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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στην Ομάδα Διαφανών και Αγώγιμων Υλικών του 

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ. Αντικείμενό της αποτελεί η μελέτη διασποράς οξειδίων μετάλλων, η κατασκευή αιωρημάτων και 

η 3-D εκτύπωση υμενίων με βάση το διοξείδιο του Τιτανίου ώστε να μελετηθεί η φωτοκαταλυτική τους 

δραστικότητα.  

Με χρήση της τεχνικής Ball Milling έγινε η τροποποίηση της κοκκομετρίας οξειδίων μετάλλων. Κύριος 

σκοπός ήταν η δημιουργία υλικών με ομοιόμορφη κατανομή σωματιδίων και μορφολογία, καθιστώντας τα 

κατάλληλα για την διασπορά τους σε υδατικούς διαλύτες. Έγινε επιλογή του Διοξείδιου του Τιτανίου με την 

κατάλληλη κοκκομετρία για την κατασκευή μελανιών. Η μελέτη κατασκευής των μελανιών έγινε με την 

αλλαγή διάφορων παραμέτρων όπως είναι διαφορετικές συγκεντρώσεις ΤiO2 - πολυμερούς και η προσθήκη 

διασπορέων. 

Στην συνέχεια τυπώθηκαν υμένια με την τεχνική slot casting και διεξήχθησαν πειράματα φωτοκατάλυσης στο 

ορατό και στο υπεριώδες (UV) με σκοπό την αποδόμηση του  ρύπου methylene blue σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις και η μελέτη σταθερότητας αυτών τον υμενίων μετά από τρείς κύκλους πειραμάτων 

φωτοκατάλυσης.   

Ο χαρακτηρισμός των υλικών επιτεύχθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και με την τεχνική diffused 

light scattering (DLS) με την οποία έγιναν  οι μετρήσεις ελέγχου του μεγέθους των σωματιδίων. 

Γενικότερα, έχει στραφεί το ενδιαφέρον της επιστήμης των υλικών στις τεχνολογίες εκτύπωσης και στην 

μελέτη υλικών ώστε να μπορέσουν να κατασκευαστούν σταθερά αιωρήματα για την τύπωση επιφανειών με 

συγκεκριμένες ιδιότητες. Η φωτοκατάλυση αποτελεί μια μέθοδο η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την 

αποδόμηση ρύπων στην αέρια, υγρή και στερεά φάση όπου σε συνδιασμό με τις τεχνολογίες εκτύπωσης 

μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή . 
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Abstract 

 

This thesis was carried out in the Transparent and Conductive Materials Group of IDHL / FORTH.  Τhe aim 

is to study the dispersion of metal oxides, the manufacture of suspensions and the printing of titanium dioxide 

films to study their photocatalytic activity. 

The Ball Milling technique modified the metal oxide granulometry. The main purpose was to create materials 

with uniform particle distribution and morphology, making them suitable for dispersion in aqueous solvents. 

Titanium Dioxide was selected with appropriate granulometry for the manufacture of suspensions. The study 

of the suspensions was made by changing various parameters such as different concentrations of TiO2 - 

polymer and adding dispersants. 

Subsequently, films were printed using the slot coating technique and photocatalytic experiments were 

performed on the visible and UV to degrade methylene blue at different concentrations and study the stability 

of the films after three rounds of photocatalysis experiments. 

The characterization of the materials was achieved by scanning electron microscopy (SEM) and diffused light 

scattering (DLS) technique to measure particle size. 

In general, the interest of materials science has been shifted in the printing technologies and in the study of 

materials that will be used for the manufacture of suspensions for the printing of surfaces with specific 

properties. Photocatalysis is a method that can be used to degrade pollutants in the gaseous, liquid and solid 

phases where in combination with printing technologies they can have many applications in daily life. 
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Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

1.1: Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) 

Ο όρος Additive Manufacturing (AM) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τεχνολογίες που κατασκευάζουν 

3D αντικείμενα με την επαναλαμβανόμενη προσθήκη στρωμάτων υλικού, όπου το υλικό είναι πλαστικό, 

μέταλλο, σκυρόδεμα ή ακόμα και ανθρώπινος ιστός. Στις τεχνολογίες AM είναι απαραίτητη  η χρήση 

υπολογιστή, λογισμικού 3-D μοντελοποίησης (Computer Aided Design ή CAD), εξοπλισμού μηχανών και τα 

κατάλληλα υλικά. Μόλις δημιουργηθεί ένα σκίτσο CAD, ο εξοπλισμός AM διαβάζει τα δεδομένα από το 

αρχείο CAD και καθορίζει ή προσθέτει διαδοχικά στρώματα υγρού, σκόνης, φύλλου ή άλλου υλικού για να 

κατασκευάσει ένα 3D αντικείμενο. 

