, και Pt µε συγκέντρωση 0.5% 

κ.β. Σε όλες τις περιπτώσεις η εναπόθεση των µετάλλων στην επιφάνεια του TiO2 

έγινε µε την µέθοδο του υγρού εµποτισµού. Tα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχ. 

6.8 (Α), όπου παρουσιάζονται οι καµπύλες του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου για τα 

διάφορα εναποτιθέµενα ευγενή µέταλλα συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. 

Παρατηρείται ότι για τις περιπτώσεις των µετάλλων Pt, Pd και Rh ο ρυθµός 

παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται στα πρώτα λεπτά ακτινοβόλησης φτάνοντας σε µία 

µέγιστη τιµή, ενώ για παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως ο ρυθµός 

ελαττώνεται προοδευτικά µε το χρόνο καταλήγοντας στα επίπεδα των ρυθµών που 

λαµβάνονται απουσία γλυκερόλης. Αντίθετα, για τις περιπτώσεις των Ru και Ag ο 

ρυθµός φτάνει σε ένα µέγιστο ελάχιστα µεγαλύτερο του σκέτου νερού και έπειτα 

διατηρείται για αρκετό χρόνο στους ίδιους ρυθµούς. ∆ιαπιστώνεται ότι η εναπόθεση 

Pt δίνει το µεγαλύτερο µέγιστο ρυθµό (0.47 µmol/min).και ακολούθων το Pd (0.36 

µmol/min), το Rh (0.25 µmol/min), ενώ για τα Ru και Ag οι ρυθµοί είναι σχεδόν ίδιοι 

0.075 µmol/min και 0.05 µmol/min, αντίστοιχα. 

Η αυξηµένη φωτοκαταλυτική ενεργότητα των φωτοκαταλυτών Μ/TiO2 σε 

σχέση µε το TiO2 µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τη θεωρία επαφής µετάλλου-

ηµιαγωγού, όπως έχει αναφερθεί αναλυτικότερα σε προηγούµενο κεφάλαιο. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά την επαφή ενός µετάλλου µε έναν ηµιαγωγό λαµβάνει χώρα 

µεταφορά ηλεκτρονίων, µε κατεύθυνση που εξαρτάται από τα αρχικά έργα εξόδου 

των δύο στερεών, µέχρι να επιτευχθεί ισορροπία και τελικά τα δύο σώµατα να 

αποκτήσουν ενιαίο δυναµικό (επίπεδο Fermi). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.4, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/TiO2 το 

έργο εξόδου του λευκόχρυσου είναι υψηλότερο από εκείνο της TiO2, µε αποτέλεσµα 

τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας να περνούν στο µέταλλο, µειώνοντας το 

ρυθµό επανασύνδεσης του φωτοπαραγόµενου ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής [40]. Στην 

περίπτωση των υπόλοιπων µετάλλων που εναποτέθηκαν στην επιφάνεια του TiO2, η 
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Σχήµα 6.8: Επίδραση του είδους του µετάλλου Μ/TiO2 στο ρυθµό παραγωγής H2 ως 
συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης αιωρήµατος 0.37mM γλυκερόλης. pH: φυσικό και 
θερµοκρασία 40οC.
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καταλυτική τους συµπεριφορά ως προς την παραγωγή Η2 µειώνεται καθώς 

µειώνεται και η τιµή του έργου εξόδου τους, διότι δεν ευνοείται η µεταφορά 

ηλεκτρονίων από τον ηµιαγωγό στο µέταλλο τόσο όσο στην περίπτωση της πλατίνας. 

 
 
 

Πίνακας 6.4: Έργο εξόδου διαφόρων ευγενών µετάλλων και του TiO2 [41] 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε πλήρη συµφωνία και µε άλλες µελέτες 

φωτοκαταλυτικής ενεργότητας που πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση διαφόρων ευγενών 

µετάλλων [42-44]. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου µε 

χρήση µεταλλου Pt ήταν µεγαλύτερος απότι στα άλλα µέταλλα. Για παράδειγµα, οι 

V.Murugesan et al [42] βρήκαν ότι η ενεργότητα ακολουθεί τη σειρά Pt >Pd, 

αντίστοιχη δηλαδή µε αυτή των S. Tanabe et al [43] και B. Viswanathan et al [44] 

όταν εναποτέθεσαν 1% κ.β ευγενή µέταλλα (Pt > Pd > Au) για την παραγωγή 

υδρογόνου από υδατικό διάλυµα αιθανόλης και την φωτοκαταλυτική αναγωγή του 

αζώτου σε αµµωνία αντίστοιχα. 

Για όλα τα χρησιµοποιούµενα µέταλλα, Ru, Ag, Rh, Pd, και Pt η παραγωγή 

υδρογόνου συνοδεύεται από ταυτόχρονη παραγωγή και CΟ2 Σχ. 6.8 (Β) οι καµπύλες 

των οποίων είναι ποιοτικά όµοιες µε αυτές του H2 µε τη διαφορά ότι µηδενίζονται 

µετά από κάποιο χρόνο ακτινοβόλησης. 

Οι συνολικές ποσότητες των παραγόµενων Η2 και CO2 υπολογίστηκαν από τις 

καµπύλες του Σχ.6.8 και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχ. 6.9. Παρατηρείται 

ότι σε όλες τις περιπτώσεις των ευγενών µετάλλων, εκτός από τα Ru και Ag, τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τα θεωρητικά

Μέταλλο / Ηµιαγωγός Έργο εξόδου (ΦΜ/ΦSC) eV 

Ag 4.30 

Ru 4.71 

Rh 4.98 

Pd 5.12 

Pt 5.65 

TiO2                 4.2         [41*] 
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αναµενόµενα. Αντιθέτως µε χρήση µετάλλων Ru και  Ag µόνο µια µικρή ποσότητα 

της οργανικής ένωσεις µετατρέπεται σε Η2 και CO2. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

σχηµατισµό ενδιάµεσων προιόντων τα οποία δε είναι δυνατόν να οξειδωθούν ή να 

αναχθούν πλήρως υπό τις παρούσες συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µη 

αποτελεσµατικό διαχωρισµό των φωτοπαραγόµενων φορτίων και τη µείωση της 

απόδοσης του συστήµατος. 

 

 

6.3.5  Επίδραση της φόρτισης Pt στο ρυθµό παραγωγής Η2 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα δείχνουν ότι, µεταξύ των υλικών που µελετήθηκαν, ο φωτοκαταλύτης 

Pt/TiO2 παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργότητα και, για το λόγο αυτό επιλέχθηκε για 

περαιτέρω µελέτη. Η µελέτη της επίδρασης της φόρτισης της πλατίνας σε φορέα TiO2 

στο ρυθµό της αντίδρασης πραγµατοποιήθηκε σε σειρά πειραµάτων, µε κυµαινόµενη 

Σχήµα 6.9 : Ποσότητες των παραγόµενων Η2 και CO2 από υδατικά αιωρήµατα Μ/TiO2 
συναρτήσει του είδους του µετάλλου (Μ= Ru, Rh, Ag, Pd, και Pt), Cglycerol = 0.365 mM. 
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φόρτιση µετάλλου από 0-5% κ.β Pt. Τα αποτελέσµατα του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνου για τις διάφορες φορτίσεις µετάλλου, συναρτήσει του χρόνου 

ακτινοβόλησης παρουσιάζονται στο Σχ. 6.10. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπό τις 

παρούσες πειραµατικές συνθήκες οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 είναι αµελητέοι 

σε σχέση µε αυτούς του µη ενισχυµένου TiO2 υποδεικνύοντας ότι η ύπαρξη 

διεσπαρµέων νανοκρυστάλλων Pt απαιτείται για την εκκίνηση της αντίδρασης της 

φωτο-αναµόρφωσης της γλυκερόλης. Παρατηρείται ότι, για φόρτιση µόλις 0.05% κ.β. 

Pt υπαρχει σηµαντική αύξηση της παραγωγής H2 (Σχ 6.10Α, καµπύλη α), ο ρυθµός 

του οποίου περνάει από µέγιστο µε τιµή 0.34 µmol min-1 στα 40 πρώτα λεπτά και 

έπειτα µειώνεται σταδιακά για περαιτέρω χρόνο ακτινοβόλησης. Αύξηση της 

φόρτισης της Pt σε 0.1% κ.β. οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του µέγιστου ρυθµού 

παραγωγής H2 σε 0.47 µmol min-1 (Σχ 6.10Α, καµπύλη β), ο οποίος λαµβάνεται σε 

µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης (30 min). Περαιτέρω αύξηση της φόρτισης του 

µετάλλου δεν οδηγεί σε σηµαντική µεταβολή της καµπύλης του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνου (Σχ 6.10Α, ένθετο-καµπύλη γ). Για ακόµα µεγαλύτερες φορτίσεις Pt, (1%, 

2% και 5% κ.β.), παρατηρείται βαθµιαία µείωση του µέγιστου καταλυτικού ρυθµού, ο 

οποίος εµφανίζεται σε µεγαλύτερους χρόνους ακτινοβόλησης (Σχ 6.10Α, καµπύλες δ, 

ε, ζ). Μεγαλύτερη απενεργοποίηση του καταλύτη παρατηρείται κατά τη φόρτισή του 

µε 5% κ.β. Pt (Σχ. 6.10Α, καµπύλη ζ). Ποιοτικά όµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν για 

την επίδραση της φόρτισης της Pt και στην παραγωγή του CO2 (Σχ. 6.10Β). 

Η αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας µετά την εναπόθεση κρυσταλλιτών 

ευγενούς µετάλλου στο TiO2 oφείλεται στη δράση τους ως παγίδων των 

φωτοπαραγόµενων ηλεκτρονίων, αυξάνοντας το διαχωρισµό των φορτίων και 

αποτρέποντας την επανασύνδεσή τους [34,40]. Επιπλέον, τα διεσπαρµένα σωµατίδια 

µετάλλου στην επιφάνεια του ηµιαγωγού είναι πιθανόν να λειτουργούν ως κλασσικοί 

καταλύτες και να επηρεάζουν το ρυθµό των ‘’σκοτεινών’’ καταλυτικών αντιδράσεων 

ή/ και την εκλεκτικότητα των προιόντων της αντίδρασης. 

Οι µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου συναρτήσει των διαφόρων 

φορτίσεων Pt απεικονίζονται στο Σχ. 6.11, συνοψίζονται τα παραπάνω 

αποτελέσµατα, διαπιστώνεται ότι η βέλτιστη φόρτιση µετάλλου στην επιφάνεια του 

TiO2 είναι από 0.1-0.5% κ.β. Αντιθέτως για µεγαλύτερες φορτίσεις ο καταλυτικός 

ρυθµός µειώνεται σηµαντικά. 

Στο Σχ. 6.12 παρουσιάζονται οι συνολικά παραγόµενες ποσότητες των Η2 και 

CO2 που µετρήθηκαν στα πειράµατα αυτά και συγκρίνονται µε τις τιµές που 
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Σχήµα 6.10: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε Pt στο ρυθµό παραγωγής Η2 ως συνάρτηση 
του χρόνου ακτινοβόλησης αιωρήµατος 0.37mM γλυκερόλης. pH: φυσικό και θερµοκρασία 
40οC. 
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Σχήµα 6.11: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε πλατίνα στο µέγιστο ρυθµό παραγωγής Η2 
κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή 
ακτινοβολία. 
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Σχήµα 6.12 : Το συνολικά παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει της  φόρτισης του TiO2 µε 
µέταλλο µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας και 0.37 mM γλύκερόλη. Οι διακεκοµµένες 
γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης. 
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αναµένονται συµφωνα µε τη στοιχειοµετρία της Εξ. 6.1. Από το ραβδόγραµµα 

διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα πειραµατικά παραγόµενα ποσά Η2 και CO2 

είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε αυτά που αναµένονται από τη στοιχειοµετρία της 

αντίδρασης αναµόρφωσης της γλυκερόλης. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε αντίστοιχες µελέτες 

[4,14,26,45-48], οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη µιας βέλτιστης ποσότητας 

φόρτισης µετάλλου για την αύξηση της φωτοκαταλυτικής ενεργότητας ενός 

ηµιαγωγού [46]. Η ύπαρξη αυτής της βέλτιστης φόρτισης οφείλεται κυρίως: 

 

• Στην υπερβολική κάλυψη της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη [45,48]. Υπερβολικές 

εναποθέσεις µετάλλου στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια της TiO2 µειώνουν την 

εισερχόµενη ποσότητα φωτός που µπορεί να φτάσει στον ηµιαγωγό. Με τον τρόπο 

αυτό µειώνεται το ποσοστό ενεργοποίησης του φωτοκαταλύτη TiO2 και κατά 

συνέπεια των φωτοπαραγόµενων φορτίων που απαιτούνται για την εκκίνηση των 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων διάσπασης του νερού (Σχ. 6.13). 

 

 

• Στη συµπεριφορά των µεταλλικών σωµατιδίων ως κέντρων επανασύνδεσης των 

φορτίων [46,49]. Για τιµές φόρτισης µεγαλύτερες από τη βέλτιστη, τα αρνητικά 

φορτισµένα  σωµατίδια πλατίνας ( Pt(e-) ) προσελκύουν τις φωτοπαραγόµενες οπές 

(h+) και επανασυνδέονται: 

hhvv  

PPtt  PPtt  

hhvv  

PPtt  

Σχήµα 6.13: Σχηµατικό διάγραµµα της επίδραση της διασποράς, των εναποθέσεων Pt στο 
TiO2, στον έλεγχο του διαχωρισµού των φορέων φορτίου: (Α) µικρή διασπορά εναποθέσεων Pt 
οδηγεί σε αύξηση του διαχωρισµού των φορέων φορτίου και (Β) µεγάλη διασπορά των 
σωµατιδίων της Pt οδηγεί σε µείωση του διαχωρισµού των φορέων φορτίου και σε αύξηση της 
επανασύνδεσή τους. 

(Α)  
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              PtePthv →+ −+ )(                                                              (6.2) 

 

Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η πιθανότητα της αντίδρασης των οπών µε τα 

ροφηµένα είδη στην επιφάνεια του TiO2 [49] και εποµένως µειώνεται ο ρυθµός της 

αντίδρασης (Σχ. 5.7). Η συµπεριφορά αυτή σχετίζεται µε το µέγεθος του σωµατιδίου  

των εναποθέσεων λευκόχρυσου, αφού µικρότερες εναποθέσεις µπορούν να 

παγιδεύσουν τις οπές πιο αποτελεσµατικά από ότι οι µεγάλες εναποθέσεις, αλλά και 

µε τη διασπορά του µετάλλου στην επιφάνεια του TiO2 [47]. Εποµένως, η µειωµένη 

ενεργότητα του φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 για φορτίσεις µεγαλύτερες του 0,5% µπορεί 

να αποδοθεί στην µικρότερη διασπορά τους  (Πίνακας 5.2). 

 
• Στην αύξηση των αναγωγικών ισοδύναµων 3+Ti [50]. Μετρήσεις της συγκέντρωσης  

κατιόντων 3+Ti  στην επιφάνεια της τιτάνιας για διάφορες φορτίσεις λευκόχρυσου, σε 

αιώρηµα µε pH 13 και για ακτινοβόληση 10 ωρών έδειξαν ότι η αύξηση της φόρτισης 

του λευκόχρυσου µέχρι 0.5% κ.β. έχει σαν αποτέλεσµα την σταδιακή αύξηση της 

ποσότητας των αναγωγικών ισοδύναµων 3+Ti , τα οποία παράγονται κατά την 

ακτινοβόληση. Αντίθετα, για φορτίσεις µεγαλύτερες από 0.5% κ.β., το ποσό αυτό 

σταθεροποιείται σε µια αρκετά υψηλή συγκέντρωση. Η µεγάλη αυτή συγκέντρωση 

κατιόντων 3+Ti  συνδέεται µε τα φωτοπαραγόµενα ηλεκτρόνια, µε βάση την 

ακόλουθη αντίδραση: 

 

              )( 3
2

+−+ +→+ TiehhvTiO cv                                                                         (6.3) 

 

 Τα ηλεκτρόνια αυτά είτε µεταφέρονται σε θέσεις λευκόχρυσου, όπου παράγεται Η2. 

είτε επιστρέφουν στην τιτάνια και δηµιουργήσουν αναγωγικά ισοδύναµα 3+Ti  

 

           ++− ++→+ HTiePtTiOHPt c
o )()( 3

2                                                      (6.4)  

 

είτε στην συνέχεια να επανασυνδέονται µε τις οπές στην µάζα του TiO2. Τέλος για 

φορτίσεις µεγαλύτερες από τη βέλτιστη, παρουσιάζεται µείωση της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας του TiO2 λόγω της ηλεκτρονιακής έλξης που δηµιουργείται από το 

µεγάλο αριθµό των σχηµατιζόµενων µεταλλικών σωµατιδίων. Κατά συνέπεια, δεν 
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είναι ικανοποιητικός ο διαχωρισµός των φωτοπαραγόµενων φορτίων µειώνοντας έτσι 

την ενεργότητα του καταλύτη [46]. 

Αντίστοιχα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV) διατηρώντας της ίδιες πειραµατικές συνθήκες (60ml διάλυµα, 

80mg καταλύτη, pH: 6 (φυσικό) και θερµοκρασία 40οC), διπλασιάζοντας όµως τη 

συγκέντρωση της γλυκερόλης σε 0.74Mm. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του ρυθµού παραγωγής Η2 και CO2 για τις 

διάφορες φορτίσεις µετάλλου, συναρτήσει του χρόνο ακτινοβόλησης παρουσιάζονται 

στο Σχ. 6.14 Α και Β. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται αύξηση του καταλυτικού 

ρυθµού στα πρώτα λεπτά ακτινοβόλησης φτάνοντας σε µια µέγιστη τιµή, ενώ αµέσως 

µετά µειώνεται σταδιακά µε το χρόνο ακτινοβολησης. Από το διάγραµµα είναι 

εµφανές η σταδιακή αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου µε αύξηση της 

φόρτισης της Pt από 0.05% έως 0.5% κ.β., ενώ για περαιτέρω αύξηση του µετάλλου 

στην επιφάνεια του TiO2 σηµειώνεται σηµαντική µείωση του καταλυτικού ρυθµού µε 

µεγαλύτερη αυτή του καταλύτη 5% Pt-TiO2.  

Οι µέγιστοι ρυθµοί παραγωγής υδρογόνου που λαµβάνονται µε 

προσοµοιωµένη υπεριώδη ακτινοβολίας από υδατικό αιώρηµα  γλυκερόλης 

συγκέντρωσης 0.74mΜ. για κάθε φόρτιση Pt συγκεντρώνονται στο Σχ. 6.15. 