Ο όρος AM περιλαμβάνει πολλές τεχνολογίες, όπως η Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D), η Ταχεία Κατασκευή 

Πρωτοτύπων (RP), η Άμεση Ψηφιακή Βιομηχανία (DDM), η πολυεπίπεδη κατασκευή κ.α. Η εφαρμογή AM 

είναι απεριόριστη. Η έγκαιρη χρήση του AM με την ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων επικεντρώθηκε σε 

μοντέλα οπτικοποίησης , προπαραγωγής. Πιο πρόσφατα, η ΑΜ χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

προϊόντων τελικής χρήσης σε αεροσκάφη, οδοντικές αποκαταστάσεις, ιατρικά εμφυτεύματα, αυτοκίνητα και 

ακόμη και προϊόντα μόδας. 

 

                                                                  Εικόνα 1:Παραδείγματα εφαρμογών ΑΜ. 

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη αυτής της πιο σύγχρονης τεχνολογίας είναι η μεγαλύτερη ποικιλία σχημάτων 

που μπορούν να παραχθούν. Τα σχέδια που δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα ολόκληρο κομμάτι με 

παραδοσιακά μέσα μπορούν εύκολα να επιτευχθούν. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ισχυρότερο και δεν 

υπάρχουν αδύνατα σημεία τα οποία να μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο ή να καταποθούν. 

Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη, με τη βοήθεια του λογισμικού CAD, κάνοντας οποιαδήποτε αλλαγή απλά 

με το πάτημα του ποντικιού. Τα πρώτα πρωτότυπα είναι ιδιαίτερα γρήγορα, με πλήρη μοντέλα που 

παράγονται κυριολεκτικά όλη τη νύχτα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό παρέχει στις επιχειρήσεις πολύ 

μεγαλύτερη ευελιξία και επίσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. 
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· Fused deposition Modeling (FDM) 

 

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση  FDM 

Χρησιμοποιεί θερμοπλαστικά υλικά για την εκτύπωση των 3D αντικειμένων. Το κάνει αυτό απλώς με 

θέρμανση και κατόπιν εξώθηση του θερμοπλαστικού νήματος μέσω του ακροφυσίου επάνω στη βάση. Ο 

εκτυπωτής μπορεί επίσης να εξωθήσει διάφορα υλικά υποστήριξης καθώς και το θερμοπλαστικό. Για 

παράδειγμα, ως τρόπος υποστήριξης των ανώτερων στρωμάτων, ο εκτυπωτής μπορεί να προσθέσει ειδικό 

υλικό στήριξης κάτω από αυτό, το οποίο στη συνέχεια διαλύεται μετά τη διαδικασία εκτύπωσης. Όπως 

συμβαίνει με όλους τους εκτυπωτές 3D, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτύπωση εξαρτάται από το μέγεθος 

των αντικειμένων και την πολυπλοκότητά τους 

· Selective Laser Melting (SLM) 

 

Εικόνα 3:Σχηματική απεικόνιση SLM 

Καθώς η δέσμη λέιζερ χτυπά ένα λεπτό στρώμα του υλικού, συνδέει επιλεκτικά ή συγκολλά τα σωματίδια 

μαζί. Μετά από έναν πλήρη κύκλο εκτύπωσης, ο εκτυπωτής προσθέτει ένα νέο στρώμα υλικού που 

τροφοδοτείται με το προηγούμενο. Το αντικείμενο στη συνέχεια χαμηλώνει από την ακριβή ποσότητα του 

πάχους ενός μόνο στρώματος. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης, κάποιος θα αφαιρέσει με μη 

αυτόματο τρόπο τη μη χρησιμοποιημένη σκόνη από το αντικείμενο. 
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· Continuous-flow direct writing 

 

Εικόνα 4:Σχηματική απεικόνιση direct writing 

Ο όρος «άμεση εγγραφή» περιγράφει μεθόδους κατασκευής που χρησιμοποιούν ένα στάδιο μετάφρασης 

ελεγχόμενης από υπολογιστή, το οποίο μετακινεί μία διάταξη για την δημιουργία μοτίβων με ακροφύσιο 

απόθεσης μελάνης, για τη δημιουργία υλικών με ελεγχόμενη αρχιτεκτονική και σύνθεση. Έχουν εισαχθεί 

αρκετές τεχνικές άμεσης γραφής που είναι ικανές να σχεδιάζουν υλικά σε τρεις διαστάσεις. 

 

· Στερεολιθογραφία (SLA) 

 

Εικόνα 5:Σχηματική απεικόνιση Στερεολιθογραφίας 

Η στερεολιθογραφία είναι μια διαδικασία παρασκευής προσθέτων που, στην πιο κοινή μορφή της, δουλεύει 

εστιάζοντας ένα υπεριώδες (UV) λέιζερ σε μια δεξαμενή φωτοπολυμερούς ρητίνης. Χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό υποβοηθούμενης από υπολογιστή ή σχεδιασμό με υπολογιστή (CAM / CAD), το λέιζερ UV 

χρησιμοποιείται για να σχεδιάσει ένα προ-προγραμματισμένο σχέδιο ή σχήμα στην επιφάνεια του δοχείου 

φωτοπολυμερούς. Τα φωτοπολυμερή είναι ευαίσθητα στο υπεριώδες φως, επομένως η ρητίνη στερεοποιείται 

φωτοχημικά και σχηματίζει ένα μόνο στρώμα του επιθυμητού αντικειμένου 3D. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα 

κατασκευής χαμηλώνει το ένα στρώμα και η λάμα επαναφέρει την επιφάνεια της δεξαμενής με ρητίνη. Αυτή 

η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε στρώμα του σχεδίου έως ότου ολοκληρωθεί το αντικείμενο 3D. 
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· Slot coating 

 

Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση Slot coating 

Η τεχνολογία slot coating χρησιμοποιείται για την εναπόθεση μιας ποικιλίας 

διαλυμάτων/αιωρημάτων/μελανιών σε γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικά υποστρώματα για την 

ανάπτυξη και την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ακριβή 

μέτρηση του ρευστού επεξεργασίας και τη διανομή του με ελεγχόμενο ρυθμό ενώ το υλικό 

επικάλυψης μετακινείται με ακρίβεια σε σχέση με το υπόστρωμα. Τα συστήματα  και η τεχνολογία 

επίστρωσης Slot Coating της επιτρέπουν την αποδοτική και υψηλής απόδοσης επίστρωση για 

εφαρμογές όπως οθόνες επίπεδης οθόνης (όπως LCD, OLED, εύκαμπτο και άλλα), φωτοβολταϊκά 

πάνελ (όπως CIGS, CdTe, OPV κ.α.) Κρατικό φωτισμό (OLED και LED) και διάφορες οργανικές και 

τυπωμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως RFID, μπαταρίες πολυμερών, αισθητήρες και άλλα. 

1.2: Διοξείδιο του τιτανίου TiO2 

Ανήκει στην πρώτη ομάδα μετάβασης. Η χημεία του σε υδατικό διάλυμα έχει ομοιότητες με αυτά του χρωμίου 

και του βαναδίου. Στις ενώσεις του παρουσιάζεται με δύο κυρίως αριθμούς οξείδωσης, +4 και +3. ενώ 

περιπτώσεις με αριθμό οξείδωσης +2 είναι επίσης γνωστές αλλά λιγότερο σταθερές. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι χημικές ιδιότητες του τιτανίου. 

 

Εικόνα 7:Πληροφορίες ΤiO2 
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Το TiO2 είναι ένας ημιαγωγός n τύπου εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα του και 

εσωτερικών ιόντων τιτανίου (σε πιέσεις οξυγόνου κοντά στην ατμόσφαιρα επικρατούν οι κενές θέσεις 

οξυγόνου). Οι δυο κοινές κρυσταλλογραφικές δομές του TiO2 είναι το ρουτίλιο (rutile) και ο ανατάσης 

(anatase), των οποίων οι κρύσταλλοι είναι τετραγωνικοί. Υπάρχει και η δομή του μπρουκίτη (brookite) με 

ορθορομβικούς κρυστάλλους, που όμως δεν είναι σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου. 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. Αυτές οι 

διαφορές στη δομή προκαλούν διαφορές στις πυκνότητες μάζας και στις ηλεκτρονικές δομές. Η δομή του 

ανατάση και του ρουτιλίου μπορεί να αποδοθεί από αλυσιδωτά TiO6 οκτάεδρα. Οι δυο κρυσταλλικές δομές 

διαφέρουν τόσο στην παραμόρφωση όσο και στον τρόπο συναρμολόγησης των οκτάεδρων. Όπως φαίνεται 

από το σχήμα κάθε ιόν Ti4+ περιβάλλετε από ένα οκτάεδρο από έξι O2- . Οι αποστάσεις Ti-Ti είναι 