∆ιαπιστώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση η βέλτιστη φόρτιση µετάλλου Pt 

κυµαίνεται από 0.1-0.5% κ.β. Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 και CO2 που 

υπολογίζονται από την ολοκλήρωση των καµπυλών βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτά 

που υπολογίζονται από την αντίδραση αναµόρφωσης της γλυκερόλης (Σχ. 6.16) µε 

εξαίρεση τον καταλύτη 5% Pt-TiO2. 
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Σχήµα 6.15: Επίδραση της φόρτισης του TiO2 µε πλατίνα στο µέγιστο ρυθµό παραγωγής Η2 
κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.74mΜ µε υπεριώδης 
ακτινοβολία pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC.
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Σχήµα 6.16 : Το συνολικά πειραµατικό παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει της  φόρτισης 
του µετάλλου σε φορέα TiO2 µε χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας και 0.74 mM γλύκερόλη. 
Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη 
στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
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6.4  Επίδραση των λειτουργικών παραµέτρων στη συµπεριφορά του 

φωτοκαταλύτη 0.5%Pt/TiO2 στην αντίδραση φωτο-αναµόρφωσης της 

γλυκερόλης. 

Η επίδραση των λειτουργικών παραµέτρων της αντίδρασης της 

φωτοκαταλυτικής αναµόρφωσης της γλυκερόλης µελετήθηκε µε χρήση καταλύτη 

0.5% Pt/TiO2. Σε όλα τα πειράµατα οι συνθήκες διεξαγωγής παρέµειναν σταθερές µε 

τη προσπίπτουσα ακτινοβολία να είναι ειτε προσοµοιωµένη ηλιακή είτε υπεριώδης. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα πειράµατα µε ηλιακή ακτινοβολία η συγκέντρωση της 

γλυκερόλης στο αιώρηµα ήταν 0.37 mΜ, ενώ σε αυτά που χρησιµοποιήθηκε 

υπεριώδης ακτινοβολια ήταν 0.74 mΜ. Η επιλογή του φωτοκαταλύτη 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επίδρασης της φύσης του 

µετάλλου (§ 6.3.4 ), όπου ο 0.5% Pt-TiO2 παρουσίασε τη βέλτιστη φωτοενεργότητα. 

Οι λειτουργικές παράµετροι που εξετάστηκαν ήταν η συγκέντρωση του 

φωτοκαταλύτη, το αρχικό pH και η αρχική θερµοκρασία του διαλύµατος. 

 

 

6.4.1  Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη  

Η εξάρτηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου από τη συγκέντρωση του 

φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-TiO2 στο αιώρηµα µελετήθηκε για ένα εύρος τιµών από 0.67 

έως 2.67 gr/L. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, που ελήφθησαν µε χρήση 

προσοµοιωµένης ηλιακής ακτινοβολίας, συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης 

παρουσιάζονται στο Σχ. 6.17. Πρέπει να σηµειωθεί ότι απουσία φωτοκαταλύτη στο 

διάλυµα δεν ανιχνεύτηκε παραγωγή H2 ή CO2 στην αέρια φάση Προσθήκη µόλις 

µόλις 0.66 g/L φωτοκαταλύτη στο διάλυµα οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των αέριων 

προιόντων H2 και CO2 (Σχ. 6.17 καµπύλη α), οι καµπύλες παραγωγής των οποίων 

είναι ποιοτικά και ποσοτικά όµοιες µε αυτές που ελήφθησαν µε συγκέντρωση 

καταλύτη 1.33 g/L (Σχ. 6.17 ένθετο). Οι καµπύλες ρυθµού αυξάνονται σταδιακά 

φτάνοντας σε ένα µέγιστο, ενώ στη συνέχεια µειώνονται µε το χρόνο έκθεσης στο 

φως. Για παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος σε ηλιακή ακτινοβολία ο ρυθµός 

παραγωγής H2 πέφτει στα επίπεδα στο σκέτου νερού, ενώ ο ρυθµός παραγωγής CO2 

µηδενίζεται. Αυξάνοντας σταδιακά τη συγκέντρωση του φωτοκαταλύτη από 0.66 g/L 

(καµπύλη α) σε 1.66 g/L (καµπύλη β) και έπειτα σε 2.66 g/L (καµπύλη γ), 

παρατηρείται αύξηση του µεγίστου ρυθµού παραγωγής H2 από 0.48 µmol/min σε 

0.58 µmol/min και 0.68 µmol/min, αντίστοιχα. Η συνεχής αύξηση του καταλυτικού   
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Σχήµα 6.17: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 στο αιώρηµα στο 
ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37 mM, pH: φυσικό και 
θερµοκρασία 40οC, προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία.
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ρυθµού συνοδεύεται από ολοκλήρωση της φωτοεπαγόµενης αναµόρφωσης της 

γλυκερόλης σε µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης. Αυτού του είδους η 

συµπεριφορά γίνεται κατανοητή θεωρώντας ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αρχικός 

καταλυτικός ρυθµός τόσο λιγότερος είναι ο απαιτούµενος χρόνος για την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης της φωτο-αναµόρφωσης καταλήγοντας τελικά σε 

συνθήκες αντίστοιχες µε αυτές του σκέτου νερού. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τις 

τιµές των συνολικά παραγόµενων ποσών H2 και CO2, πειραµατικών και θεωρητικών, 

που παρουσιάζονται στο Σχ. 6.18 συναρτήσει της µάζας του καταλύτη στο αιώρηµα. 

∆ιαπιστώνεται ότι, για οποιαδήποτε συγκέντρωση 0.5%Pt-TiO2 (0.66-2.66 g/L) οι 

συνολικές ποσότητες των αέριων προϊόντων H2 και CO2, που παράγονται από την 

αναµόρφωση της γλυκερόλης (0.37mM), είναι πρακτικά ίδια (156 ± 4 µmol  για το H2 

και 63.5 ± 1.5 µmol  για το CO2). Επιπλέον, τα παραγόµενη πόσά των H2 και CO2 

είναι σε άριστη συµφωνία µε τα αναµενόµενα από την Εξ. 6.1 (154.7 µmol H2 και 

66.3 µmol CO2). 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της επίδρασης της µάζας του καταλύτη στο 

µέγιστο ρυθµό παραγωγής H2 και CO2 παρουσιάζονται στο Σχ. 6.19. Παρατηρείται 

ότι και για τις δύο περιπτώσεις οι µέγιστοι ρυθµοί maxr  αυξάνονται σχεδόν γραµµικά 

µε αύξηση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-TiO2, ενώ για µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις καταλύτη στο αιώρηµα φαίνεται να σταθεροποιούνται στο ίδιο 

επίπεδο. Αυτή η συµπεριφορά, είναι συνήθης σε φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις σε 

αιωρήµατα [51] µε τη βέλτιστη συγκέντρωση να εξαρτάται από τη γεωµετρία του 

φωτοαντιδραστήρα και τις και συνθήκες αντίδρασης. Όταν η συγκέντρωση του 

καταλύτη στο αιώρηµα είναι πολύ µεγάλη η διείσδυση του φωτός στο 

φωτοαντιδραστήρα είναι περιορισµένη µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σωµατίδια 

καταλύτη που βρίσκονται σε σκίαση. Υπάρχει, όµως, µια βέλτιστη ποσότητα 

καταλύτη στο διάλυµα κατά την οποία διασφαλίζεται η πλήρης ακτινοβόληση όλων 

των σωµατιδίων όπως και  µεγαλύτερη απόδοση της αντίδρασης. 

Από µελέτες που έχουν διερευνήσει την επίδραση της συγκέντρωσης της 

µάζας του καταλύτη στο ρυθµό της αντίδρασης [51-54] προκύπτει ότι για 

φωτοαντιδραστήρες εσωτερικής διαµέτρου από 0.1 έως 0.15 m η βέλτιστη ποσότητα 

φωτοκαταλύτη κυµαίνεται από 0.2 έως 0.3 κ.ο. 
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Σχήµα 6.19: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 στο αιώρηµα στο 
ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37 mM, pH: φυσικό και 
θερµοκρασία 40οC, προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία.

Σχήµα 6.18 : Το συνολικά πειραµατικό παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει της  φόρτισης 
του µετάλλου σε φορέα TiO2µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας και 0.37 mM γλύκερόλη. Οι 
διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη 
στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
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Αντίστοιχα αποτελέσµατα ελήφθησαν µε χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας υπό 

τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες ακτινοβολώντας αιώρηµα γλυκερόλης διπλάσιας 

συγκέντρωσης (0.74 mΜ). Οι καµπύλες των ρυθµών παραγωγής H2 και CO2 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης για συγκεντρώσεις φωτοκαταλύτη 0.66-2.66 

g/L παρουσιάζονται στο Σχ. 6.20. ∆ιαπιστώνεται ποιοτικά όµοια συµπεριφορά µε τις 

αντίστοιχες καµπύλες που ελήφθησαν µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι 

µέγιστοι ρυθµοί είναι περίπου 2-3 φορές µεγαλύτεροι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για 

µάζες καταλύτη 1.33 g/L (Σχ. 6.21 ένθετο), 1.66 g/L (Σχ. 6.20 καµπύλη β) και 2.66 

g/L (Σχ. 6.20 καµπύλη γ) οι ρυθµοί παραγωγής H2 και CO2 δεν παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και είναι αντίστοιχα ίσοι µε 1.2 µmol min-1, 1.2 

µmol min-1, και 0.11 µmol min-1. Αντιθέτως, για συγκέντρωση καταλύτη 0.66 g/L 

(Σχ. 6.20 καµπύλη α) ο µέγιστος ρυθµός είναι 2 φορές µικρότερος από τους 

προαναφερόµενους (0.65 0.11 µmol min-1). 

Οι µέγιστοι ρυθµοί H2 και CO2 συγκεντρώνονται στο Σχ 6.21 όπου 

απεικονίζονται συναρτήσει της συγκέντρωσης του καταλύτη στο αιώρηµα, όπου και 

σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαιώνεται η ύπαρξη βέλτιστης ποσότητας καταλύτη 

στο αιώρηµα. 

Tα συνολικά παραγόµενων ποσών H2 και CO2, πειραµατικών και 

θεωρητικών, που παρουσιάζονται στο Σχ. 6.22 συναρτήσει της µάζας του καταλύτη 

στο αιώρηµα. ∆ιαπιστώνεται και πάλι ότι, για οποιαδήποτε συγκέντρωση 

φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-TiO2 (0.66-2.66 g/L) στο αιώρηµα οι συνολικές ποσότητες 

των αέριων προϊόντων H2 και CO2, που παράγονται από την αναµόρφωση της 

γλυκερόλης (0.74mM), είναι πρακτικά ίδια (309.4 ± 15 µmol για το H2 και 133 ± 9 

µmol για το CO2). Επιπλέον, τα παραγόµενη πόσά των H2 και CO2 είναι σε άριστη 

συµφωνία µε τα αναµενόµενα από την Εξ. 6.1 (309.4 µmol H2 και 132.6 µmol CO2). 
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Σχήµα 6.20: Επίδραση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt/TiO2 στο αιώρηµα στο 
ρυθµό παραγωγής Η2 διαλύµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.74 mM, pH: φυσικό και 
θερµοκρασία 40οC, προσοµοιωµένη υπεριώδη ακτινοβολία.



 176

 

Σχήµα 6.21: Επίδραση της συγκέντρωσης του 0.5% Pt-TiO2 στο αι’ωρηµα στο µέγιστο 
ρυθµό παραγωγής Η2 και CO2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης 
συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή ακτινοβολία pH: φυσικό και θερµοκρασία 40οC. 
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Σχήµα 6.22 : Τα συνολικά παραγόµενα Η2 και CO2 συναρτήσει της  φόρτισης του 
µετάλλου σε φορέα TiO2 µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας και 0.37 mM γλύκερόλη. Οι 
διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη 
στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
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6.4.2  Επίδραση του αρχικού pH του διαλύµατος  

Για τη µελέτη της επίδρασης του pH του αιωρήµατος στο ρυθµό παραγωγής 

υδρογόνου πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα ρυθµίζοντας το αρχικό pH σε τιµές από 3 

έως 10 µε την προσθήκη διαλυµάτος ΗΝΟ3 ή ΝαΟΗ, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα 

που ελήφθησαν για τους ρυθµούς παραγωγής Η2 και CO2. κατά την ακτινοβόληση 

υδατικού αιωρήµατος συγκέντρωσης γλυκερόλης 0.37mΜ συναρτήσει του χρόνου 

ακτινοβόλησης, για διαφορετικές τιµές pH παρουσιάζονται στο Σχ. 6.21. 

Παρατηρείται ότι, για όξινα διαλύµατα ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου 

µειώνεται αισθητά, ενώ για βασικά ο ρυθµός παρουσιάζει σηµαντική αύξηση. 

Συγκεκριµένα, για αρχικό pH=3 ο καταλυτικός ρυθµός µειώνεται αισθητά από 0.47 

µmol/min (pH=3) σε 0.36 µmol/min, ενώ για pH = 8 αυξάνεται σχεδόν 1.5 φορά 

λαµβάνοντας τιµή 0.63 µmol/min. Περαιτέρω αύξηση του pH του διαλύµατος στο 10 

δεν οδηγεί σε σηµαντικές διαφορές τόσο στη µορφή της καµπυλης H2 όσο και του 

µεγίστου ρυθµού. Από το Σχ. 6.23 παρατηρείται ότι για pH διαλύµατος βασικότερα 

του φυσικού, pH 8 και 10 η αύξηση των αρχικών ρυθµών παραγωγής H2 και CO2 

συνοδεύεται από ολοκλήρωση της αντίδρασης της αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε 

µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατεταµένη 

ακτινοβόληση των αιωρηµάτων οδηγεί σε σταδιακή µείωση του ρυθµού στα επίπεδα 

που λαµβάνονται απουσία γλυκερόλης. Ποιοτικά όµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται 

και για την ταυτόχρονη παραγωγή CO2, το οποίο παράγεται από την οξείδωση της 

οργανικής ένωσης µέσω των φωτοπαραγόµενων οπών.  

Τα αποτελέσµατα των µέγιστων ρυθµών παραγωγής H2 και CO2 συναρτήσει 

του pH του διαλύµατος συγκεντρώνονται στο Σχ. 6.24. Παρατηρείται ότι το αρχικό 

pH του διαλύµατος επηρρεάζει δραστικά τους ρυθµούς παραγωγής των αέριων 

προιόντων, οι οποίοι αυξάνονται σηµαντικά σε pH>6. Επιπλέον, παρατηρείται ότι 

υπάρχει µια βέλτιστη τιµή pH διαλύµατος (pH 8) πάνω από την οποία δεν 

µεταβάλλεται η καταλυτική συµπεριφορά του συστήµατος ούτε ποιοτικά όυτε 

ποσοτικά. 

Τα συνολικά παραγόµενα ποσά H2 και CO2 που λαµβάνονται από την 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων καµπυλών των ρυθµών παραγωγής συγκεντρώνονται 

στο Σχ. 6.25, όπου απεικονίζονται συναρτήσει του pH του διαλύµατος. 

∆ιαπιστώνεται ότι για pH 6, 8 και 10 οι τελικές ποσότητες των αέριων προϊόντων H2 

και CO2 είναι πρακτικά ίδιες µεταξύ τους, (156 ± 4 µmol για το H2 και 63.5 ± 1.5 

µmol για το CO2), αλλά και µε αυτές που αναµένονται από τη στοιχειοµετρία της
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Σχήµα 6.23: Επίδραση του pH του διαλύµατος στο ρυθµό παραγωγής Η2 σε καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 συναρτήσει του χρόνου 
ακτινοβόλησης. Ηλιακή ακτινοβλία, Cglyc= 0.37 mM, µάζα καταλύτη 1.33 g/L και θερµοκρασία 40οC. 
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αντίδρασης της φωτοεπαγόµενης αναµόρφωσης της γλυκερόλης, 154.7 µmol για το 

H2 και 66.3 µmol  για το CO2. Για την περίπτωση που το pH του διαλύµατος είναι 

όξινο (pH 3) τα συνολικά παραγόµενα ποσά H2 και CO2, είναι 123 µmol και 48 µmol, 

αντίστοιχα, τα οποία είναι µικρότερα από τα θεωρητικά αναµενόµενα. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι υπό τις παρούσες πειραµατικές συνθήκες στο τέλος του πειράµατος η 

αντίδραση της φωτο-αναµόρφωσης δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως αλλά πιθανώς να 

έχουν παραχθεί και άλλα προϊόντα εκτός από  τα H2 και CO2 είτε στην επιφάνεια του 

καταλύτη είτε στο διάλυµα. 

H εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασηςαπό το αρχικό pH του αιωρήµατος 

οφείλεται, στον αµφοτερίζοντα χαρακτήρα του TiO2 σε υδατικά διαλύµατα, αφού 

αυτός επηρρεάζει τις επιφανειακές ιδιότητες του φωτοκαταλύτη, αλλά και το 

σχηµατισµό των ριζών υδροξυλίου, όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στην

Σχήµα 6.24: Επίδραση του pH του διαλύµατος στο µέγιστο ρυθµό παραγωγής Η2 και CO2 
κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή 
ακτινοβολία, µάζα καταλύτη 1.33 g/L και θερµοκρασία 40οC.
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παράγραφο §3.4.6 [27,44,55,56]. Εποµένως, η αύξηση του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνου που συνοδεύει την αύξηση του pH πάνω από το pKa της υπο διάσπασης 

ουσίας µπορεί να αποδοθεί στην αυξηµένη συγκέντρωση ιόντων OH −  στην 

επιφάνεια της τιτάνιας, αφού ρίζες OH i  σχηµατίζονται από την παγίδευση των οπών. 

Αντίστοιχα, η µείωση του ρυθµού παραγωγή υδρογόνου που παρατηρείται µε µέιωση 

του pH πιθανόν να οφείλεται στη µικρότερη συγκέντρωση ιόντων OH −
 στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη.. 

Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε αντίστοιχες µελέτες της 

επίδρασης του αρχικού pH στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου σε αιωρήµατα 

φωτοκαταλύτών Pt/TiO2 [27,37] και Pt-RuO2/TiO2 [57]. Σε κάθε περίπτωση, η 

σηµαντική αυξηση του καταλυτικού ρυθµού µε αύξηση του pH του διαλύµατος 

Σχήµα 6.25 : Το συνολικά παραγόµενο Η2 και CO2 συναρτήσει τoυ pH του διαλύµατος µε 
χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. Το ακτινοβολούµενο αιώρηµα περιέχει 0.37mM γλυκερόλης 
και 1.33g/L φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-TiO2 θερµοκρασίας 40οC Οι διακεκοµµένες γραµµές 
αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
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αποδίδεται στην αύξηση των φυσικά ροφηµένων ιόντων ΟΗ- , σε βασικά διαλύµατα, 

τα οποία συµµετέχουν στις διαδικασίες παγίδευσης των οπών και στις αντιδράσεις 

µεταφοράς φορτίου µεταξύ ηµιαγωγού και ηλεκρολύτη [27, 35]. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι τιµές του pH που αναφέρονται στo Σχ. 

6.23 αντιστοιχούν στις αρχικά ρυθµισµένες τιµές του διαλύµατος. Κατά την διάρκεια 

της ακτινοβολήσης και συνεπώς και της αντίδρασης αλκαλικών αιωρηµάτων Pt/TiO2, 

παρατηρήθηκε µείωση του pH του αιωρήµατος, µε το χρόνο ακτινοβόλησης. 