μεγαλύτερες από του ρουτιλίου. Στη δομή του ρουτιλίου κάθε οκτάεδρο είναι σε επαφή με δέκα γειτονικά 

οκτάεδρα ενώ στον ανατάση με οκτώ. Αυτές οι διαφορές στην κρυσταλλική δομή προκαλούν 

διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα της μάζας καθώς και στην ενεργειακή κατάσταση των δυο μορφών του 

TiO2. Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών .Οι περισσότερες από τις πρακτικές 

εφαρμογές του TiO2 προϋποθέτουν εναπόθεση του με διάφορους τρόπους σε διαφορετικά υλικά. Ορισμένες 

ιδιότητες, όπως ο υψηλός δείκτης οπτικής διάθλασης και διαφάνειας στο ορατό φάσμα και η 

υπερυδροφιλικότητα επιτρέπουν σειρά πρακτικών εφαρμογών. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα μείγμα με 

τσιμέντο, το TiO2 μπορεί να αποσυνθέσει οργανικές και ανόργανες ακαθαρσίες που περιλαμβάνουν όχι μόνο 

το πετρέλαιο, τα σωματίδια, αιθάλης, αλλά και μικροοργανισμούς και ατμοσφαιρικούς ρύπους, καθώς και τις 

πιο κοινές και επιβλαβείς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). Η παρασκευή φωτοκαταλυτικών υλικών είναι 

χρήσιμη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από οικιακές συσκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία, ηχομόνωση 

δρόμων και τέντες για εξωτερικούς χώρους. Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία αυτών 

των υλικών. Στα αυτοκαθαριζόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επικαλυμμένα με ένα λεπτό διαφανές 

στρώμα του TiO2, η οργανική ύλη μπορεί να αποσυντίθεται, μαζί με τη μυρωδιά καπνού και τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς. Τέτοια αυτοκαθαριζόμενα υφάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αθλητικά, 

στρατιωτικές στολές και μοκέτες. Το πεδίο της φωτοκαταλυτικής δράσης στο χαρτί είναι πρωτοποριακό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του TiO2 βελτιώνει επίσης την αδιαφάνεια και τη λευκότητα του χαρτιού. 

Μέταλλα όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, κράματα αλουμινίου, κλπ. μπορούν να ενεργοποιηθούν και δια μέσω 

του TiO2 να παρουσιάζουν φωτοκαταλυτική δράση, επιφάνεια υπερυδροφιλικότητας και αντιβακτηριδιακή 

δραστικότητα. Η φωτοκατάλυση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές 

τεχνολογίες καθαρισμού του αέρα και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είναι η κύρια μέθοδος 

καθαρισμού του αέρα στο εγγύς μέλλον. Αυτή η μέθοδος έχει προσελκύσει την προσοχή της βιομηχανίας 

παραγωγής συσκευών κλιματισμού , με κύριο στόχο της τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους 

των σπιτιών , νοσοκομείων ,κτίριων , αγροκτήματων, κ.λπ. Από την απαρχή της εμπορικής παραγωγής στις 

αρχές του εικοστού αιώνα, χρησιμοποιείται ως χρωστική ουσία σε χρώματα, επιχρίσματα , αντιηλιακά, 

αλοιφές και οδοντόπαστα. Το TiO2 θεωρείται προϊόν συνυφασμένο με την « ποιότητα της ζωής» με τη ζήτηση 

να επηρεάζεται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις διάφορες περιοχές του κόσμου . Τα πήγματα του 

διοξειδίου του τιτανίου χρησιμοποιούνται για να προσδίδουν λευκότητα, φωτεινότητα και την αδιαφάνεια σε 

ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών. Έχει αξία ως πήγμα χάρις στις λευκαντικές ιδιότητες του και την ικανότητα 

για αδιαφάνεια ( που συνήθως αναφέρονται ως δυνατότητα κάλυψης).Με την έλευση της νανοτεχνολογίας , 

τα νανοσύνθετα διοξειδίου του τιτανίου (NS - TiO2) έχουν βρει επίσης μεγάλες εφαρμογές .Στα επόμενα 

κεφάλαια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στις ιδιότητες του διοξειδίου του τιτανίου, καθώς και στις 

αντίστοιχες σημερινές εφαρμογές αλλά και τις έρευνες για μελλοντικές χρήσεις. 
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1.2.1 Εφαρμογές  

1. Ρομποτική εναπόθεση Υμενίων TiO2 σε εύκαμπτα υποστρώματα για φωτοκατάλυση  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή κατασκευάστηκαν υμένια μέσω της μελέτης κατασκευής υβριδίων μελανιών. 