Αντίθετα, όταν το αρχικό pH του διαλύµατος ήταν όξινο (pH 3) δεν παρατηρήθηκε 

σηµαντική µείωση του µε το χρόνο ακτινοβόλησης. Η µείωση του pH του διαλύµατος 

σε αλκαλικά διαλύµατα, οφείλεται σε προσροφηµένα υδροξύλια τα οποία 

καταναλώνονται προσφέροντας ηλεκτρόνια στην τιτάνια σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

              s s sOH h OH− ++ → i                                                                                     (6.5) 

 

Αντίστοιχα οι δηµιουργούµενες ρίζες sOH i  µπορεί να χαθούν εύκολα, µε ένα 

µηχανισµό επανασύνδεσης στο σκοτάδι: 

 

                             −−⋅ →+ scs OHeOH                                                                                     (6.6) 

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ελάττωση του τοπικού pH στην επιφάνεια της TiO2. 

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρόνια που µεταφέρονται στην ζώνη αγωγιµότητας, 

αιχµαλωτίζονται από το εναποτιθέµενο µέταλλο (Pt) και αντιδρούν µε προσροφηµένα 

µόρια νερού προς παραγωγή Η2, ελευθερώνοντας ταυτόχρονα υδροξύλια, σύµφωνα 

µε τις αντιδράσεις:  

 

              )( −− →+ ePtePt c                                                                                      (6.7) 

             −⋅− +→+ OHHPtOHePt )()( 2                                                               (6.8) 

              2)()( HPtHPtHPt +→+ ⋅⋅                                                                     (6.9) 

 

Αν οι αντιδράσεις 6.5 και 6.6 προχωρούν µε τον ίδιο ρυθµό, η κατανάλωση ενός 

υδροξυλίου κατά την Αντ. (6.5) αντιστοιχεί σε παραγωγή ενός υδροξυλίου κατά την 

Αντ. (6.8) και εποµένως το pH του διαλύµατος θα έπρεπε να παραµένει σταθερό. 
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Ωστόσο, αν ταυτόχρονα µε το νερό ανάγεται και κάποιο άλλο είδος π.χ. οξυγόνο που 

παράγεται από τις ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

              +⋅+ +→+ HOHhOH v2                                                                            (6.10) 

              22 2
12 OOHOH +→⋅                                                                              (6.11) 

 

αιχµαλωτίζοντας ηλεκτρόνια κατά την παραγωγή −
2O , τότε τα καταναλισκόµενα 

ηλεκτρόνια υπερβαίνουν σε αριθµό αυτά που παράγονται και έτσι το pH ελαττώνεται. 

 

 

6.4.3  Επίδραση της θερµοκρασίας του διαλύµατος  

Για τη µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας στη φωτοκαταλυτική συµπεριφορά 

του 0.5% Pt/TiO2 πραγµατοποιήθηκε σειρά πειραµάτων ακτινοβολώντας αιώρηµα 

γλυκερόλης, συγκέντρωσης 0.37 mM µε φυσικό pH µε χρήση προσοµοιωµένης 

ηλιακής ακτινοβολίας, µεταβάλλοντας τη θερµοκρασία του αιωρήµατος σε ένα εύρος 

τιµών από 40οC έως 80 οC. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο Σχ. 

6.26. Παρατηρείται ότι αύξηση της θερµοκρασίας του αιωρήµατος από τους 40οC 

στους 60 οC οδηγεί σε σηµαντική αύξηση τόσο στο ρυθµού παραγωγής Η2, µε 

µέγιστο ρυθµό από 0.47 µmοl min-1 σε 0.81 µmοl min-1, όσο και στο ρυθµό 

παραγωγής CO2 µε µέγιστο ρυθµό από 0.13 µmοl min-1 σε 0.23 µmοl min-1.  Η 

αύξηση των ρυθµών παραγωγής των αέριων προιόντων  Η2 και CO2 συνοδεύεται από 

µικρή αύξηση του ρυθµού µόνιµης κατάστασης. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η 

ολοκλήρωση της φωτοεπαγόµενης αναµόρφωσης της γλυκερόλης γίνεται σε 

µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης. Συγκεκριµένα, ενώ για θερµοκρασία 

διαλύµατος 40οC απαιτούνται περίπου 1200 λεπτά έκθεσης του αιωρήµατος στο φώς 

(Σχ. 6.26 (Α)) όταν αυξάνεται η θερµοκρασία στους 60οC ο χρόνος ακτινοβόλησης 

µειώνεται περίπου στα 800 λεπτά (Σχ. 6.26 (Β)). Περαιτέρω αύξηση της 

θερµοκρασίας του διαλύµατος στους 80οC δεν οδηγεί σε σηµαντική µεταβολή στις 

καµπύλες των ρυθµώνν  παραγωγής Η2 και CO2 (Σχ. 6.24 (Γ)). 
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Σχήµα 6.26: Επίδραση της θερµοκρασίας του διαλύµατος στο ρυθµό παραγωγής Η2 και CO2 σε καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 συναρτήσει του 
χρόνου ακτινοβόλησης. Πηγή: ηλιακή ακτινοβλία, συγκέντρωση γλυκερόλης συγκέντρωσης: 0.37 mM, µάζα καταλύτη: 1.33 g/L και pH 
φυσικό (pH 6). 
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Τα αποτελέσµατα των µέγιστων ρυθµών παραγωγής H2 και CO2 συναρτήσει 

της θερµοκρασίας του διαλύµατος συγκεντρώνονται στο Σχ. 6.27. Παρατηρείται ότι η 

αύξηση της θερµοκρασίας του διαλύµατος επηρρεάζει σηµαντικά τους ρυθµούς 

παραγωγής των αέριων προιόντων, οι οποίοι αυξάνονται σηµαντικά στους 60οC 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι υπάρχει µια βέλτιστη τιµή θερµοκρασίας διαλύµατος 

(60οC) πάνω από την οποία δεν µεταβάλλεται η καταλυτική συµπεριφορά του 

συστήµατος. 

 

Η παρατηρούµενη εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 

του διαλύµατος δεν µπορεί να αποδοθεί στα φωτο-επαγόµενα βήµατα της 

αντίδρασης, αφού για να µεταβληθεί το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού, η οποία 

είναι και η µοναδική παράµετρος που καθορίζει άµεσα τη απαιτούµενη ενέργεια για 

την εκκίνηση µιας φωτο-αντίδρασης, απαιτούνται πολύ υψηλότερες θερµοκρασίες 

Σχήµα 6.27: Επίδραση της θερµοκρασίας του διαλύµατος στο µέγιστο ρυθµό παραγωγής Η2 
και CO2 κατά την ακτινοβόληση αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37mΜ µε ηλιακή 
ακτινοβολία, µάζα καταλύτη 1.33 g/L και φυσικό pH. 

40 60 80
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

CO2

 H2
 CO2

H2

Ηλιακή ακτινοβολία

 

 

r m
ax

 (µ
m

ol
 H

2 / 
m

in
)

Θερµοκρασία διαλύµατος (oC)



 185

από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα Συνεπώς η αύξηση του καταλυτικού 

ρυθµού πιθανώς να οφείλεται στην επίδραση της θερµοκρασίας στα ‘’σκοτεινά ‘’ 

βήµατα της αντίδρασης, όπως είναι η ισορροπία προσρόφησης - εκρόφησης  των 

προϊόντων και των αντιδρώντων, η σταθερότητα των ενδιαµέσων ενώσεων και η 

διάχυση των ροφηµένων ειδών [58]. Για παράδειγµα, όσο γρηγορότερα 

καταναλώνεται το φωτοπαραγόµενο οξυγόνο, το οποίο βρίσκεται ροφηµένο στην 

επιφάνεια είτε του ηµιαγωγού είτε στα σωµατίδια του µετάλλου, από τα οργανικά 

µόρια τόσο µεγαλύτεροι αναµένεται να είναι και οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2. 

Επιπλέον, είναι πιθανό η θερµοκρασία του διαλύµατος να επηρρεάζει τα θερµικά 

καταλυτικά βήµατα της αντίδρασης που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη ή/και στην επιφάνεια των διεσπαρµένων κρυσταλλιτών Pt. Τέτοιου 

είδους αντιδράσεις είναι η οξείδωση της γλυκερόλης και των ενδιαµέσων της από το 

φωτοπαραγόµενο οξυγόνο. 

 

 

6.8 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 

Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παρουσιάστηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Η παραγωγή υδρογόνου από καθαρό νερό µε µη ενισχυµένο TiO2 δεν είναι 

εφικτή είτε χρησιµοποιώντας ηλιακή είτε υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Είναι εφικτή η παραγωγή υδρογόνου µε χρήση φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 και τρεις 

άφθονες και ανανεώσιµες πηγές, ηλιακή ενέργεια, βιαµάζα και νερό. 

• Η επεξεργασία οργανικών ενώσεων στο νερό µε χρήση φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 

και ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας απουσία οξυγόνου, έχει ως αποτέλεσµα την 

αποικοδόµηση του οργανικού ρύπου και την ταυτόχρονη παραγωγή Η2 και CΟ2 στην 

αέρια φάση. 

• Οι οργανικοί ρύποι δρουν ως δότες ηλεκτρονίων και ως «δεσµευτές» των 

φωτοπαραγώµενων οπών και του φωτοπαραγώµενου Ο2, επιβραδύνοντας µε τον 

τρόπου αυτό τις διεργασίες επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-οπής και την αντίστροφη 

αντίδραση Η2-Ο2, αντίστοιχα. Έτσι, λαµβάνονται σηµαντικά υψηλότεροι ρυθµοί 

παραγωγής Η2. Η διεργασία πραγµατοποιείται όσο η «θυσιαζόµενη» ένωση και τα 

ενδιάµεσα προϊόντα της είναι παρόντα στο διάλυµα. Όταν επιτευχθεί πλήρης 
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οξείδωση της οργανικής ένωσης, ο ρυθµός παραγωγής Η2 µειώνεται και επιστρέφει 

στα επίπεδα του ρυθµού που λαµβάνεται για το σκέτο νερό. 

• Η συνολική διεργασία µπορεί να περιγραφεί ως φωτοεπαγώµενη αναµόρφωση 

οργανικών ενώσεων σε συνθήκες περιβάλλοντος, και αντιπροσωπεύει µια µέθοδο 

φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσµατική για την επεξεργασία αποβλήτων, µε 

την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. 

• Από τα διάφορα µέταλλα που εξετάσθηκαν (Pt, Pd, Ru Rh και Ag), για την 

φωτοεπαγόµενη αναµόρφωση της γλυκερόλης µόνο η εναπόθεση Pt και Pd 

βελτίωσαν σηµαντικά τη φωτοκαταλυτική ενεργότητα του TiO2 για την αντίδραση 

διάσπασης του νερού. H εναπόθεση Ru, Rh και Ag δεν επηρέασε ιδιαίτερα το ρυθµό 

παραγωγής Η2. Η αύξηση της ενεργότητας µε χρήση πλατίνας και παλλαδίου 

αποδίδεται στη µείωση της πιθανότητας επανασύνδεσης του φωτοδηµιουργούµενου 

ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, λόγω της παγίδευσης των ηλεκτρονίων σε θέσεις του 

µετάλλου. 

• Η εναπόθεση Pt στην επιφάνεια της τιτάνιας, οδηγεί αρχικά σε βελτίωση του 

ρυθµού παραγωγής Η2, η ευεργετική όµως αυτή δράση χάνεται µετά από 

παρατεταµένη ακτινοβόληση. Εξάλλου, παρατηρήθηκε ότι ο µέγιστος ρυθµός 

παραγωγής Η2 αυξάνεται γραµµικά µε αύξηση της φόρτισης του λευκόχρυσου (0.05-

1.0 wt %), ενώ για µεγαλύτερες εναποθέσεις µετάλλου ο ρυθµός παραγωγής 

υδρογόνου µειώνεται δραστικά. Η µείωση της δραστικότητας του Pt ,πιθανώς να 

οφείλεται στην συσσώρευση διαφόρων φωτοπαραγώµενων ειδών στην επιφάνειά του 

φωτοκαταλύτη, µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση των βηµάτων της αντίδρασης, τα 

οποία σχετίζονται µε την παραγωγή Η2. 

• Ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται αισθητά µε αύξηση της 

συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο αιώρηµα. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αυξάνει κατά 

δύο τάξεις µεγέθους µε συγκέντρωση γλυκερόλης στο αιώρηµα 1Μ. Η αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου οφείλεται στη δράση της γλυκερόλης ως θυσιαζόµενη 

ένωση, ρόλος της οποίας είναι η γρήγορη αποµάκρυνση των φωτοπαραγόµενων οπών 

(ριζών υδροξυλίου) ή/και του φωτοπαραγόµενου οξυγόνου, µη αντιστρεπτά, 

εµποδίζοντας έτσι την επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής ή/και την αντίστροφη 

αντίδραση Ο2-Η2 

• Mε χρήση καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 και γλυκερόλης, η µελέτη των λειτουργικών 

παραµέτρων της αντίδρασης φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού έδειξε ότι: 
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 Αύξηση της µάζας του καταλύτη στο αιώρηµα οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ενώ µια µεγαλύτερες συγκεντρώσεις φωτοκαταλύτη 

οι ρυθµοί σταθεροποιούνται στο ίδιο επίπεδο. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώνεται είτε 

η φωταγώγηση πραγµατοποιείται µε ηλιακή είτε µε υπεριώδης ακτινοβολία. Και στις 

δύο περιπτώσεις, ο βέλτιστος ρυθµός παραγωγής Η2 λαµβάνεται µε συγκέντρωση 

φωτοκαταλύτη 1.33 g/L. Το όριο αλλαγής της καταλυτικής συµπεριφοράς εξαρτάται 

από τις συνθήκες αντίδρασης και τη γεωµετρία του φωτοαντιδραστήρα, σύµφωνα µε 

τον οποίο ορίζεται µια βέλτιστη ποσότητα TiO2 όπου όλη η επιφάνεια των 

σωµατιδίων του καταλύτη ακτινοβολούνται. 

 Για pH διαλύµατος βασικότερα του φυσικού (pHnat 6), π.χ. pH 8 

παρατηρείται σηµαντική αύξηση του καταλυτικού ρυθµού, ο οποίος δεν 

µεταβάλλεται περαιτέρω µε επιπλέον αύξηση του pH του διαλύµατος στο 10. 

Αντιθέτως για όξινα διαλύµατα (pH 3) ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου µειώνεται 

αισθητά. H εξάρτηση της απόδοσης του συστήµατος από το αρχικό pH του 

αιωρήµατος είναι πιθανό να οφείλεται στον αµφοτερίζοντα χαρακτήρα του TiO2 σε 

υδατικά διαλύµατα, αφού αυτό επηρρεάζει τις επιφανειακές ιδιότητες του 

φωτοκαταλύτη, αλλά και το σχηµατισµό των ριζών υδροξυλίου 

 Αύξηση της θερµοκρασίας της αντίδρασης από τους 40οC στους 60 οC 

οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του ρυθµού παραγωγής Η2, ενώ περεταίρω αύξηση της 

θερµοκρασίας του στους 80οC δεν πρκαλεί σηµαντική µεταβολή του ρυθµού. Η 

εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασης από τη θερµοκρασία του διαλύµατος µπορεί να 

αποδοθεί στην επίδραση της θερµοκρασίας στα ‘’σκοτεινά‘’ βηµάτα της αντίδρασης, 

όπως είναι η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης, των προϊόντων µε των 

αντιδρώντων, η σταθερότητα των ενδιαµέσων ενώσεων και η διάχυση των 

ροφηµένων ειδών. 

• Οι ποσότητες του Η2 και του CO2 που παράγονται από την φωτο-αναµόρφωση 

της γλυκερόλης είναι σε πλήρη συµφωνία µε αυτές που αναµένονται σύµφωνα µε τη 

στοιχειοµετρία της αντίδρασης, µε αναλογία µορίων ίση µε 7:3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

 

 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι παρ’ όλο που η εναπόθεση 

λευκόχρυσου στην επιφάνεια της τιτάνιας, αρχικά οδηγεί σε ενίσχυση του ρυθµού 

παραγωγής Η2, η ευεργετική αυτή δράση χάνεται µετά από παρατεταµένη έκθεση του 

αιωρήµατος στο φως. Η συµπεριφορά αυτή αποδόθηκε στην συσσώρευση διαφόρων 

φωτοπαραγόµενων ειδών στην επιφάνεια του µετάλλου, µε αποτέλεσµα την 

επιβράδυνση των βηµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή Η2. Όταν όµως, µια 

οργανική ένωση, όπως η γλυκερόλη προστίθεται στο διάλυµα, η απενεργοποίηση του 

καταλύτη Pt/TiO2 καθυστερεί κατά τρόπο, ο οποίος εξαρτάται από την φύση και την 

ποσότητα της «θυσιαζόµενης» ένωσης που χρησιµοποιείται. Είναι φανερό ότι αυτό 

οφείλεται στην αποµάκρυνση του φωτοπαραγόµενου οξυγόνου/οξειδωτικών ειδών 

από την επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Αποτέλεσµα είναι η αποµάκρυνση των 

ενώσεων που «δηλητηριάζουν» την επιφάνεια του καταλύτη, οδηγώντας µε τον τρόπο 

αυτό σε µεγαλύτερους ρυθµούς παραγωγής Η2. Η παραπάνω διεργασία 

πραγµατοποιείται για όσο χρονικό διάστηµα η οργανική ένωση και τα ενδιάµεσά της 

είναι παρόντα στο διάλυµα. Όταν η «θυσιαζόµενη» ένωση οξειδώνεται πλήρως, ο 

φωτοκαταλύτης επιστρέφει στα επίπεδα του ρυθµού που επιτυγχάνονται για το σκέτο 

νερό. 

 

7.2 Προσδιορισµός των χηµικών ενδιαµέσων της αντίδρασης φωτο-

αναµόρφωσης της γλυκερόλης 

Για τη διερεύνηση του σχηµατισµού και της πορείας των ενδιάµεσων προϊόντων 

χρησιµοποιήθηκε διάλυµα γλυκερόλης αρκετά µεγάλης συγκέντρωσης (17.7 mΜ), µε 

χρήση πηγής που προσοµοιώνει την ηλιακή ακτινοβολία. Τα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν φαίνονται στο Σχ. 7.1, όπου παρουσιάζεται ο ρυθµός παραγωγής Η2 και
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CO2 συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι υπό τις παρούσες 

πειραµατικές συνθήκες απαιτούνται περίπου 300 ώρες ακτινοβόλησης για την 

ολοκλήρωση της φωτο-επαγόµενης αναµόρφωσης της γλυκερόλης που περιέχεται 

στο διάλυµα, ενώ τα µόνα αέρια προϊόντα που ανιχνεύθηκαν στην αέρια φάση ήταν 

το υδρογόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Τα συνολικά παραγόµενα πειραµατικά 

ποσά Η2 και CO2 βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία µε τα αναµενόµενα σύµφωνα 

µε τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης αναµόρφωσης υποδεικνύοντας ότι η γλυκερόλη 

όπως και όλα τα ενδιάµεσα προϊόντα τελικά αναµορφώθηκαν πλήρως σε Η2 και CO2.  

Για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των ενδιάµεσων προϊόντων που 

σχηµατίζονται στην υγρή φάση πραγµατοποιήθηκε µελέτη σε ξεχωριστά πειράµατα. 

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία της υγρής φάσης µετά τη 

διακοπή της αντίδρασης της αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε επιθυµητούς χρόνους 

ακτινοβόλησης. Μετά τη συλλογή τα δείγµατα φιλτραθηκαν µε µικροσύριγγα 

Σχήµα 7.1: Οι ρυθµοί παραγωγής Η2 (µε κλειστά σύµβολα) και CO2 (µε ανοικτά σύµβολα) 
ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης αιωρήµατος γλυκερόλης συγκέντρωσης 17.7 mΜ 
µε χρήση προσοµοιωµένης ηλιακής ακτινοβολίας. Πειραµατικές συνθήκες: φωτοκαταλύτης 
0.5% Pt-TiO2 (1.33 g/L), T= 40oC, pH διαλύµατος φυσικό, ένταση εισερχόµενης 
ακτινοβολίας 73.79 10−⋅ Einstein/sec.
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διέλευσης σωµατιδίών κάτω των 0.45µm και έπειτα αποθηκεύτηκαν σε σφραγισµένα 

φιαλίδια  σε περιβάλλον χαµηλής θερµοκρασίας για περαιτέρω ανάλυση. Οι 

αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια υγρής χρωµατογραφίας (HPLC) µε 

στήλη αντιστρόφου φάσεως Supelcogel-H και ανιχνευτή φθορισµού, όπως και µε 

αέρια χρωµατογραφία µε τριχοειδή στήλη και ανιχνευτή φλόγας ιονισµού (FID). Από 

τις παραπάνω αναλύσεις ανιχνεύθηκε κάθε φορά η υπολειπόµενη συγκέντρωση 

γλυκερόλης, όπως και η ύπαρξη µεθανόλης και οξικού οξέος ως ενδιάµεσα προϊόντα.  

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων συνοψίζονται στο Σχ. 7.2, όπου 

παρουσιάζονται οι ποσότητες της αντιδρώσας γλυκερόλης και των ενδιαµέσων 

προϊόντων (µεθανόλη και οξικό οξύ) στο διάλυµα καθώς και των τελικών προϊόντων 

που παρήχθησαν στην αέρια φάση (Η2 και CO2) συναρτήσει του χρόνου 

ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι η συγκέντρωση της γλυκερόλης µειώνεται µε το 

χρόνο ακτινοβόλησης και µηδενίζεται µετά από περίπου 300 ώρες, ενώ ταυτόχρονα 

τα παραγόµενα ποσά Η2 και CO2 αυξάνονται µε το πέρασµα του χρόνου. Το κύριο 

Σχήµα 7.2: Οι συνολικές ποσότητες των αντιδρώντων, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων 
στη αέρια και υγρή φάσης ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης. 
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ενδιάµεσο προϊόν είναι η µεθανόλη, η ποσότητα της οποίας αυξάνει µε το χρόνο 

φτάνοντας σε µία µέγιστη τιµή 0.37 mmol µετά από 10-20 ώρες ακτινοβόλησης και 

έπειτα µειώνεται σταδιακά, µέχρις ότου µηδενιστεί µετά από περίπου 300 ώρες. Η 

παραγωγή µεθανόλης συνοδεύεται από την παραγωγή πολύ µικρότερης 

συγκέντρωσης οξικού οξέος, η καµπύλη παραγωγής του οποίου είναι ποιοτικά όµοια 

µε αυτή της µεθανόλης λαµβάνοντας µικρό µέγιστο (0.09 mmol) µετά από 20 ώρες 

ακτινοβόλησης. Παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως έχει ως αποτέλεσµα 

τη σταδιακή µείωση όλων των ενδιάµεσων προϊόντων του διαλύµατος και την πλήρη 

αναµόρφωσή τους σε Η2 και CO2.  

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, αλλά και από αυτά παλαιοτέρων µελετών 

που πραγµατοποιήθηκαν στο παρόν εργαστήριο [1-3], προκύπτει ότι το νερό δρα ως 

οξειδωτικό µέσο, µέσω του ενδιάµεσου σχηµατισµού ριζών υδροξυλίου και άλλων 

οξειδωτικών ειδών. Επίσης συµπεραίνεται ότι, η φωτο-επαγόµενη διεργασία 

αναµόρφωσης λαµβάνει χώρα µέσω οξείδωσης των οργανικών ενώσεων προς µόρια 

µε προοδευτικά µικρότερο µοριακό βάρος και τελικά προς CO2. Ωστόσο, η παραγωγή 

µεθανόλης ως ενδιάµεσο προϊόν υποδεικνύει την ύπαρξη παράλληλων αντιδράσεων, 

οι οποίες είναι πιθανον παρόµοιες µε τις αντίστοιχες που λαµβάνουν χώρα σε 

αντιδράσεις θερµικής καταλυτικής αναµόρφωσης οξυγονωµένων υδρογονανθράκων 

στην αέρια φάση [4,5]. Για παράδειγµα, η αναµόρφωση γλυκερόλης σε υδατικό µέσο 

µε τη βοήθεια καταλυτών ενισχυµένων µε Pt, πραγµατοποιείται σε υψηλές 

θερµοκρασίες και πιέσεις παράγοντας µια πληθώρα από υγρά παραπροϊόντα, όπως 

µεθανόλη, αιθανόλη, ακετόνη, οξικό οξύ κ.α. Σαν προτεινόµενη πορεία της 

διεργασίας αυτής αναφέρεται ότι η γλυκερόλη υφίστανται αφυδρογονώση στην 

επιφάνεια του µετάλλου παράγοντας H2 και ροφηµένα ενδιάµεσα είδη, των οποίων οι 

δεσµοί C-C σπάνε και εκροφούνται σε µικρότερα µόρια όπως µεθανόλη και οξικό 

οξύ (βλ. Σχ. 7.3). Έπειτα αυτές οι ενώσεις όπως και άλλα ροφηµένα είδη στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, σταδιακά οξειδώνονται µε τη βοήθεια των 

φωτοπαραγόµενων οξειδωτικών προς CO2. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική 

αντίδραση µπορεί να περιγραφεί ως φωτο-επαγόµενη αναµόρφωση γλυκερόλης, 

εφόσον τα τελικά προϊόντα είναι µόνο υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 

Οι µέχρι τώρα µελέτες αναµόρφωσης της γλυκερόλης γίνονται σε υψηλές 

θερµοκρασίες και πιέσεις µε τη βοήθεια ευγενών µετάλλων και έχουν ως κύριο στόχο 
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Σχήµα 7.3: Σχηµατική αναπαράσταση του σχηµατισµού µορίου οξικού οξέος µέσω 
αφυδρογόνωσης και διάσπασης των δεσµών C-C αρχικών µορίων γλυκερόλης. 
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τους την πραγµατοποίηση της αντίδρασης water-gas shift για την εξάλειψη του CΟ 

και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση των παράπλευρων αντιδράσεων της 

µεθανοποίησης του CΟ και της Fischer-Tropsch σύνθεσης, έτσι ώστε η 

εκλεκτικότητα του Η2 να είναι υψηλή [4-6]. Οι Sinfelt και Yates [7] εξέτασαν τη 

καταλυτική ενεργότητα για το σπάσιµο του δεσµού C-C µε χρήση ευγενών µετάλλων 

όπως Pt, Ru, Ni, Ir και Rh καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι πιο αποτελεσµατικό 

από αυτά είναι το Pt. Απαραίτητη προϋπόθεση για το µέταλλο δεν είναι µόνο το 

σπάσιµο του δεσµού C-C, αλλά και η ενεργότητα που παρουσιάζει για τη water-gas 

shift αντίδραση, σε χαµηλές θερµοκρασίες, για τη αποµάκρυνση του CΟ από την 

επιφάνεια του µετάλλου που δηµιουργείται από την αντίδραση της αναµόρφωσης. 

Από µελέτη των Grenoble et al. [8] προκύπτει ότι στο συµπέρασµα ότι για το σκοπό 

αυτό τα µέταλλα Pt, Ru και Ni παρουσιάζουν εξαιρετική ενεργότητα. Ταυτόχρονα, 

όµως, για να υπάρχει υψηλή εκλεκτικότητα Η2 θα πρέπει να περιοριστούν οι 

παράπλευρες αντιδράσεις της µεθανοποίησης του CΟ, της Fischer-Tropsch σύνθεσης, 

οι οποίες για τη συγκεκριµένη διαδικασία είναι ανεπιθύµητες. Από πειραµατικές 
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Σχήµα 7.3: Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού παραγωγής µορίων µεθανόλης και 

οξικού οξέος µέσω αφυδρογόνωσης και διάσπασης των δεσµών C-C αρχικών µορίων 

γλυκερόλης [4,5]. 
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διεργασίες των Vannice et al. [9,10] διαπιστώθηκε ότι αυτό πραγµατοποιείται µε 

χρήση µετάλλων Pt, Ir και Pd. Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι ο Pt είναι το 

µέταλλο, το οποίο πληροί και τις τρεις αυτές προϋποθέσεις.  

Στην περίπτωση της φωτοεπαγόµενης αναµόρφωσης γλυκερόλης σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος µε τη βοήθεια καταλύτη 0.5% Pt-TiO2 επιτυγχάνεται 

υψηλή απόδοση του συστήµατος σε H2 και ταυτόχρονα άµεση µετατροπή των 

οργανικών ενώσεων σε CO2 χωρίς ενδιάµεσα στάδια όπως είναι αυτά της 

µεθανοποίησης, της αντίδρασης water-gas shift και της Fischer-Tropsch σύνθεσης. 

 

 

7.3 Σχηµατισµός υπερόξυ ενώσεων σε υδατικά αιωρήµατα Pt/TiO2 

Η ζώνη αγωγιµότητας και ζώνη σθένους του TiO2 είναι αντίστοιχα ελαφρώς 

πιο αρνητική από το Ε(Η+/Η2) και αρκετά πιο θετική από το Ε(Ο2/Η2Ο), επιτρέποντας 

θερµοδυναµικά τη διάσπαση του νερού προς υδρογόνο (Εξ. 7.1) και οξυγόνο (Εξ. 

7.2).  

 
22 2CBe H H− ++ →                                   ΕCB< Ε(Η+/Η2)                              (7.1) 

2 2
12 2
2VBhv H O O H+ ++ → +                   ΕCB>     Ε(Ο2/Η2Ο)                        (7.2) 

 
Παρόλα αυτά δεν έχει αναφερθεί απευθείας παραγωγή οξυγόνου κατά την 

ακτινοβόληση αιωρηµάτων TiO2 ή Pt/TiO2 σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντίδραση 

αναγωγής του νερού προς υδρογόνο (Η2) θα πρέπει να συνοδεύεται αναγκαστικά από 

µια αντίδραση οξείδωσης. 

Αρκετοί ερευνητές µελέτησαν την πορεία των φωτοπαραγόµενων 

οπών/οξειδωτικών µέσων καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι είτε το 

φωτοπαραγόµενο οξυγόνο παραµένει προσροφηµένο στην επιφάνεια του καταλύτη 

ή/και αντιδρά περαιτέρω σχηµατίζοντας υπεροξυ-τιτανικά σύµπλοκα στην επιφάνεια 

του TiO2 [11] και Η2Ο2 στο διάλυµα [11,12]. Επιπλέον, είναι πιθανόν οι οπές της 

ζώνης σθένους να οξειδώνουν την επιφάνεια του καταλύτη και κατόπιν ο ίδιος να δρα 

ως δότης ηλεκτρονίων παράγοντας Η2 µε ταυτόχρονη µη αντιστρέψιµη οξείδωση των 

ιόντων Ti+4 σε Ti+5 [13].  

 Θερµοδυναµικά είναι εφικτή η οξείδωση του νερού προς παραγωγή 

υπεροξειδίου του υδρογόνου σύµφωνα µε την εξίσωση:  
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2 2 22 2VBh H O H O H+ ++ → +                                                                           (7.3) 
 
Υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των φωτοκαταλυτικών πειραµάτων 

σε αιωρήµατα 0.5%Pt/TiO2 (Σχ. 7.4) το µόνο προϊόν που ανιχνεύθηκε στην αέρια 

φάση ήταν το υδρογόνο, αν και σύµφωνα µε την αντίδραση διάσπασης του νερού 

(Εξ. 7.2 και 7.3) θα έπρεπε να παράγεται και οξυγόνο. Για τη διερεύνηση του 

φαινοµένου αυτού πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισµό υπερόξυ-ενώσεων, κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων 

0.5%Pt/TiO2. 

 

Η δειγµατοληψία της υγρής φάσης έγινε µετά τη διακοπή της φωτοαντίδρασης σε 

επιθυµητούς χρόνους ακτινοβόλησης, ενώ για την ταυτοποίηση των ενώσεων αυτών 

στα δείγµατα πραγµατοποιήθηκε τιτλοδότηση µε δείκτη KMnO4, όπως αναφέρεται 

αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν απουσία θυσιαζόµενης ένωσης στο αιώρηµα συγκεντρώνονται 

στα Σχ. 7.5Α όπου παρουσιάζονται οι υπερόξυ-ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στο 

αιώρηµα (καµπύλη α), στο διάλυµα (καµπύλη β), όπως και στην επιφάνεια του 
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αιωρήµατος 0.5% Pt/TiO2. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε (Α) τη µέθοδο των 
υπερµαγγανικών και (Β) τη µέθοδο LabAssayTM. 
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καταλύτη (καµπύλη γ), συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Τα ανοικτά και 

κλειστά σύµβολα αναφέρονται σε δύο σετ πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µε 

διαφορά ενός µήνα µεταξύ τους. Η ποσότητα των υπερόξυ-ενώσεων που βρίσκονται 

ροφηµένες στην επιφάνεια του καταλύτη υπολογίστηκε από τη διαφορά των 

καµπύλων (α) και (γ). Τα αποτελέσµατα του Σχ 7.5Α δείχνουν ότι η ποσότητα του 

συνολικά παραγόµενου Η2Ο2 στο αιώρηµα (διάλυµα και επιφάνεια καταλύτη) 

αυξάνεται σηµαντικά µε το χρόνο φτάνοντας στα 5.7 µmol στις 2 πρώτες ώρες 

ακτινοβόλησης και παραµένει σταθερή για τις επόµενες 3 ώρες. Σε αυτό το χρονικό 

διάστηµα δεν ανιχνεύθηκαν υπεροξειδικά είδη στην υγρή φάση, υποδεικνύοντας ότι 

τα είδη αυτά σχηµατίζονται και παραµένουν στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

Παρατεταµένη ακτινοβόληση του αιωρήµατος οδηγεί σε επιπλέον αύξηση των 

υπερόξυ ενώσεων στο αιώρηµα, η ποσότητα των οποίων σταδιακά φτάνει τα 19.7 

µmol στις 65 ώρες ακτινοβόλησης (καµπύλη α). Η ύπαρξη Η2Ο2 στην υδατική φάση 

ανιχνεύθηκε µετά από 4 ώρες ακτινοβόλησης (καµπύλη β), και η ποσότητά του τ 

αυξάνεται στα 1.5 µmol και στα 2.2 µmol για 10 και 22 ώρες ακτινοβόλησης, 

αντίστοιχα. Η ποσότητα των Η2Ο2 στην επιφάνεια του καταλύτη δε διαφέρει 

σηµαντικά από την συνολική ποσότητα των Η2Ο2 στο αιώρηµα. Στο σηµείο αυτό 

απαιτείται να σηµειωθεί ότι περίπου το 90% των συνολικά παραγόµενων 

υπεροξειδικών ειδών είναι δεσµευµένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. 

Αντίστοιχα πειράµατα για τον προσδιορισµό των υπερόξυ-ενώσεων 

πραγµατοποιήθηκαν και µε δεύτερη µέθοδο (LabAssayTM), τα αποτελέσµατα των 

οποίων παρουσιάζονται στο Σχ. 7.5Β. Παρατηρείται ότι οι καµπύλες των υπεροξυ 

συµπλόκων συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης που ανιχνεύθηκαν στο αιώρηµα 

και στο διάλυµα είναι ποιοτικά όµοιες, αλλά ποσοτικά µικρότερες σε σχέση µε 

εκείνες που ελήφθησαν µε τη µέθοδο των υπερµαγγανικών (Σχ. 7.5Α και 7.5Β). 

Αντιθέτως, η καµπύλη που αντιστοιχεί στα ροφηµενα υπεροξειδικά είδη στην 

επιφάνεια του καταλύτη (καµπύλη γ) είναι πρακτικά ίδια και για τις δύο µεθόδους.

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των Σχ. 7.4 και 7.5 παρατηρείται ότι σε 

µικρούς χρόνους ακτινοβόλησης το συνολικά παραγόµενο Η2 (Σχ. 7.4 καµπύλη β) 

είναι µικρότερο σε σχέση µε τη συνολική ποσότητα των υπεροξειδικών ειδών που 

σχηµατίζονται στο αιώρηµα (Σχ. 7.5, καµπύλη α). Για µεγαλύτερους, όµως, χρόνους 

ακτινοβόλησης αυτό αντιστρέφεται. Η συµπεριφορά αυτή απεικονίζονται στο Σχ. 7.6, 

όπου παρουσιάζεται η αναλογία µορίων Η2Ο2:H2 που παράγονται συναρτήσει του 

χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι την πρώτη ώρα ακτινοβόλησης η συνολική 
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ποσότητα των υπεροξειδικών ειδών που σχηµατίζονται στο αιώρηµα είναι 2-3 φορές 

µεγαλύτερη από αυτή του παραγόµενου υδρογόνου. Για µεγαλύτερους χρόνους η 

αναλογία µορίων Η2Ο2:H2 µειώνεται και φτάνει κάτω από 1, µετά από τρεις ώρες 

ακτινοβόλησης. Παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως οδηγεί σε συνεχείς 

µείωση της αναλογίας µορίων Η2Ο2:H2, η οποία φτάνει στα 0.2 µετά από 65 ώρες 

ώρες ακτινοβόλησης.  