Στην παραπάνω μελέτη εξετάστηκε η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων πολυμερούς και η μεταβολή 

του ιξώδους ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε πολυμερές. Το ιξώδες είναι σημαντική παράμετρος κατά 

την εκτύπωση καθώς ανάλογα με αυτό ρυθμίζονται άλλοι παράμετροι όπως είναι η ταχύτητα και η πίεση με 

την οποία εκτυπώνουμε.[1,2]. 

 

Εικόνα 8: α) Εκτυπωμένο υμένιο τιτανίου και β) Τεχνική εκτύπωσης υμενίου 

  

Εικόνα 9: α) Διάγραμμα ιξώδους με διαδορετικές συγκεντρώσεις πολυμερούς και β) παράμετρος ταχύτητας σε σχἐση με το ιξώδες 

Από το διάγραμμα α) καταλαβαίνουμε ότι με τις ανάλογες ποσότητες πολυμερούς είναι δυνατό να ρυθμίσουμε 

το ιξώδες του αιωρήματος, καθώς η ποσότητα του πολυμερούς αυξάνεται το ίδιο συμβαίνει και με το ιξώδες. 

Στην εικόνα β) στα αριστερά παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται το ιξώδες αυξάνεται και το ευρος των 

δυνατών τιμών που  μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους πίεσης και ταχύτητας εκτύπωσης ώστε είναι 

δυνατή η εκτύπωση. 

2.Άμεση γραφή φωτο-ηλεκτροδίων TiO2 με τυπική εφαρμογή σε φωτοβολταϊκές κυψελίδες  

Σε αυτό το έργο, γίνεται αναφορά  στις σχέσεις μεταξύ σύνθεσης, τις παραμέτρους συνεχούς ροής γραφής και 

της χαμηλής ενεργειακής έντασης μετά την επεξεργασία των λειτουργικών μοτίβων υβριδικών μελανιών 

TiO2. τα συγκεκριμένα μελάνια εκτυπώνονται σε υποστρώματα πολυμερούς ευαίσθητα στη θερμότητα με 

τυπική εφαρμογή σε φωτοηλεκτρόδια φωτοβολταϊκών κυψελών. Παρ 'όλα αυτά, η ευελιξία τους εκτείνεται 

σε ένα ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών από αισθητήρες έως φωτοκαταλύτες. 
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Εικόνα 10: Εκτυπωμένο Φωτο-ηλεκτρόδιο 

 

Εικόνα 11:Ρύθμιση πίεσης και ταχύτητας εκτύπωσης  

 

Στα διαγράμματα της εικόνας 11 βλέπουμε την εξάρτηση που έχουν η διασπορά, το πάχος και η τραχύτητα 

της εκτυπωμένης δομή από τις παραμέτρους της ταχύτητας και της πίεσης. Έτσι ανάλογα με τα ποια θέλουμε 

να είναι τα χαρακτηριστικά τις τελικής δομής πρέπει να γίνει μια παραμετρικοποιήση στις παραπάνω δύο 

παραμέτρους. 

Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την εφαρμογή μεγάλη σημασία έχει το ιξώδες των μελανιών .Παρακάτω 

βλέπουμε την χαρακτηριστική καμπύλη  I-V. Οι τιμές αντίστασης για τα συνθετικά φιλμ είναι της τάξεως των 

107 έως 108 Ω * cm και είναι συγκρίσιμα με εκείνα που λαμβάνονται για πολυκρυσταλλικές μεμβράνες 

TiO2.[3] 

 

Εικόνα 12: Καμπύλη Ι-V 
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3.Τρισδιάστατη εκτύπωση δομημένων φώτοκαταλυτών ΤiO 2 για αφαίρεση ακεταλδεϋδης σε αέρια 

φάση. 

Σε αυτό το έργο, τεχνικές χημικής σύντηξης και τεχνικές ρομποτικής έχουν συνδυαστεί για να δημιουργηθούν 

απομονωμένα ή υποστηριζόμενα τρισδιάστατα αντικείμενα χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία σε υψηλές 

θερμοκρασίες , αυξάνοντας έτσι σημαντικά το δυναμικό των τρισδιάστατων εκτυπώσιμων φωτοκαταλυτών 

για εφαρμογές καθαρισμού του αέρα 

 

Εικόνα 13:Μηχανισμός σχηματισμού γεφυρών οξυγόνου μεταξύ TiO2 νανοσωματιδίων και οι εκτυπωμένοι φωτοκαταλύτες. 