Παρατηρείται ότι µετά από τρεις ώρες ακτινοβόλησης τα σχηµατιζόµενα ποσά 

των Η2Ο2 δεν είναι τα αναµενόµενα σύµφωνα και µε την αύξηση του παραγόµενου 

Η2, υποδεικνύοντας ότι κάποια άλλη οξειδωτική διαδικασία υπερτερεί. Αυτό µπορεί 

να είναι η οξείδωση του ίδιου του καταλύτη. Η υπόθεση αυτή έρχεται σε συµφωνία 

µε τα αποτελέσµατα της µελέτη των Abe et al [13], όταν εξέτασαν την επιφάνεια του 

καταλύτη µε τεχνικές XRD και XPS µετά το τέλος µεγάλης διάρκειας 

φωτοκαταλυτικών πειραµάτων (~600 ώρες) σε υδατικών αιωρηµάτων Pt-TiO2. Από 

τα πειράµατα αυτά, διαπιστώθηκε ότι το TiO2 δρα ως δότης ηλεκτρονίων 

οξειδώνοντας µη αντιστρεπτά το 35% των ιόντων Ti+4 σε Ti+5, ενώ ταυτόχρονα 

αλλάζει η ενέργεια του δεσµού Ο του TiO2 πριν και µετά την ακτινοβόληση. 
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Σχήµα 7.6: Η εξάρτηση της αναλογίας µορίων Η2Ο2:H2 που παράγονται συναρτήσει του 
χρόνου ακτινοβόλησης κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2. Οι δύο 
καµπύλες αντιστοιχούν στα συνολικά παραγόµενα υπεροξυ-σύµπλοκα που σχηµατίστηκαν 
στο αιώρηµα και µετρήθηκαν µε τις δύο µεθόδους (υπερµαγγανικα και LabAssayTM).  
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Αντίστοιχη µελέτη, για τη µη στοιχειοµετρική παραγωγή Η2 και Ο2, έγινε και 

από τους Kiwi και Gratzel [11,14,15], χρησιµοποιώντας εµπορικό διοξείδιο του 

τιτανίου (Degusa P-25) ενισχυµένο µε 0.3% Rh. Μετά από 46 ώρες ακτινοβόλησης 

υδατικού αιωρήµατος  0.3% Rh/TiO2 είχαν παραχθεί 32.25 µmol υπεροξυ ενώσεων, 

δηλαδή 25% σε σύγκριση µε το υδρογόνο που παράχθηκε στην ίδια σειρά 

πειραµάτων. Και σε αυτήν την περίπτωση ανιχνεύθηκαν υπεροξειδικά είδη την 

επιφάνεια του καταλύτη σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι στο υπερκείµενο υγρό. 

Οµοίως και οι Rubertelli et al [16], ενισχύοντας τον ηµιαγωγό (TiO2) µε Zn(II) αλλά 

και µεταβάλλοντας το pH του υδατικού αιωρήµατος διαπίστωσαν ότι αυξάνεται η 

προσρόφηση των διµερών ενώσεων. 

 

 

7.4 Σχηµατισµός υπερόξυ ενώσεων σε υδατικά αιωρήµατα Pt-TiO2 παρουσία 

γλυκερόλης 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων φωτο-αναµόρφωσης της γλυκερόλης δεν ανιχνεύθηκε στην αέρια φάση 

οξυγόνο. Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα για την ανίχνευση υπερόξυ-ενώσεων, κατά 

την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων 0.5%Pt/TiO2 παρουσία γλυκερόλης 

συγκέντρωσης από 0.0 έως 1.36 mM. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιµοποιήθηκαν δύο 

µέθοδοι προσδιορισµού των υπεροξυ-συµπλόκων (υπερµαγγανικά και LabAssayTM) 

που σχηµατίζονται στο αιώρηµα, στο διάλυµα και στην επιφάνεια του 

φωτοτκαταλυτη. 

Στο Σχ. 7.7 παρουσιάζονται οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 συναρτήσει του  

χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 

αυξάνονται µε το χρόνο φτάνοντας σε µια µέγιστη τιµή, ενώ έπειτα µειώνονται 

σταδιακά. Το Η2 πέφτει στα επίπεδα του σκέτου νερού ενώ το CO2 µηδενίζεται. 

Αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο αιώρηµα οδηγεί σε 

ταυτόχρονη αύξηση του µέγιστου ρυθµού παραγωγής Η2 και CO2. Σε όλες τις 

περιπτώσεις παρατεταµένη ακτινοβόληση των διαλυµάτων οδηγεί σε πτώση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου φτάνοντας στα επίπεδα που λαµβάνονται από το 

σκέτο νερό, ενώ ο ρυθµός παραγωγής CO2 τελικά µηδενίζεται. Τα συνολικά 

παραγόµενα ποσά είναι σε πλήρη συµφωνία µε αυτά που αναµένονται από τη 

στοιχειοµετρία της αντίδρασης αναµόρφωσης της γλυκερόλης, όπως είδαµε 

αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 6. 
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Στο Σχ. 7.8 παρουσιάζονται οι ποσότητες των υπερόξυ ειδών που 

ανιχνεύθηκαν συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικού αιωρήµατος 

γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.37 mM, µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Τα 

Σχήµα 7.7: Ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 ως συνάρτηση του χρόνου ακτινοβόλησης 
υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2 παρουσία µικρών συγκεντρώσεων γλυκερόλης (0-1.36 
Mm) µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία.
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αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε τη µέθοδο των υπερµαγγανικών (Σχ. 7.8, κλειστά 

σύµβολα) δείχνουν ότι τα συνολικά παραγόµενα Η2Ο2 αυξάνονται ραγδαία στις 5 

πρώτες ώρες ακτινοβόλησης φτάνοντας στα 18.32 µmol. Επιπλέον αύξηση των Η2Ο2 

διαπιστώνεται για τις επόµενες 15 ώρες µε µικρότερο ρυθµό, ενώ για ακόµα 

µεγαλύτερους χρόνους τα Η2Ο2 φαίνεται να σταθεροποιούνται στα 24.5 µmol. 

Ποιοτικά όµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν µε τη µέθοδο LabAssayTM (Σχ. 7.8, 

ανοικτά σύµβολα). Παρατηρείται για τα υπεροξυ-σύµπλοκα που βρίσκονται 

ροφηµένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη ποσοτικά είναι ίδια και για τις δύο 

µεθόδους, ενώ στις περιπτώσεις των Η2Ο2 που ανιχνεύτηκαν στο διάλυµα και στο 

σύνολο του αιωρήµατος οι τιµές είναι ελάχιστα µικρότερες σε σχέση µε αυτές που 

ελήφθη µε τη µέθοδο των υπερµαγγανικών. Αντίστοιχες διαφορές διαπιστώθηκαν και  

για της υπόλοιπες συγκεντρώσεις γλυκερόλης.  

Αυξάνοντας τη συγκέντρωση της γλυκερόλης στο αιώρηµα σε 0.78mM (Σχ. 

7.9Α καµπύλη (γ)) παρατηρείται αύξηση του συνόλου της ποσότητας των 

υπεροξειδικών ειδών λαµβάνοντας τιµή 18.2 µmol στις 5 πρώτες ώρες 
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Σχήµα 7.8: Συνολικά παραγόµενα υπεροξειδικά είδη στο σύνολο του αιωρήµατος, στο 
διάλυµα και στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη κατά την ακτινοβόληση υδατικού 
αιωρήµατος 0.5% Pt-TiO2 παρουσία γλυκερόλης (0.37mM). Με ανοιχτά σύµβολα 
απεικονίζονται οι µετρήσεις που ελήφθη µε τη µέθοδο των υπερµαγανικών και µε κλειστά µε 
τη µέθοδο LabAssayTM. 
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Σχήµα 7.9: Συνολικά παραγόµενο Η2Ο2 (Α) στο σύνολο του αιωρήµατος (Β) στο διάλυµα, 
και (Γ) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σε υδατικό διάλυµα 0.5% Pt-TiO2 απουσία 
γλυκερόλης (0.0-1.36mM), µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Μέθοδος 
υπερµαγγανικών. 



 206

ακτινοβόλησης, ενώ για µεγαλύτερους χρόνους (25-65 ώρες) φαίνεται να 

σταθεροποιούνται στα 28 µmol. Για ακόµα µεγαλύτερες συγκεντρώσεις γλυκερόλης 

(1.36mM) (Σχ. 7.9Α καµπύλη (δ)) παρατηρείται επιπλέον αύξηση του συνόλου των 

υπεροξειδίων στο αιώρηµα, καµπύλη των οποίων περνά από ένα µέγιστο (19,34 

µmol) στις 11 πρώτες ώρες ακτινοβόλησης, ενώ στη συνέχεια µειώνεται φτάνοντας 

στα επίπεδα των ποσοτήτων των Η2Ο2 που ελήφθησαν από αιώρηµα γλυκερόλης 0.74 

mM. Στην περίπτωση των υπεροξυ-συµπλόκων που ανιχνεύθηκαν στην επιφάνεια 

του φωτοκαταλύτη (Σχ. 7.9Γ) παρατηρείται ότι όλες οι καµπύλες συγκλίνουν µεταξύ 

τους για µεγάλους χρόνους ακτινοβόλησης (<30h) ανεξαρτήτα από την αρχική 

συγκέντρωση της γλυκερόλης στο αιώρηµα. Αυτό υποδεικνύει ότι η επιφάνεια του 

TiO2 µπορεί να προσροφήσει πεπερασµένη ποσότητα υπεροξυ-συµπλόκων. 

Η αύξηση της συνολικής ποσότητας Η2Ο2 κατά τις πρώτες ώρες 

ακτινοβόλησης και η µετέπειτα η σταθεροποίησή τους πιθανόν να οφείλεται στη 

δράση των υπεροξυ-ενώσεων ως οξειδωτικά µέσα για την πλήρη αναµόρφωση τόσο 

των µορίων της γλυκερόλης όσο και των ενδιάµεσων προϊόντων που παράγονται 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης της αναµόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό τα ροφηµενα 

οργανικά µόρια, αλλά και αυτά που βρίσκονται στο αιώρηµα αναµορφώνονται 

σταδιακά δίνοντας τελικά µόνο Η2 και CO2. Η συνεχής αύξηση των σχηµατιζόµενων 

υπεροξειδίων τις πρώτες ώρες τις αντίδρασης πιθανόν να οφείλεται και στην 

δέσµευση του οξυγόνου από την φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού µε 

τηνταυτόχρονη φωτοοξείδωση της γλυκερόλης. Μετά την πλήρη κατανάλωση της 

θυσιαζόµενης ένωσης διαπιστώνεται ίδια συµπεριφορά µε αυτή του σκέτου νερού, 

υποδεικνύοντας ότι ένα µεγάλο µέρος των παραγόµενων υπεροξειδίων βρίσκονται 

ροφηµένα στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη.  

Τα αποτελέσµατα του Σχ. 7.9Γ υποδεικνύουν ότι, υπό τις παρούσες 

πειραµατικές συνθήκες, η συνολική ποσότητα των Η2Ο2 που είναι προσροφηµένη 

στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σταθεροποιείται στα 20 µmol περίπου. 

Συσχετίζοντας την ποσότητα του 0.5%Pt/TiO2 που βρίσκεται στο φωτοαντιδραστήρα 

(80mgr) µε τη συνολική ποσότητα των υπερόξυ-συµπλόκων που είναι ροφηµένα στην 

καταλυτική επιφάνεια βρίσκουµε ότι υπάρχουν 250 µmol H2O2 ανά γραµµάριο 

καταλύτη. Η ποσότητα της εκτεθειµένης µεταλλικής επιφάνειας στον 0.5%Pt/TiO2, η 

οποία υπολογίζεται µε βάση τη διασπορά της πλατίνας που µετρήθηκε πειραµατικά 

(75%), βρέθηκε να είναι 19.2 µmol Pt ανά γραµµάριο φωτοκαταλύτη. Παρατηρείται 

ότι η ποσότητα των προσροφηµένων Η2Ο2 ανά γραµµάριο καταλύτη είναι αρκετά 
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µεγαλύτερη από αυτή της µεταλλικής επιφάνειας. Αυτό σηµαίνει ότι τα υπεροξειδικά 

είδη βρίσκονται κυρίως ροφηµένα στο TiO2. Επιπλέον, µε βάση την ειδική επιφάνεια 

του καταλύτη Pt/TiO2 (42 m2 g-1) υπολογίζεται ότι η επιφανειακή πυκνότητα των 

ροφηµένων υπεροξειδικών ειδών είναι ίση µε 6 µmol H2O2 m-2 ή 3.6 molecules nm-2. 

Η τιµή αυτή είναι πολύ κοντά σε αυτή της επιφανειακής πυκνότητας των 

‘’τερµατικών’’ ατόµων οξυγόνου για το TiO2 P25 (5.6 sites nm-2) [17] και για την 

πυκνότητα των οµάδων OH που έχει µετρηθεί για το TiO2 P25 (4.5 sites nm-2) [18].  

 

 

7.5 Σχηµατισµός υπερόξυ ενώσεων σε υδατικά αιωρήµατα Pt-TiO2 παρουσία 

γλυκόζης 

Αντίστοιχα πειράµατα για την ύπαρξη και τον προσδιορισµό υπερόξυ-

ενώσεων, κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρηµάτων 0.5%Pt-TiO2 έγιναν 

απουσία και παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων γλυκόζης (0.0-0.417mM). Τα 

πειράµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν σε ανάλογη πειραµατική διάταξη (Oriel) µε 

πηγή ακτινοβολίας που προσοµοιώνει το ηλιακό φάσµα. Η ένταση της εισερχόµενης 

ακτινοβολίας στο αιώρηµα µετρήθηκε µε χηµική ακτινοµέτρηση και βρέθηκε 4.6x10-

7 Ein/sec.  

Στο Σχ. 7.10Α,Β παρουσιάζονται οι ρυθµοί παραγωγής Η2 και CO2 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Παρατηρείται ότι οι ρυθµοί παραγωγής Η2 

και CO2αυξάνονται µε το χρόνο φτάνοντας µια µέγιστη τιµή, ενώ έπειτα µειώνονται 

σταδιακά. Αυξανόµενης της αρχικής συγκέντρωσης γλυκερόλης αυξάνεται και ο 

µέγιστος ρυθµός παραγωγής Η2 και CO2. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατεταµένη 

ακτινοβόληση των διαλυµάτων οδηγεί σε πτώση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου 

φτάνοντας στα επίπεδα που λαµβάνεται από το σκέτο νερό, ενώ ο ρυθµός παραγωγής 

CO2 τελικά µηδενίζεται. Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 και CO2 (Σχ. 7.12) είναι 

σε πλήρη συµφωνία µε αυτά που αναµένονται από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης 

αναµόρφωσης της γλυκόζης. 
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σταδιακά. 

 

 

Σχήµα 7.10: Ρυθµοί παραγωγής Η2 ως συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικών 
αιωρηµάτων 0.5% Pt/TiO2 παρουσία µικρών συγκεντρώσεων γλυκόζης (0.0-0.42 mM), µε 
προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία.
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Οι ποσότητες των υπερόξυ-συµπλόκων που ανιχνεύθηκαν στο σύνολο του 

αιωρήµατος, στο διάλυµα και την επιφάνεια του καταλύτη παρουσιάζονται στο 

Σχ.7.12 συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται 

σηµαντική αύξηση των υπερόξυ ειδών στις πρώτες ώρες της αντίδρασης, η ποσότητα 

των οποίων αυξάνει µε αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αιώρηµα. Για 

αρχική συγκέντρωση γλυκόζης 0.42 mM παρατηρείται ότι η καµπύλη των Η2Ο2 

περνάει από µέγιστο στις δέκα πρώτες ώρες ακτινοβόλησης και επειτα σταδιακά 

µειώνεται και σταθεροποιείται για µεγάλους χρόνους. 

Σε κάθε περίπτωση, παρατεταµένη έκθεση των αιωρηµάτων στο φως (>25h) 

οδηγεί σε σταθεροποίηση της ποσότητας των υπερόξυ συµπλόκων στο διάλυµα, στην 

επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και στο σύνολο του αιωρήµατος,. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι, ανεξάρτητα από την αρχική συγκέντρωση της γλυκόζης στο αιώρηµα, τα 

υπερόξυ σύµπλοκα που ανιχνεύθηκαν στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη µετά από 

20 ώρες ακτινοβόλησης συγκλίνουν στην ίδια τιµή (Σχ. 7.12Γ). 

Σχήµα 7.11: Τα συνολικά παραγόµενα ποσά Η2 (κλειστά σύµβολα) και CO2 (ανοικτά 
σύµβολα) ως συνάρτηση της αρχικής συγκέντρωσης γλυκόζης στο διάλυµα. Οι συνεχείς 
γραµµές αντιστοιχούν στα θεωρητικά αναµενόµενα ποσά από τη στοιχειοµετρία της 
αντίδρασης αναµόρφωσης. 
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Σχήµα 7.12:Συνολικά παραγόµενο Η2Ο2 (Α) στο σύνολο του αιωρήµατος (Β) στο διάλυµα, 
και (Γ) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σε υδατικό διάλυµα 0.5% Pt/TiO2 παρουσία 
γλυκόζης (0.0-0.42mM), µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Μέθοδος υπερµαγγανικών. 
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Στο Σχ. 7.13 παρουσιάζονται τα ποσά των υπερόξυ συµπλόκων που 

ανιχνεύθηκαν συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης υδατικού αιωρήµατος 

γλυκόζης συγκέντρωσης 0.42 mM, µε προσοµοιωµένη ηλιακή ακτινοβολία. Με 

κλειστά σύµβολα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε τη µέθοδο των 

υπερµαγγανικών, ενώ µε ανοικτά σύµβολα τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε τη  

 

 

 

µέθοδο LabAssayTM. Παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσµατα 

είναι ποιοτικά όµοια Τα υπεροξυ-σύµπλοκα που ανιχνεύθηκαν στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη ποσοτικά είναι ίδια και για τις δύο µεθόδους, ενώ στις περιπτώσεις 

των Η2Ο2 που ανιχνεύτηκαν στο διάλυµα και στο σύνολο του αιωρήµατος οι τιµές  

είναι ελάχιστα µικρότερες σε σχέση µε αυτές που ελήφθη µε τη µέθοδο των 

υπερµαγγανικών. 

 

 

Σχήµα 7.13: Συνολικά παραγόµενα υπεροξυδικά είδη στο σύνολο του αιωρήµατος, στο 
διάλυµα και στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη κατά την ακτινοβόληση υδατικού 
αιωρήµατος 0.5% Pt/TiO2 παρουσία γλυκόζης (0.42mM). Με ανοιχτά σύµβολα 
απεικονίζονται οι µετρήσεις που ελήφθη µε τη µέθοδο των υπερµαγανικών και µε κλειστά µε 
τη µέθοδο LabAssayTM. 
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7.6 Μηχανισµός φωτο-επαγόµενσης αναµόρφωσης γλυκερόλης  

Με βάση τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρατέθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, 

µπορεί να προταθεί ένας πιθανός µηχανισµός για την αντίδραση διάσπασης του νερού 

από υδατικό διάλυµα γλυκερόλης σε καταλύτη Pt/TiO2 [4,5,10].  

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η αντίδραση της 

φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού ξεκινά όταν φωτόνια µε ενέργεια ίση ή 

µεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσµα του διοξειδίου του τιτανίου, απορροφούνται 

από τα σωµατίδια του ηµιαγωγού, οδηγώντας στο σχηµατισµό ηλεκτρονίων (e-) και 

οπών(h+): 

 

               2 CB VBTiO hv e h− ++ → +                                                                                 (7.4) 

 

όπου οι δείκτες CB και VB υποδηλώνουν  την ζώνη αγωγιµότητας και σθένους, 

αντίστοιχα. 