Η ιδέα πίσω από την προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε χημικές διεργασίες πυροσυσσωμάτωσης, αυτή 

προσέγγιση βασίζεται στο σχηματισμό γεφυρών οξυγόνου μεταξύ TiO2 νανοσωματιδίων σε όξινο 

περιβάλλον και σε χαμηλές θερμοκρασίες.Το οξύ που χρησιμοποιήθηκε είναι το HCl και κατασκευάστηκε 

ένα διάλυμα γνωστού ph. Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα τυπώθηκαν δύο διαφορετικά σχέδια και η 

φωτοκαταλυτική τους δραστικότατα φαίνεται παρακάτω.[4] 

 

Εικόνα 14:Αποτελέσματα φωτοκατάλυσης ακεταλδεϋδης σε αέρια φάση 

Από τα αποτελέσματα της εικόνας 14 παρατηρούμε ότι και οι δύο δομές κατάφεραν να αποδομήσουν τον  

ρύπο. Σε μικρές συγκεντρώσεις φαίνεται η αποδόμηση να είναι μεγαλύτερη φτάνοντας περίπου στο 50% για 

την συγκέντρωση 5000ppmv. 

 

 

 

1.3: Yttria-stabilized zirconia (YSZ) 

Είναι ένα κεραμικό στο οποίο η κυβική κρυσταλλική δομή διοξειδίου του ζιρκονίου καθίσταται σταθερή σε 

θερμοκρασία δωματίου με προσθήκη οξειδίου του υττρίου. Τα οξείδια αυτά ονομάζονται συνήθως «ζιρκόνια» 

( ZrO2 ) και «yttria» ( Y2O3 ), εξ ου και το όνομα. 
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Tο YSZ έχει πολλές εφαρμογές: 

· Για τη σκληρότητα και τη χημική αδράνεια (π.χ. κορώνα δοντιών). 

· Ως πυρίμαχο (π.χ. σε κινητήρες αεριωθουμένων). 

· Ως επίστρωση θερμικού φραγμού σε αεριοστρόβιλους 

· Ως ηλεκτροκεραμικό εξαιτίας των ιδιοτήτων ιόντων που οδηγεί (π.χ. για τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου οξυγόνου στα καυσαέρια, για τη μέτρηση του PΗ σε νερό υψηλής θερμοκρασίας, σε 

κυψέλες καυσίμου). 

· Χρησιμοποιείται στην παραγωγή κυψελίδων καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC). Το YSZ 

χρησιμοποιείται ως σταθερός ηλεκτρολύτης , ο οποίος επιτρέπει τη διοχέτευση ιόντων οξυγόνου ενώ 

εμποδίζει την ηλεκτρονική αγωγιμότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής αγωγιμότητα ιόντων, 

ένα SOFC με ηλεκτρολύτη YSZ πρέπει να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες (800 ° C-1000 ° C) [4] 

. Αν και είναι πλεονέκτημα το γεγονός ότι η YSZ διατηρεί τη μηχανική ανθεκτικότητα σε αυτές τις 

θερμοκρασίες, η υψηλή θερμοκρασία που απαιτείται συχνά αποτελεί μειονέκτημα των SOFC. Η 

υψηλή πυκνότητα του YSZ είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να διαχωριστεί φυσικά το αέριο 

καύσιμο από το οξυγόνο, διαφορετικά το ηλεκτροχημικό σύστημα δεν θα παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια[5,6] 

· Για την σκληρότητα και τις οπτικές ιδιότητες σε μονοκρυσταλλική μορφή,χρησιμοποιείται ως 

κοσμήματα. 

· Ως υλικό για μη μεταλλικές λεπίδες μαχαιριών , που παράγονται από τις εταιρείες Boker και Kyocera. 

· Σε πάστες με βάση το νερό για κεραμικά και τσιμέντα. Αυτά περιέχουν μικροσκοπικές ίνες YSZ ή 

σωματίδια υπομικρομετρίας, συχνά με συνδετικά οξικού πυριτικού καλίου και οξικού ζιρκονίου (σε 

ήπιο όξινο pH). Η τσιμεντοποίηση εμφανίζεται κατά την αφαίρεση του νερού. Το προκύπτον κεραμικό 

υλικό είναι κατάλληλο για εφαρμογές πολύ υψηλής θερμοκρασίας. 

· Το YSZ με υλικά σπανίων γαιών μπορεί να λειτουργήσει ως θερμογραφικός φωσφόρος και ένα 

φωταύγτιο υλικό. [7] 

· Χρησιμοποιείται ιστορικά για λαμπερές ράβδους σε λαμπτήρες Nernst . 