 Η επανασύνδεση των φωτοπαραγόµενων φορέων φορτίου στο κρυσταλλικό 

πλέγµα µπορεί να αποφευχθεί αν τα δύο αυτά είδη διαχωριστούν και παγιδευτούν σε 

κατάλληλες περιοχές ή µεταφερθούν σε είδη που είναι ροφηµένα στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγού: 

 

              CB tre e− −→                                                                                                      (7.5) 

              VB trh h+ +→                                                                                                      (7.6) 

 

ο δείκτης “tr” υποδηλώνει «παγιδευµένα» ηλεκτρόνια και οπές, αντίστοιχα. 

Η αναγωγική διαδικασία περιλαµβάνει την αναγωγή των πρωτονίων από 

ηλεκτρόνια που βρίσκονται παγιδευµένα σε περιοχές του µετάλλου (etr
- (Pt)), µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή υδρογόνου µε βάση τις ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

               .( ) ( )tr sol adse Pt H H H− ++ →                                                                          (7.7) 

              2,2 ads adsH H→                                                                                            (7.8) 

              2, 2,ads solH H→                                                                                             (7.9) 

              2, 2,sol gasH H→                                                                                           (7.10) 
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όπου οι δείκτες “sol” και “ads” υποδηλώνουν το διάλυµα και την προσροφηµένη 

κατάσταση, αντίστοιχα  

Η οξειδωτική διαδικασία περιλαµβάνει την οξείδωση του νερού:  

 

              .
2trh H O H OH+ ++ → +                                                                             (7.11) 

 

ή την οξείδωση της γλυκερόλης που είναι προσροφηµένη στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγού, από τις παγιδευµένες οπές της. Ταυτόχρονα το οξυγόνου που παράγεται 

από τη διάσπαση του νερού, και εφόσον δεν ανιχνεύεται, πιθανόν να σχηµατίζει ρίζες 

υπεροξειδίου ( 2O•− ) και/ή υδροϋπεροξειδίου ( 2HO• ): 

 
           2, 2 2ads trO e O HO− •− −+ → →                                                                             (7.12) 

           2 2trHO h HO− + •+ →                                                                                        (7.13) 
 
Οι ρίζες αυτές είτε αυτοοξειδώνονται σύµφωνα µε τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

 2 2 2( )CBO H Pt e H O•− ++ + →                                                                       (7.14) 

 2 2 2 2H O e H O− •+ →                                                                                  (7.15) 

 2 2 22 2 2H O H e H O+ −+ + →                                                                        (7.16) 

 2 2 2H O hv OH •+ →                                                                                     (7.17) 

 

είτε προκαλούν την οξείδωση της γλυκερόλης αφού πρώτα έχουν γίνει οι κατάλληλες 

αντιδράσει αφυδρογόνωσης και αναδιαµόρφωσης στην επιφάνεια του καταλύτη και 

µε τη βοήθεια του µετάλλου, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στο σχηµατισµό των 

ενδιάµεσων προιόντων [4,5]: 

 
 3 5 3 2 4 2 2 2 2( ) 2  +2C H OH OH C H O C H O H O− • •+ → +                                  (7.18) 
 2 4 2 2 6 22    C H O H C H O• ++ →                                                                     (7.19) 
 -2

2 6 2 2 4 2 22  + 2C H O OH C H O H O−+ ⎯⎯→                                                   (7.20) 
 2

2 6 2 2 5 2  (οξικό οξύ)PtC H O C H O− ⎯⎯→                                                         (7.21) 
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Εναλλακτικά  

 
2 6 2 2 22C H O OH CH O H O− •+ ⎯⎯→ +                                                         (7.22) 

 2 32 2  (µεθανόλη)CH O H CH OH• ++ ⎯⎯→                                                (7.23) 
 
και έπειτα η οξείδωση 
 

 3 2 2 2 2 2 2 2
72 ( , , ) 2
2

CH OH O H O H O H CO•− •+ → +                                        (7.24) 

 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2
5( , , ) 2
2

C H O O H O H O H CO•− •+ → +                                          (7.25) 

 
 

7.7 Θερµοδυναµική της αντίδρασης αναµόρφωσης της γλυκερόλης 

Για την περίπτωση των υδρογονανθράκων οι πειραµατικές συνθήκες που 

απαιτούνται για την παραγωγή υδρογόνου από την αναµόρφωση της γλυκερόλης 

υπαγορεύονται από τη θερµοδυναµική για την αέρια αναµόρφωση µέσω αλκανιών 

προς το σχηµατισµό CO και Η2 (αντ. 7.26) και την αντίδραση water-gas shift για τη 

µετατροπή του CO σε CO2 και Η2. Στο Σχ.14 παρατηρούνται οι αντίστοιχες 

µεταβολές στην ελεύθερη ενέργεια Gibbs (∆Gο/RT), οι οποίες σχετίζονται µε τη Εξ. 

7.26 για µια σειρά αλκανίων (CH4, C2H6, C3H8, C6H14) κανονικοποιηµένα ανά mol 

παραγόµενου CO. Παρατηρείται ότι η αέρια αναµόρφωση των αλκανίων ευνοείται 

(∆Gο/RT<0) µόνο σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 675 Κ.  

 Στην περίπτωση των υδατανθράκων, οι οποίοι είναι οξυγονωµένοι 

υδρογονάνθρακες µε αναλογία C:O ίσο µε 1:1, όπως είναι η γλυκερόλη, παράγεται 

CO και Η2 σύµφωνα µε την αντίδραση:  

 

 2 2n y nC H O nCO yH+                                                                      (7.26) 

Από το ίδιο σχήµα (Σχ. 7.14) φαίνεται ότι η αέρια αναµόρφωση 

οξυγονωµένων υδρογονανθράκων για την παραγωγή CO και Η2 ευνοείται σε 

σηµαντικά χαµηλότερες θερµοκρασίες εν συγκρίσει µε αυτές των αλκανίων µε 

αντίστοιχο αριθµό ατόµων άνθρακα. Ταυτόχρονα, όµως, σε ιδιαίτερα χαµηλές 

θερµοκρασίες ευνοείται και η αντίδραση water-gas shift για τη µετατροπή του CO σε 

CO2 και Η2. Εποµένως, είναι δυνατή η παραγωγή υδρογόνου Η2 από αναµόρφωση 

οξυγονωµένων υδρογονανθράκων σε υγρή φάση µε µια διαδικασία ενός βήµατος, 
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όπως συµβαίνει στην φωτοεπαγόµενη αναµόρφωση της γλυκερόλης σε συνθήκες 

περιβάλλοντος. αφού έτσι περιορίζεται και η πτητικότητα των οργανικών ουσιών. 

 

Συγκεκριµένα, για την περίπτωση των φωτοκαταλυτικών διεργασιών 

υπάρχουν αντιδράσεις στις οποίες η µεταβολή της  ελεύθερης ενέργειας Gibbs είναι 

θετική υποδεικνύοντας ότι µέρος της ενέργειας των φωτονίων αποθηκεύεται ως 

χηµική ενέργεια. Oυσιαστικά, στις περιπτώσεις αυτές έχουµε φωτοσυνθετικές 

διεργασίες. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται και η αντίδραση φωτο-

επαγόµενης αναµόρφωσης της γλυκερόλης, εφόσον η µεταβολή της ελεύθερης 

ενέργειας Gibbs είναι θετική και ίση µε 4kJ/ mol. 

 
3 8 3 2 2 23 3 7C H O H O CO H+ → +                        4 kJ / moloG∆ =               (7.27) 

 
Όσον αφορά τη θερµοδυναµική της παραπάνω αντίδρασης, το θερµικό 

περιεχόµενο του παραγόµενου καυσίµου (lower heating value), 

Σχήµα 7.14: ∆Gο/RT συναρτήσει της απαιτούµενης θερµοκρασίας για την παραγωγή CO και 
Η2 από αναµόρφωση αέριας φάσης CH4, C2H6, C3H8, C6H14, CH3(ΟΗ), C2H4(ΟΗ)2, 
C3H5(ΟΗ)3 και C6H8(ΟΗ)6 και της αντίδρασης water-gas shift. Οι διακεκοµµένες γραµµές 
αναφέρονται σε τιµές του ln(P) for the vapor pressures συναρτήσει της θερµοκρασίας των 
CH3(ΟΗ), C2H4(ΟΗ)2, C3H5(ΟΗ)3 και C6H8(ΟΗ)6 (η πίεση δίνεται σε atm) 
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2c,H7 2000 kJ / mol⋅ ∆Η =  είναι κατά 20% υψηλότερο από αυτό της αντιδρώσας 

ένωσης, c,glycerol 1660 kJ / mol∆Η = , δηλαδή της γλυκερόλης. Άρα µέρος της 

φωτονικής ενέργειας αποθηκεύεται ως χηµική. 

 

 
7.8 Κβαντική απόδοση  

Για τη µελέτη της κβαντικής απόδοσης (quantum yield) της φωτο-επαγόµενης 

αντίδρασης αναµόρφωσης της γλυκερόλης πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστά  

πειράµατα µε χρήση λαµπτήρα ‘’black light’’, ο οποίος εκπέµπει ακτινοβολία σε 

στενή περιοχή µηκών κύµατος (365 nm). Ο ρυθµός πρόσπτωσης των φωτονίων 

προσδιορίστηκε µε χηµική ακτινοµέτρηση και υπολογίστηκε ότι είναι 16.5 µEinstein 

min-1, το οποίο ισοδυναµεί µε ισχύ 90 mW. Εφόσον για την παραγωγή υδρογόνου 

απαιτούνται δύο ηλεκτρόνια (Εξ. 7.28) 

 
22 2H e H+ −+ →                                                                                      (7.28) 

 
η κβαντική απόδοση µπορεί να οριστεί ως το διπλάσιο του αριθµού των µορίων 

υδρογόνου που παράγονται προς τον αριθµό των ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στο 

αιώρηµα (Εξ. 7.28) 

 
22 (αριθµό των µορίων Η  που παράγονται)

αριθµό των εισερχόµενων φωτονίων
QY ⋅

=                                   (7.29) 

 
Για την περίπτωση του σκέτου νερού, ο µέγιστος ρυθµός παραγωγής υδρογόνου 

βρέθηκε ίσος µε 1.51×10-7 mol min-1, ο οποίος αντιστοιχεί σε κβαντική απόδοση 

1,8%. Παρουσία µικρής συγκέντρωσης γλυκερόλης στο διάλυµα (0.738 mM) η 

κβαντική απόδοση αυξάνεται σε 14% (rmax= 1.12×10-6 mol H2 min-1), ενώ 

αυξάνοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση σε 1Μ η κβαντική απόδοση αυξάνεται σε 

71%( rmax= 5.85×10-6 mol H2 min-1).  

Υπό τις παρούσες πειραµατικές συνθήκες, η µετατροπή της φωτεινής 

ενέργειας σε χηµική ορίζεται ως η αποθηκευµένη ενέργεια µε τη µορφή του 

υδρογόνου (
2

max ,c Hr H⋅∆ ), η οποία είναι 31%. Η ταυτόχρονη αύξηση της κβαντικής 

απόδοσης µε αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο διάλυµα οφείλεται στην 

αύξηση του αποτελεσµατικού διαχωρισµού των φωτοπαραγόµενων φορτίων στη 

διεπιφάνεια του µετάλλου/ηµιαγωγού.  
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Από πρακτικής άποψης, το ενδιαφέρον της προτεινόµενης διεργασίας 

εξαρτάται από τον βαθµό απόδοσης της µετατροπής της ηλιακής σε χηµική ενέργεια 

(Η2) που µπορεί να επιτευχθεί. Για να έχει η µέθοδος πρακτικό ενδιαφέρον, θα πρέπει 

η απόδοση του συστήµατος να είναι της τάξης του 10%. Η κβαντική απόδοση 

υπολογίστηκε και για ηλιακή ακτινοβολία πάλι µε χρήση υδατικού αιωρήµατος 

γλυκερόλης συγκέντρωσης 1Μ και ήταν 32.6%. Είναι γνωστό ότι η ηλιακή 

ακτινοβολία είναι διάχυτη, µε ισχύ περίπου 1 kW m-2 τις ηλιόλουστες µέρες. Αυτό 

σηµαίνει ότι για µέση ισχύ ακτινοβολίας ίση µε 200 W m-2 (24 h, 265 d/year), η 

συνολική ενέργεια που προσπίπτει σε επιφάνεια 1 m2  ανά έτος είναι 20,57 GJ. Αν η 

απόδοση του συστήµατος είναι ~10%, τότε η χρήσιµη απολήψιµη ενέργεια είναι 2057 

MJ ή 570 kWh. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 8671 mol H2 ή ~215 m3 H2. Η ποσότητα 

αυτή είναι σηµαντική και η προτεινόµενη διεργασία θα µπορούσε να βρει εφαρµογή, 

σε συνδυασµό µε κυψελίδες καυσίµου, στην παραγωγή ενέργειας για χρήση σε 

αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές, σε νησιά, σε σταθµούς και κέντρα που βρίσκονται 

εκτός δικτύου της ∆ΕΗ, αλλά ακόµα και σε λεωφορεία ή αυτοκίνητα. 

 

 

Σχήµα 7.15: Σχετικές εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου (εκφρασµένες σε µονάδες 
άνθρακα ανά km) για οχήµατα που τροφοδοτούνται από τις σηµερινές µηχανές εσωτερικής 
καύσης χρησιµοποιώντας βενζίνη σε σχέση µε αυτά που τροφοδοτούνται από κελιά 
καυσίµου [19]. 

 

ΣΣ χ
χ εε
ττ ιι
κκ έέ
ςς   
εε κκ
ππ οο

µµ ππ
έέ ςς

  άά
νν θθ
ρρ αα
κκ αα

  (( kk
mm

-- 11
))  

κκ εε
λλ ίί

  κκ
αα υυ
σσ ίί

µµ οο
υυ   
ππ οο
υυ   
χχ ρρ
ηη σσ
ιι µµ
οο ππ
οο ιι
εε ίί

  
υυ δδ
ρρ οο
γγ όό
νν οο

  αα
ππ όό

  φφ
υυ σσ
ιι κκ
όό   
αα έέ
ρρ ιι
οο   

κκ εε
λλ ίί

  κκ
αα υυ
σσ ίί

µµ οο
υυ   
ππ οο
υυ   
χχ ρρ
ηη σσ
ιι µµ
οο ππ
οο ιι
εε ίί

  µµ
εε θθ
αα νν
όό λλ
ηη   

κκ εε
λλ ίί

  κκ
αα υυ
σσ ίί

µµ οο
υυ   
ππ οο
υυ   
χχ ρρ
ηη σσ
ιι µµ
οο ππ
οο ιι
εε ίί

  ββ
εε νν
ζζ ίί
νν ηη

  

υυ ββ
ρρ ιι
δδ ιι
κκ ήή

-- ηη
λλ εε
κκ ττ
ρρ ιι
κκ ήή

  µµ
ηη χχ
αα νν
ήή   
εε σσ
ωω τ
τ εε
ρρ ιι
κκ ήή
ςς   

κκ αα
ύύ σσ
ηη ςς

  ππ
οο υυ

  χχ
ρρ ηη
σσ ιι

µµ οο
ππ οο
ιι εε
ίί   ββ
εε νν
ζζ ίί
νν ηη

    

µµ ηη
χχ αα
νν ήή

  κκ
αα ύύ
σσ ηη
ςς   π
π οο
υυ   
χχ ρρ
ηη σσ
ιι µµ
οο ππ
οο ιι
εε ίί

  ββ
εε νν
ζζ ίί
νν ηη

  

0.

1.

1.

κκ εε
λλ ίί

  κκ
αα υυ
σσ ίί

µµ οο
υυ   
ππ οο
υυ   
χχ ρρ
ηη σσ
ιι µµ
οο ππ
οο ιι
εε ίί

  υυ
δδ ρρ
οο γγ
όό νν
οο   
αα ππ
όό   
ηη λλ
ιι αα
κκ ήή

,,     
αα ιι
οο λλ
ιι κκ
ήή ,,

  ππ
αα λλ
ιι ρρ
ρρ οο
ιι αα
κκ ήή

,,   υυ
δδ ρρ
οο θθ
εε ρρ

µµ ιι
κκ ήή

  ήή
  υυ
δδ ρρ
οο ηη
λλ εε
κκ ττ
ρρ ιι
κκ ήή

      



 218

7.6 Συµπεράσµατα 

Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παρουσιάστηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Κατά την φωτοεπαγόµενη αναµόρφωση της γλυκερόλης παρατηρούνται 

ενδιάµεσα προϊόντα, κυρίως µεθανόλη και οξικό οξύ υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

παράπλευρων αντιδράσεων, παρόµοιων µε αυτές που συµβαίνουν στην αντίδραση 

της καταλυτικής αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε συνθήκες υψηλων θερµοκρασιών 

ή και πιέσεων. 

 Όσο υπάρχουν µόρια γλυκερόλης και ενδιάµεσων προϊόντων αυτά 

οξειδώνονται σταδιακά σε Η2 και CO2. 

• Κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρήµατων Pt-TiO2, µε προσοµοιωµένη 

ηλιακή ακτινοβολία ανιχνεύθηκαν υπερόξυ-σύµπλοκα ροφηµένα στην επιφάνεια του 

καταλύτη όπως και στο υπερκείµενο υγρό. 

 Το 90% των συνολικά παραγόµενων Η2Ο2 που ανιχνεύθηκαν στο 

αιώρηµα βρίσκονται ροφηµένα στην καταλυτική επιφάνεια. 

• Σχηµατισµός υπερόξυ-συµπλόκων ανιχνευθηκε κατά την ακτινοβόληση 

υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt-TiO2 παραυσία γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.0-1.36 

mM.  

 Σε κάθε περίπτωση, τα υπεροξυ-σύµπλοκα αυξάνονται συνεχώς στις 

πρώτες ώρες ακτινοβόλησης, ενώ στη συνέχεια παραµένουν σταθερά ακόµα και µετά 

από παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως. Το µεγαλύτερο µέρος των Η2Ο2 

βρίσκονται προσροφηµένες στην επιφάνεια του καταλύτη ενώ ένα µικρότερο 

ποσοστό στο διάλυµα.  

 Ανεξάρτητα από την αρχική συγκέντρωση της γλυκερόλης στο 

αιώρηµα η ποσότητα των Η2Ο2 που βρίσκεται προσροφηµένα στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη τελικά συγκλίνει στα επίπεδα του σκέτου νερού (~20µmol). 

• Η φωτοεπαγόµενη αναµόρφωσης της γλυκερόλης εφόσον η µεταβολή της 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs είναι θετική και ίση µε 4kJ/mol είναι µια φωτοσυνθετική 

διεργασία όπου παρατηρείται ότι µέρος της φωτονικής ενέργειας αποθηκεύεται ως 

χηµική. 