· Ως μανίκι ευθυγράμμισης υψηλής ακρίβειας για συνδετήρες οπτικών ινών.[8] 

1.4: Lanthanum Strontium Manganite (LSM) - Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) 

Ο μαγγανίτης στροντίου του λανθανίου (LSM ή LSMO) είναι ένα κεραμικό υλικό οξειδίου με το γενικό 

τύπο La 1-x Sr x MnO3 , όπου το χ περιγράφει το επίπεδο φαρμακοδιέγερσης. Έχει κρυσταλλική δομή 

που βασίζεται σε perovskite , η οποία έχει τη γενική μορφή ABO3 . Στον κρύσταλλο, οι θέσεις «Α» 

καταλαμβάνονται από άτομα λανθανίου και στροντίου και οι θέσεις «Β» καταλαμβάνονται από τα 

μικρότερα άτομα μαγγανίου. Το ντόπινγκ του στροντίου (σθένος 2+) στο λανθάνιο (σθένος 3+) εισάγει 

επιπλέον οπές στη ζώνη σθένους και έτσι αυξάνει την ηλεκτρονική αγωγιμότητα. Το LSM έχει ένα 

πλούσιο ηλεκτρονικό διάγραμμα φάσης, που περιλαμβάνει μετατόπιση μονωτή μετάλλων που εξαρτάται 

από το ντόπινγκ , παραμαγνητισμό και σιδηρομαγνητισμό . [9] Tο LSM είναι μαύρη στο χρώμα και έχει 

μια πυκνότητα περίπου 6,5 g / cm 3 . [10] Η πραγματική πυκνότητα ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο 

επεξεργασίας και την πραγματική στοιχειομετρία . Το LSM είναι κατά κύριο λόγο ένας ηλεκτρονικός 

αγωγός, με αριθμό μεταφοράς περίπου 1. Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται συνήθως ως υλικό καθόδου σε 

εμπορικά παραγόμενα στερεά οξείδια κυψέλης καυσίμου (SOFCs), επειδή έχει υψηλή ηλεκτρική 

αγωγιμότητα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και ο συντελεστής θερμικής διαστολής του ταιριάζει καλά με 

ζιρκονία σταθεροποιημένο με υτρία (YSZ), ένα κοινό υλικό για ηλεκτρολύτες SOFC.[11] 
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1.5: Nickel–Yttria Stabilized Zirconia (Ni–YSZ) 

Το χημικό στοιχείο Νικέλιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 28 και ατομικό βάρος 58,71, Ειδικό βάρος 8,9, 

θερμοκρασία τήξης 1453 C° και θερμοκρασία βρασμού 2732 C°. Είναι ένα αργυρόλευκο λαμπερό μέταλλο 

με μια ελαφρά χρυσή απόχρωση. Το νικέλιο ανήκει στα μεταβατικά μέταλλα και είναι σκληρό και όλκιμο. 

Το νικέλιο είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία (τα άλλα είναι σίδηρος , κοβάλτιο και γαδολίνιο ) [12] που είναι 

σιδηρομαγνητικά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου. Οι μόνιμοι μαγνήτες Alnico που βασίζονται εν μέρει 

στο νικέλιο έχουν ενδιάμεση αντοχή μεταξύ μόνιμων μαγνητών με σίδηρο και μαγνητών σπάνιων γαιών . Το 

μέταλλο είναι πολύτιμο στη σύγχρονη εποχή κυρίως στα κράματα . περίπου το 68% της παγκόσμιας 

παραγωγής χρησιμοποιείται σε ανοξείδωτο χάλυβα. Περαιτέρω ποσοστό 10% χρησιμοποιείται για κράματα 

με βάση το νικέλιο και χαλκό, το 7% για τους κραματοποιημένους χάλυβες, το 3% στα χυτήρια, το 9% στην 

επιμετάλλωση και το 4% στις άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ταχέως 

αναπτυσσόμενων μπαταριών. [13]Ως ένωση, το νικέλιο έχει έναν αριθμό εξειδικευμένων χημικών 

βιομηχανικών χρήσεων, όπως ένας καταλύτης για υδρογόνωση , κάθοδοι για μπαταρίες, χρωστικές ουσίες 

και επεξεργασίες μεταλλικών επιφανειών. Εκτός της χρήσης του ως καταλύτη σε μικρές ποσότητες, σε 

μεγαλύτερες χρησιμοποιείται κυρίως σε κράματα για την αύξηση της σκληρότητας και της ανθεκτικότητάς 

του. Τα κεραμικά-μεταλλικά σύνθετα (cermets) που περιέχουν ζιρκόνια σταθεροποιημένα με yttria, YSZ και 

Ni είναι συνήθως που χρησιμοποιούνται ως υλικά ανόδου σε κυψελίδες καυσίμου στερεών οξειδίων[14] και 

στην ανάπτυξη εναλλακτικών ανόδων για το ότι το παραπάνω κράμα έχει πολλά πλεονεκτήματα[15,16]:.  