• Η κβαντική απόδοση της αντίδρασης παραγωγής υδρογόνου, µε χρήση πηγής 

που προσοµοιώνει την υπεριώδη ακτινοβολία (black light) βρέθηκε να είναι 1.8% για 
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το σκέτο νερό. Προσθέτοντας στο αιώρηµα γλυκερόλη συγκέντρωσης 1Μ 

παρατηρείται σηµαντική αύξηση της κβαντικής απόδοσης , οποία φτάνει στο 71% 

• Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χηµική, η οποία ορίζεται ως η 

αποθηκευµένη ενέργεια µε τη µορφή του υδρογόνου (
2

max ,c Hr H⋅∆ ),είναι 31% για 

διαλύµατα γλυκερόλης 1Μ καθιστώντας τη διεργασία κατάλληλη για πρακτικές 

εφαρµογές. 

• Η συνολική διεργασία µπορεί να περιγραφεί ως φωτοεπαγώµενη αναµόρφωση 

οργανικών ενώσεων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ενώ αντιπροσωπεύει µια µέθοδο 

φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσµατική για την επεξεργασία αποβλήτων, µε 

την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 

 

 

8.1 Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετήθηκε η φωτοκαταλυτική διάσπαση 

του νερού προς παραγωγή υδρογόνου µε χρήση πηγής που προσοµοιώνει την ηλιακή 

ακτινοβολία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν φωτοκαταλύτες είτε θειούχου 

καδµίου (CdS) σε συνδυασµό µε θειούχα και θειώδη άλατα του νατρίου (Na2S-

Na2SO3) είτε διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) σε συνδυασµό µε γλυκερόλη 

(C3O5(OH)3). Τα κυριότερα συµπεράσµατα συνοψίζονται παρακάτω: 

 
 
 Α) Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε καταλύτες CdS και συνδυασµός του µε 

ZnS και TiO2 
 
 Σύµφωνα µε τη θεωρία των ζωνών είναι θερµοδυναµικά εφικτή η παραγωγή 

υδρογόνου από καθαρό νερό χρησιµοποιώντας θειούχο κάδµιο (CdS) µε χρήση 

προσοµοιωµένης ηλιακής ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά δεν γίνεται πράξη χωρίς την 

προσθήκη θυσιαζόµενων ενώσεων. 

 Η φωτοδιάβρωση του θειούχου καδµίου µπορεί να περιοριστεί, 

χρησιµοποιώντας θυσιαζόµενες ενώσεις θειούχων και θειωδών αλάτων του νατρίου 

(Na2S και Na2SO3). Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται σηµαντική αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, λόγω του περιορισµού της επανασύνδεσης των 

φωτοπαραγόµενων φορτίων όπως και της αντίστροφης αντίδρασης Ο2-Η2. Παρ’ όλ’ 

αυτά τα Na2S και Na2SO3 δεν αντιδρούν κυκλικά µε τα φωτοπαραγόµενα φορτία, µε 

αποτέλεσµα η ευεργετική τους δράση να σταµατά µετά την κατανάλωσή τους . 

 H απόδοση του παραγόµενου καταλύτη εξαρτάται από τη µέθοδο παρασκευής 

του. 

 Αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου παρατηρείται µε τη σύζευξη του 

θειούχου καδµίου µε το θειούχο ψευδάργυρο (ZnS). Συγκεκριµένα, η σύνθεση των 

δύο φωτοκαταλυτών µε αναλογία 1:2 CdS/ZnS (33.3-66.7) προκάλεσε 
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τετραπλασιασµό του µεγίστου της καµπύλης του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου. Ο 

ZnS δρα ευεγερτικά στην κάλυψη ατελειών της κρυσταλλικής δοµή του CdS 

περιορίζοντας την παγίδευση των διεγερµένων ηλεκτρονίων και κατά επέκταση την 

επανασύνδεση των φωτοπαραγόµενων φορτίων. 

 Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα ZnS σε CdS επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό 

παραγωγής υδρογόνου. Βέλτιση απόδοση παρατηρείται σε σύνθετους φωτοκαταλυτες 

µε 75% περιεκτικότητα ZnS στο CdS/ZnS, όπου το µέγιστο της καµπύλης του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου εξαπλασιάζεται εν συγκρίσει µε αυτό του σκέτου CdS. 

 Επιπλέον αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου λαµβάνεται µετά από 

εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt στην επιφάνεια του σύνθετου φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-

75) διπλασιάζοντας το µέγιστο καταλυτικό ρυθµό. Η αύξηση της ενεργότητας 

αποδίδεται στη µείωση της πιθανότητας επανασύνδεσης του φωτοδηµιουργούµενου 

ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, λόγω της παγίδευσης των ηλεκτρονίων σε θέσεις του 

µετάλλου. 

 Αύξηση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου διαπιστώνεται µε τη σύζευξη του 

CdS µε διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) σε σύγκριση µε αυτό που λαµβάνεται από σκέτο 

0.5% Pt-CdS. Επίσης η περιεκτικότητα  των φωτοκαταλυτών σε CdS και TiO2 

επηρεάζει σηµαντικά το ρυθµό παραγωγής υδρογόνου. Συγκεκριµένα, προσθήκη 50% 

κ.β TiO2 στο CdS/TiO2 (0-100) οδηγεί σε διπλασιασµό του µέγιστου ρυθµού και τη 

µετατόπισή του σε µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης. Για ακόµα µεγαλύτερες 

περιεκτικότητες σε TiO2 (>80%) ο φωτοκαταλυτικός ρυθµός µειώνεται σηµαντικά 

φτάνοντας σχεδόν µια τάξη µεγέθους κάτω από αυτό που λαµβάνεται πριν τη 

σύζευξη. 

 Η σύζευξη τριών ηµιαγωγών (CdS, ZnS και TiO2) µε αναλογία (25-75):1 και η 

εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt οδηγεί σε διπλασιασµό του µεγίστου της καµπύλης και τη 

µετατόπισή του σε µικρότερους χρόνους ακτινοβόλησης, εν συγκρίσei µε αυτό του 

σκέτου 0.5% Pt-CdS. Παρ’ όλ’ αυτά δεν παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση µε το ρυθµό που λαµβάνεται µε χρήση του φωτοκαταλύτη 0.5% Pt-CdS/ZnS 

(25-75). Μείωση της περιεκτικότητας σε TiO2 κατά 10 και 100 φορές οδηγεί σε 

σηµαντική µείωση του ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται 

διεύρυνση του εύρους της καµπύλης µε µετατόπιση του µεγίστου της προς 

µεγαλύτερους χρόνους ακτινοβόλησης. 

 Στην περίπτωση των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS/ZnS (25-70) και 0.5%Pt-CdS 

αντικατάσταση των συµβατικών θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2S και Na2SO3) µε 
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αιθανόλη (1% κ.ο.) οδηγεί σε µηδενικό καταλυτικό ρυθµό. Στην περίπτωση του 

φωτοκαταλυτών 0.5%Pt CdS/TiO2 (50-50) ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου µειώθηκε 

σχεδόν µια τάξη µεγέθους, ενώ για τον 0.5%Pt CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση στο ρυθµό παραγωγής υδρογόνου, ο 

φωτοκαταλυτικός ρυθµός υποτριπλασιάστηκε. 

 Η ταυτόχρονη χρήση των θυσιαζόµενων ενώσεων (Na2SO3-Na2S και 

αιθανόλης) για τις περιπτώσεις των φωτοκαταλυτών 0.5%Pt-CdS, 0.5%Pt-CdS/ZnS 

(25-75), 0.5%Pt-CdS/TiO2 (50-50) δεν προκάλεσε καµία διαφοροποίηση τόσο στην 

µορφή των λαµβανόµενων καµπυλών όσο και στο µέγιστο του ρυθµού παραγωγής 

υδρογόνο, ενώ στην περίπτωση του φωτοκαταλύτη 0.5%Pt-CdS/ZnS/TiO2 ((25-75):1) 

παρατηρείται διαδοχική δράση των δύο θυσιαζόµενων ενώσεων. 

 
 
 Β) Φωτο-επαγόµενη αναµόρφωσηγλυκερόλης µε καταλύτες TiΟ2 Μ/TiΟ2 – 

Επίδραση λειτουργικών παραµέτρων 

 

 Η παραγωγή υδρογόνου από καθαρό νερό µε µη ενισχυµένο TiO2 δεν είναι 

εφικτή είτε χρησιµοποιώντας ηλιακή είτε υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Είναι εφικτή η παραγωγή υδρογόνου µε χρήση φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 και τρεις 

άφθονες και ανανεώσιµες πηγές, ηλιακή ενέργεια, βιαµάζα και νερό. 

 Η επεξεργασία οργανικών ενώσεων στο νερό µε χρήση φωτοκαταλύτη Pt/TiO2 

και ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας απουσία οξυγόνου, έχει ως αποτέλεσµα την 

αποικοδόµηση του οργανικού ρύπου και την ταυτόχρονη παραγωγή Η2 και CΟ2 στην 

αέρια φάση. 

 Οι οργανικοί ρύποι δρουν ως δότες ηλεκτρονίων και ως «δεσµευτές» των 

φωτοπαραγώµενων οπών και του φωτοπαραγώµενου Ο2, επιβραδύνοντας µε τον 

τρόπου αυτό τις διεργασίες επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-οπής και την αντίστροφη 

αντίδραση Η2-Ο2, αντίστοιχα. Έτσι, λαµβάνονται σηµαντικά υψηλότεροι ρυθµοί 

παραγωγής Η2. Η διεργασία πραγµατοποιείται όσο η «θυσιαζόµενη» ένωση και τα 

ενδιάµεσα προϊόντα της είναι παρόντα στο διάλυµα. Όταν επιτευχθεί πλήρης 

οξείδωση της οργανικής ένωσης, ο ρυθµός παραγωγής Η2 µειώνεται και επιστρέφει 

στα επίπεδα του ρυθµού που λαµβάνεται για το σκέτο νερό. 

 Η συνολική διεργασία µπορεί να περιγραφεί ως φωτοεπαγώµενη αναµόρφωση 

οργανικών ενώσεων σε συνθήκες περιβάλλοντος, και αντιπροσωπεύει µια µέθοδο 
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φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσµατική για την επεξεργασία αποβλήτων, µε 

την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. 

 Από τα διάφορα µέταλλα που εξετάσθηκαν (Pt, Pd, Ru Rh και Ag), για την 

φωτοεπαγόµενη αναµόρφωση της γλυκερόλης µόνο η εναπόθεση Pt και Pd 

βελτίωσαν σηµαντικά τη φωτοκαταλυτική ενεργότητα του TiO2 για την αντίδραση 

διάσπασης του νερού. H εναπόθεση Ru, Rh και Ag δεν επηρέασε ιδιαίτερα το ρυθµό 

παραγωγής Η2. Η αύξηση της ενεργότητας µε χρήση πλατίνας και παλλαδίου 

αποδίδεται στη µείωση της πιθανότητας επανασύνδεσης του φωτοδηµιουργούµενου 

ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, λόγω της παγίδευσης των ηλεκτρονίων σε θέσεις του 

µετάλλου. 

 Η εναπόθεση Pt στην επιφάνεια της τιτάνιας, οδηγεί αρχικά σε βελτίωση του 

ρυθµού παραγωγής Η2, η ευεργετική όµως αυτή δράση χάνεται µετά από 

παρατεταµένη ακτινοβόληση. Εξάλλου, παρατηρήθηκε ότι ο µέγιστος ρυθµός 

παραγωγής Η2 αυξάνεται γραµµικά µε αύξηση της φόρτισης του λευκόχρυσου (0.05-

1.0 wt %), ενώ για µεγαλύτερες εναποθέσεις µετάλλου ο ρυθµός παραγωγής 

υδρογόνου µειώνεται δραστικά. Η µείωση της δραστικότητας του Pt ,πιθανώς να 

οφείλεται στην συσσώρευση διαφόρων φωτοπαραγώµενων ειδών στην επιφάνειά του 

φωτοκαταλύτη, µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση των βηµάτων της αντίδρασης, τα 

οποία σχετίζονται µε την παραγωγή Η2. 

 Ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου αυξάνεται αισθητά µε αύξηση της 

συγκέντρωσης της γλυκερόλης στο αιώρηµα. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αυξάνει κατά 

δύο τάξεις µεγέθους µε συγκέντρωση γλυκερόλης στο αιώρηµα 1Μ. Η αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου οφείλεται στη δράση της γλυκερόλης ως θυσιαζόµενη 

ένωση, ρόλος της οποίας είναι η γρήγορη αποµάκρυνση των φωτοπαραγόµενων οπών 

(ριζών υδροξυλίου) ή/και του φωτοπαραγόµενου οξυγόνου, µη αντιστρεπτά, 

εµποδίζοντας έτσι την επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής ή/και την αντίστροφη 

αντίδραση Ο2-Η2 

 Mε χρήση καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 και γλυκερόλης, η µελέτη των λειτουργικών 

παραµέτρων της αντίδρασης φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού έδειξε ότι: 

 Αύξηση της µάζας του καταλύτη στο αιώρηµα οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθµού παραγωγής υδρογόνου, ενώ µια µεγαλύτερες συγκεντρώσεις φωτοκαταλύτη 

οι ρυθµοί σταθεροποιούνται στο ίδιο επίπεδο. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώνεται είτε 

η φωταγώγηση πραγµατοποιείται µε ηλιακή είτε µε υπεριώδης ακτινοβολία. Και στις 

δύο περιπτώσεις, ο βέλτιστος ρυθµός παραγωγής Η2 λαµβάνεται µε συγκέντρωση 
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φωτοκαταλύτη 1.33 g/L. Το όριο αλλαγής της καταλυτικής συµπεριφοράς εξαρτάται 

από τις συνθήκες αντίδρασης και τη γεωµετρία του φωτοαντιδραστήρα, σύµφωνα µε 

τον οποίο ορίζεται µια βέλτιστη ποσότητα TiO2 όπου όλη η επιφάνεια των 

σωµατιδίων του καταλύτη ακτινοβολούνται. 

 Για pH διαλύµατος βασικότερα του φυσικού (pHnat 6), π.χ. pH 8 

παρατηρείται σηµαντική αύξηση του καταλυτικού ρυθµού, ο οποίος δεν 

µεταβάλλεται περαιτέρω µε επιπλέον αύξηση του pH του διαλύµατος στο 10. 

Αντιθέτως για όξινα διαλύµατα (pH 3) ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου µειώνεται 

αισθητά. H εξάρτηση της απόδοσης του συστήµατος από το αρχικό pH του 

αιωρήµατος είναι πιθανό να οφείλεται στον αµφοτερίζοντα χαρακτήρα του TiO2 σε 

υδατικά διαλύµατα, αφού αυτό επηρρεάζει τις επιφανειακές ιδιότητες του 

φωτοκαταλύτη, αλλά και το σχηµατισµό των ριζών υδροξυλίου 

 Αύξηση της θερµοκρασίας της αντίδρασης από τους 40οC στους 60 οC 

οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του ρυθµού παραγωγής Η2, ενώ περεταίρω αύξηση της 

θερµοκρασίας του στους 80οC δεν πρκαλεί σηµαντική µεταβολή του ρυθµού. Η 

εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασης από τη θερµοκρασία του διαλύµατος µπορεί να 

αποδοθεί στην επίδραση της θερµοκρασίας στα ‘’σκοτεινά‘’ βηµάτα της αντίδρασης, 

όπως είναι η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης, των προϊόντων µε των 

αντιδρώντων, η σταθερότητα των ενδιαµέσων ενώσεων και η διάχυση των 

ροφηµένων ειδών. 

 Οι ποσότητες του Η2 και του CO2 που παράγονται από την φωτο-αναµόρφωση 

της γλυκερόλης είναι σε πλήρη συµφωνία µε αυτές που αναµένονται σύµφωνα µε τη 

στοιχειοµετρία της αντίδρασης, µε αναλογία µορίων ίση µε 7:3. 

 

 

 Γ) Μηχανιστική µελέτη και κβαντική απόδοση 

 

• Κατά την φωτοεπαγόµενη αναµόρφωση της γλυκερόλης παρατηρούνται 

ενδιάµεσα προϊόντα, κυρίως µεθανόλη και οξικό οξύ υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

παράπλευρων αντιδράσεων, παρόµοιων µε αυτές που συµβαίνουν στην αντίδραση 

της καταλυτικής αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε συνθήκες υψηλων θερµοκρασιών 

ή και πιέσεων. 

 Όσο υπάρχουν µόρια γλυκερόλης και ενδιάµεσων προϊόντων αυτά 

οξειδώνονται σταδιακά σε Η2 και CO2. 
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• Κατά την ακτινοβόληση υδατικών αιωρήµατων Pt-TiO2, µε προσοµοιωµένη 

ηλιακή ακτινοβολία ανιχνεύθηκαν υπερόξυ-σύµπλοκα ροφηµένα στην επιφάνεια του 

καταλύτη όπως και στο υπερκείµενο υγρό. 

 Το 90% των συνολικά παραγόµενων Η2Ο2 που ανιχνεύθηκαν στο 

αιώρηµα βρίσκονται ροφηµένα στην καταλυτική επιφάνεια. 

• Σχηµατισµός υπερόξυ-συµπλόκων ανιχνευθηκε κατά την ακτινοβόληση 

υδατικών αιωρηµάτων 0.5% Pt-TiO2 παραυσία γλυκερόλης συγκέντρωσης 0.0-1.36 

mM.  

 Σε κάθε περίπτωση, τα υπεροξυ-σύµπλοκα αυξάνονται συνεχώς στις 

πρώτες ώρες ακτινοβόλησης, ενώ στη συνέχεια παραµένουν σταθερά ακόµα και µετά 

από παρατεταµένη έκθεση του αιωρήµατος στο φως. Το µεγαλύτερο µέρος των Η2Ο2 

βρίσκονται προσροφηµένες στην επιφάνεια του καταλύτη ενώ ένα µικρότερο 

ποσοστό στο διάλυµα.  

 Ανεξάρτητα από την αρχική συγκέντρωση της γλυκερόλης στο 

αιώρηµα η ποσότητα των Η2Ο2 που βρίσκεται προσροφηµένα στην επιφάνεια του 

φωτοκαταλύτη τελικά συγκλίνει στα επίπεδα του σκέτου νερού (~20µmol). 

• Η φωτοεπαγόµενη αναµόρφωσης της γλυκερόλης εφόσον η µεταβολή της  

ελεύθερης ενέργειας Gibbs είναι θετική και ίση µε 4kJ/mol είναι µια φωτοσυνθετική 

διεργασία όπου παρατηρείται ότι µέρος της φωτονικής ενέργειας αποθηκεύεται ως 

χηµική. 

• Η κβαντική απόδοση της αντίδρασης παραγωγής υδρογόνου, µε χρήση πηγής 

που προσοµοιώνει την υπεριώδη ακτινοβολία (black light) βρέθηκε να είναι 1.8% για 

το σκέτο νερό. Προσθέτοντας στο αιώρηµα γλυκερόλη συγκέντρωσης 1Μ 

παρατηρείται σηµαντική αύξηση της κβαντικής απόδοσης , οποία φτάνει στο 71% 

• Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χηµική, η οποία ορίζεται ως η 

αποθηκευµένη ενέργεια µε τη µορφή του υδρογόνου (
2

max ,c Hr H⋅∆ ),είναι 31% για 

διαλύµατα γλυκερόλης 1Μ καθιστώντας τη διεργασία κατάλληλη για πρακτικές 

εφαρµογές. 

• Η συνολική διεργασία µπορεί να περιγραφεί ως φωτοεπαγώµενη αναµόρφωση 

οργανικών ενώσεων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ενώ αντιπροσωπεύει µια µέθοδο 

φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσµατική για την επεξεργασία αποβλήτων, µε 

την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. 
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8.2 Προτάσεις για µελλοντική εργασία 

Ως συνέχεια της παρούσας εργασίας θα ήταν ενδιαφέρον: 

• Να µελετηθεί η ενίσχυση CdS είτε µε κάποιο οξείδιο (π.χ. RuO2) είτε µε 

δεύτερο ηµιαγωγό (π.χ. SiC), του οποίου η ζώνη σθένους να είναι πιο θετική από 

αυτή του CdS, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται µεταφορά των οπών και να περιοριστεί 

η φωτοδιάβρωση του καταλύτη. 

• Να µελετηθούν ενώσεις, εναλλακτικές των Na2S και Na2SO3, οι οποίες 

απαντώνται σε βιοµηχανικά απόβλητα για τη χρήση τους ως δότες ηλεκτρονίων σε 

φωτοκαταλυτικά συστήµατα CdS.  

• Να βελτίωθεί η απόκριση του TiO2 στο ορατό φως, είτε χρησιµοποιώντας 

συστήµατα ετεροδοµής µε κατάλληλους ηµιαγωγόυς είτε µη µεταλλικά στοιχεία 

όπως είναι τα N, S, C και Ρ. 

• Να διερευνηθεί περαιτέρω η µη στοιχειοµετρική παραγωγή Η2 και Ο2. 

• Να περιοριστεί ο σχηµατισµός υπερόξυ-ενώσεων προσθέτοντας στο αρχικό 

διάλυµα κάποιες ενώσεις π.χ. Ba(OH)2, που θα εµποδίζουν το σχηµατισµό τους. 

• Να εφορµοστεί η φωτοκαταλυτική αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε 

µεγαλύτερης κλίµακα φωτοαντιδραστήρα. 
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Παράρτηµα  Ι : Χηµική Ακτινοµετρία 
 
 
 

♦ Αρχή της µεθόδου 

Το καλύτερο χηµικό ακτινόµετρο υγρής φάσης για φωτοχηµική έρευνα είναι το 

σύστηµα σιδηροξαλικού καλίου που αναπτύχθηκε από τους Hatchard και Parker [1]. 

Η συνολική φωτοχηµική αντίδραση είναι η εξής: 

 
2

22
42

3 222 COFeOCFe h +⎯→⎯+ +−+ ν               (4.5) 
 
Η ποσότητα του σιδήρου Fe2+ που παράγεται µετριέται µέσω φασµατοφωτοµετρικού 

προσδιορισµού του συµπλόκου του µε 1,10-φενανθρολίνη, στα 510 nm. Ο σίδηρος 

Fe3+ σχηµατίζει µόνο ένα ασθενές σύµπλοκο µε την 1,10-φενανθρολίνη και αυτό το 

σύµπλοκο είναι διάφανο στα 510 nm. 

 

♦ Συζήτηση 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε [2] περιέχει δυο τροποποιήσεις της µεθόδου 

των Hatchard και Parker [1]. Πρώτον, αφού οι απορροφήσεις είναι εύκολα 

µετρήσιµες σε φασµατοφωτόµετρα µε τιµές από 0 έως 2, η συγκέντρωση του 

ακτινόµετρου αυξήθηκε από 0.006 σε 0.02 mol/L. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα δισθενούς σιδήρου και συνεπώς, προστέθηκε 

µεγαλύτερη ποσότητα 1,10-φαινανθρολίνης. Όταν χρησιµοποιήθηκε το διάλυµα 1,10-

φαινανθρολίνης που προτάθηκε από τους Hatchard και Parker, η γραφική 

αναπαράσταση του νόµου του Beer ήταν γραµµική µόνο λίγο πάνω από µια τιµή 

απορρόφησης 1. Η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας φαινανθρολίνης έφτασε τη 

γραµµικότητα πάνω από 2. Η δεύτερη τροποποίηση ήταν η χρήση διαλυµάτων για 

την παρασκευή του ακτινόµετρου αντικαθιστώντας τη χρήση στερεού K3Fe(C2O4)3. 

Βρέθηκε ότι η χρήση διαλυµάτων ήταν πολύ πιο βολική από τη χρήση στερεού. 

 

♦ ∆ιαλύµατα 

(α) ∆ιάλυµα 1,10-φαινανθρολίνης: 0.2% κ.β. 1,10-φαινανθρολίνη σε νερό. 
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(β) Ρυθµιστικό διάλυµα: 82 g NaOAc·3H2O και 10 mL πυκνού H2SO4 διαλύθηκαν σε 

1 L µε νερό. 

(γ) ∆ιάλυµα θειικού σιδήρου Fe2(SO4)3: 100 g Fe2(SO4)3·nH2O [περίπου 80% 

Fe2(SO4)3] και 55 mL πυκνού H2SO4 διαλύθηκαν σε 1 L µε νερό. 

(δ) ∆ιάλυµα Κ2C2O4: 1.2 Μ. 

(ε) Πρότυπο διάλυµα σε 0.05 M Η2SO4 δισθενούς σιδήρου 4·10-4mol Fe2+/L. 

 

 

♦ Υπολογισµός µοριακής απορροφητικότητας του συµπλόκου Fe2+-1,10-

φαινανθρολίνη  

Προκειµένου να υπολογιστεί η µοριακή απορροφητικότητα, ε, του συµπλόκου 

δισθενούς σιδήρου µε τη 1,10-φαινανθρολίνη ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. 

Σε µια σειρά από 10 ογκοµετρικές φιάλες των 25 mL προστίθενται 0, 1, 3, 5, 7, 9 mL 

του προτύπου διαλύµατος (διάλυµα (ε)), κατάλληλη ποσότητα 0.05 M H2SO4 ώστε ο 

ολικός όγκος  του διαλύµατος σε κάθε φιάλη να είναι 12.5 mL, 2 mL του διαλύµατος 

1,10-φαινανθρολίνης (διάλυµα (α)) και 6 mL του ρυθµιστικού διαλύµατος (διάλυµα 

(β)). Τα διαλύµατα αραιώνονται σε όγκο 25 mL και αναµιγνύονται καλά. Η 

απορρόφηση κάθε διαλύµατος µετριέται στα 510 nm σε κυψελίδα 1 cm, 

χρησιµοποιώντας σαν αναφορά (blank) διάλυµα που δεν περιέχει σίδηρο. 

Προσδιορίζεται µια γραµµική σχέση µεταξύ της απορρόφησης, Α, των διαλυµάτων 

και της µοριακής συγκέντρωσης του συµπλόκου Fe2+ από την κλίση της οποίας 

προσδιορίζεται η µοριακή απορροφητικότητα, ε  =1.11·104 L/mol·cm. Αυτή η τιµή 

της µοριακής απορροφητικότητας προτείνεται και από τους Hatchard και Parker [1]. 

 

 

♦ Παρασκευή ακτινοµετρικού διαλύµατος  

Η παρασκευή του διαλύµατος του ακτινόµετρου γίνεται µε ανάµιξη στο 

σκοτάδι 5 mL διαλύµατος θειικού σιδήρου Fe2(SO4)3 (διάλυµα (γ)) και 5 mL 

διαλύµατος Κ2C2O4 (διάλυµα (δ)) µέσα σε ογκοµετρική φιάλη των 100 mL και 

αραίωση µε νερό µέχρι τη χαραγή δίνοντας έτσι ένα διάλυµα Κ3Fe(C2O4)3 0.02 M. Το 

διάλυµα αυτό πρέπει να είναι πρόσφατα παρασκευασµένο. 
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♦ Μετρήσεις εντάσεως 

Για να καθοριστεί η ένταση  του φωτός στο φωτοχηµικό κελί αντίδρασης, το 

παραπάνω διάλυµα του K3Fe(C2O4)3 προστίθεται στο κελί και ακτινοβολείτε. Ο 

ολικός όγκος 2V  του διαλύµατος που χρησιµοποιείται για να γεµίσει το κελί πρέπει 

να είναι ακριβώς γνωστός (0.07 L). Το δείγµα πρέπει να ακτινοβολείτε για τέτοια 

χρονική περίοδο ώστε να δίνει τιµή απορρόφησης µεταξύ 0.2 και 1.8. Ο χρόνος αυτός 

υπολογίστηκε πειραµατικά να είναι γύρω στα 10 s για απευθείας µέτρηση της 

έντασης του φωτός που φτάνει στο ακτινόµετρο.  

Μετά την ακτινοβολία του ακτινόµετρου για χρόνο t sec, αφαιρείται από το 

διάλυµα ένας όγκος 1V  (1 mL), ο οποίος τοποθετείται σε µια ογκοµετρική φιάλη 

όγκου 3V  (10 mL). Στη συνέχεια προστίθενται 2 mL του διαλύµατος φαινανθρολίνης 

(διάλυµα (α)) και ένας όγκος του ρυθµιστικού διαλύµατος (διάλυµα (β)) ίσος µε το 

µισό του όγκου 1V  (0.5 mL). Το διάλυµα αραιώνεται σε όγκο 3V  και αναµιγνύεται. 

Με τον ίδιο τρόπο παρασκευάζεται ένα µη ακτινοβοληµένο διάλυµα του 

ακτινόµετρου που χρησιµοποιείται σαν τυφλό (blank). Η απορρόφηση του 

ακτινοβοληµένου διαλύµατος του ακτινόµετρου µετράται φασµατοφωτοµετρικά στα 

510 nm σε µια κυψελίδα µήκους d (1 cm). Από την τιµή της απορρόφησης αυτής, 

µετά από αφαίρεση της τιµή της απορρόφησης που µας δίνει το τυφλό, 

προσδιορίζεται η ένταση της ακτινοβολίας σε einsteins/s, µε χρήση της Εξ. 4.12. 

 

           
1

32)/(
Vtd

VVA
seisteinsI

λφε
=                            (4.6) 
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Πίνακας 1: Κβαντικές αποδόσεις παραγωγής σιδήρου 

 

 
λ (nm) 

2+Fe
φ  

0.006 mol/L  
σιδηροχου-οξαλικουα 

2+Fe
φ  

0.015 mol/L 
σιδηροχου-οξαλικουβ

 
λ (nm) 

2+Fe
φ  

0.015 mol/L 
σιδηροχου-οξαλικουβ

254 1.25 - 442 1.00 
297/302 1.24 - 451 0.96 

313 1.24 - 457 0.90 
326 1.23β 1.16 458 0.845δ 

334 1.23 - 463 0.86 
341 1.22β 1.14 468 0.91 
352 1.21β 1.14 472 0.94 
358 1.25γ - 480 0.93α 

361/6 1.21 - 482 0.95 
364 1.28δ 1.18δ 493 0.94 

365/6 1.21 1.15α 502 0.90 
367 1.21β 1.15 509 0.86α 
382 1.18β 1.12 512 0.65 
392 1.13γ 1.10 522 0.53 
402 - 1.07 530 0.15α 
405 1.14 - 546 0.013α 

407 1.19δ - 577/9  
412 - 1.05   
416 1.12γ -   
422 - 1.04   
433 - 1.03   
436 1.11 1.01α   

 
 
 
 

α Από [1]. Τιµές που προτάθηκαν από τον Parker και καθορίστηκαν µε αναφορά το 
οξαλικό ουρανύλιο και/ή θερµοηλεκτρική στήλη. 
β Από [2]. 
γ Από [3]. 
δ Από [4]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Μέθοδος Προσδιορισµού Υπεροξειδίου 

του Υδρογόνου 
 

 

 

♦ Αρχή της µεθόδου 

Η µέθοδος βασίζεται στην επανοξείδωση των διµερών ενώσεων του τιτανίου, 

ανάγοντας KMnO4 σε όξινα µέσα [1]: 

           VEOHMneHnO 51.1,458 0
2

2
4 =+→++Μ +−+−                                       (4.7) 

Τo KMnO4 που καταναλώνεται υπολογίζεται από τη µείωση στην οπτική 

απορρόφηση καθώς συγκρίνεται µε ένα «τυφλό», όµοια παρασκευασµένο αλλά µη 

ακτινοβοληµένο αιώρηµα. 

 

 

♦ Αντιδραστήρια 

(α) ∆ιάλυµα KMnO4 10-3M: ∆ιαλύονται 79.02 mg KMnO4 σε 500 mL νερού υψηλής 

καθαρότητας. Το διάλυµα διατηρείται σε σκουρόχρωµη φιάλη. 

(β) ∆ιάλυµα θειϊκού οξέος 2Μ: 10.67 mL πυκνού H2SO4 διαλύονται σε 100 mL νερού 

υψηλής καθαρότητας. 

 
 

♦ Ανάλυση 

Στο Σχ.1 παρουσιάζεται το φάσµα απορρόφησης του υπερµαγγανικού καλίου 

για διάφορους χρόνους ακτινοβόλησης. Συγκεκριµένα το φάσµα (1) αντιστοιχεί στο 

τυφλό, δηλαδή σε µη ακτινοβοληµένο διάλυµα, που αναδεύτηκε στο σκοτάδι για 

περίπου 1 ώρα υπό ροή Ar. Το φάσµα (2) αντιστοιχεί σε δείγµα µετά από 25 λεπτά 

ακτινοβόλησης, ενώ το φάσµα (3) σε δείγµα που ακτινοβολήθηκε για 1090 λεπτά. 

Αντίστοιχα φάσµατα ελήφθησαν για ένα σχετικά µεγάλο αριθµών δειγµάτων για 

διάφορους χρόνους ακτινοβόλησης. 

Για τον προσδιορισµό του ποσού του υπεροξειδίου του υδρογόνου που 

σχηµατίστηκε κατά την αντίδραση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού µε 

καταλύτη 0.5% Pt/TiO2 ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 
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Το ποσό του KMnO4 που περιέχεται στα 10 mL του τυφλού διαλύµατος είναι 
6105 −⋅ mol, δηλαδή η συγκέντρωσή του είναι Μ⋅ −4102 . Από την απορρόφηση του 

φάσµατος (2) στα 525 nm µπορούµε να υπολογίσουµε το ποσό του KMnO4 που 

καταναλώνεται από τα 10 ml δείγµατος και το οποίο είναι ίσο µε 61019.0 −⋅  mol. 

Εποµένως, από τα 60 mL αιωρήµατος θα καταναλώνονται 61014.1 −⋅  mol KMnO4. 

Έτσι το ποσό του ανηγµένου −
4MnO είναι 61014.1 −⋅  mol. Όµως, η οξείδωση 1 mol 

Η2Ο2 παρέχει 2 ηλεκτρόνια, ενώ µε βάση την Εξ. (1) απαιτούνται 5 ηλεκτρόνια για 

την αναγωγή του −
4MnO  σε Mn+2: 

           OHMnOHMnOOH 2
2

2422 825625 ++→++ ++−                                             (1) 

Οπότε, το ποσό του ανηγµένου −
4MnO  πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε ένα συντελεστή 

ίσο µε 2.5, προκειµένου να υπολογιστεί το ποσό του υπεροξειδίου του υδρογόνου που 

σχηµατίστηκε. Για το φάσµα (2) το παραγόµενο Η2Ο2 βρέθηκε ίσο µε 61085.2 −⋅  mol. 

Με το ίδιο τρόπο πραγµατοποιήθηκε ο υπολογισµός του Η2Ο2 που παράγεται για 

διάφορους χρόνους ακτινοβόλησης του αιωρήµατος. 
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Σχήµα 1: Μεταβολές των φασµάτων UV/vis του υδατικού αιωρήµατος 0.5% 
Pt/TiO2 συναρτήσει του χρόνου έκθεσης σε ορατή ακτινοβολία (1) πριν την 
ακτινοβόληση (2) µετά από ακτινοβόληση 25 λεπτών (3) µετά από ακτινοβόληση 
1090 λεπτών. 
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Παράρτηµα IIΙ Φασµατα XRD 
 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κάρτες των φασµάτων περίθλασης ακτίνων Χ µε 

ακτινοβολία CuKa, για anatase (Α) και rutile (Β) TiO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Α) 
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Παράρτηµα IV : Πειράµατα διάχυτης ανάκλασης (DRS) 
 

 

 CdS/ZnS (0-100) 

 

 0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75) 

Σχήµα 1: Φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στη µορφή της συνάρτησης Shuster-Kubelka-Munk 
F(R∞) συναρτήσει του µήκους κύµατος των CdS/ZnS (0-100)) µε αναφορά PTFE. 

200 300 400 500 600 700
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

(η)

(ζ)

(στ)

(γ)
(δ)

(ε)

(β)

(α)

% περιεκτικότητα ZnS
     σε CdS/ZnS 
       0      (α)
       33.3 (β)
       40    (γ)
       60    (δ)
       66.7 (ε)
       75   (στ)
       80    (ζ)
       100  (η)f(R

)

Wavelength (nm)

300 400 500 600
0

2

4

6

8

10

(β)

(α)                  CdS/ZnS (25-75) (α)
 0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75)   (β)

f(
R

)

Wavelength (nm)
Σχήµα 2: Φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στη µορφή της συνάρτησης Shuster-Kubelka-Munk 
F(R∞) συναρτήσει του µήκους κύµατος πριν και µετά την εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt στο 
φωτοκαταλύτη CdS/ZnS (25-75) µε αναφορά PTFE.
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 0.5% Pt-CdS/TiO2 (0-100) 

 

 
 
 

 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 

 

 

Σχήµα 3: Φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στη µορφή της συνάρτησης Shuster-Kubelka-
Munk F(R∞) συναρτήσει του µήκους κύµατος των φωτοκαταλυτών 0.5% -CdS/TiO2 (0-
100) µε αναφορά PTFE. 
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Σχήµα 4: Φάσµατα διάχυτης ανάκλασης στη µορφή της συνάρτησης Shuster-Kubelka-
Munk F(R∞) συναρτήσει του µήκους κύµατος των φωτοκαταλυτών 0.5% -CdS/ZnS/TiO2 
(0-1) µε αναφορά PTFE. 
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Παράρτηµα V : ∆ιαγράµµατα Tauc  
 

 

 CdS/ZnS (0-100) 

 

 
 
 

 0.5% Pt-CdS/ZnS (25-75) 
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Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα Tauc για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών CdS/ZnS (0-100). 
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Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα Tauc για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών CdS/ZnS (25-75).πριν και µετά 
την εναπόθεση 0.5% κ.β. Pt. 
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 0.5% Pt-CdS/TiO2 (0-100) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.5% Pt-CdS/ZnS/TiO2 (0-1) 
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Σχήµα 3: ∆ιάγραµµα Tauc για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών 0.5% -CdS/TiO2 (0-100). 

Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα Tauc για τα δείγµατα φωτοκαταλυτών 0.5% -CdS/ZnS/TiO2 (0-1). 
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