 

1.6: Φωτοκατάλυση  

Η φωτοκατάλυση είναι η επιτάχυνση μιας αντίδρασης παρουσία ενός καταλυτικού υλικού το οποίο 

ενεργοποιείται παρουσία φωτός. Στην φωτόλυση, το φως απορροφάται από ένα προσροφημένο υπόστρωμα. 

Σε φωτογεννητική κατάλυση, η φωτοκαταλυτική δραστικότητα (PCA) εξαρτάται από την ικανότητα του 

καταλύτη να δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών , τα οποία παράγουν ελεύθερες ρίζες (π.χ. ρίζες υδροξυλίου  

• ΟΗ) ικανές να υποστούν δευτερογενείς αντιδράσεις. Η πρακτική εφαρμογή της κατέστη δυνατή με την 

ανακάλυψη της ηλεκτρόλυσης με νερό μέσω διοξειδίου του τιτανίου (TiO2 ). Οι ηµιαγωγοί εµφανίζουν µια 

κενή ενεργειακή περιοχή που εκτείνεται από το υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο της γεµάτης ηλεκτρόνια ζώνης 

σθένους (VB), στο χαµηλότερο ενεργειακά επίπεδο της άδειας ζώνης αγωγιµότητας (CB) που ονοµάζεται 

ενεργειακό χάσµα. Απορρόφηση λοιπόν ενός φωτονίου µε ενέργεια (hv) ίση ή µεγαλύτερη από το ενεργειακό 

χάσµα του TiO2 προκαλεί διέγερση ενός ηλεκτρονίου (eE) από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας του 

TiO2. Παράλληλα, λόγω της φωτοδιέγερσης του ηλεκτρονίου, στη ζώνη σθένους δηµιουργείται ένα 

ισοδύναµο θετικό φορτίο που ονοµάζεται οπή. Μια πιθανή ενεργειακή µετάπτωση του παραγόµενου ζεύγους 

ηλεκτρονίου – οπής είναι η “µετανάστευσή” του στην επιφάνεια του TiO2. Στην επιφάνεια, το 

φωτοπαραγόµενο ζεύγος ηλεκτρονίου – οπής µπορεί, είτε να επανασυνδεθεί εκλύοντας θερµότητα, είτε να 

συµµετάσχει σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις µε τα προσροφηµένα µόρια του ρύπου . Ο χρόνος ζωής µέχρι 

την επανασύνδεση, ενός φωτοπαραγόµενου ζεύγους είναι της τάξεως µερικών νανοδευτερολέπτων. Παρόλα 

αυτά, ο χρόνος είναι αρκετός ώστε να πραγµατοποιηθούν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις είτε στην υγρή είτε 

στην αέρια φάση . Η φωτοπαραγόµενη οπή µπορεί να οξειδώσει µόρια H2O σε ρίζες υδροξυλίου (·ΟH), οι 

οποίες προκαλούν µια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων που οδηγούν στην οξείδωση των οργανικών ρύπων, 
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ή µπορεί να αντιδράσει µε ένα δότη ηλεκτρονίων µε τον οποίο έρχεται σε επαφή ο καταλύτης. Παρόµοια, το 

διεγερµένο ηλεκτρόνιο µπορεί να ενωθεί µε ένα δέκτη ηλεκτρονίων όπως το O2, δίνοντας υπεροξειδικές ρίζες 

(Ο 2-), ή να αντιδράσει απ’ ευθείας µε µια αναγόµενη ουσία, π.χ. µε ένα ιόν µετάλλου µε δυναµικό 

οξειδοαναγωγής περισσότερο θετικό από αυτό της ζώνης αγωγιµότητας του TiO2. Με αυτόν τον τρόπο το 

ιόν µετάλλου µπορεί να αναχθεί στη µικρότερη οξειδωτική του κατάσταση και να εναποτεθεί στην επιφάνεια 

του καταλύτη. Το στάδιο της ηλεκτρονιακής µεταφοράς από το TiO2 σε άλλα µόρια είναι πιο αποδοτικό στην 

περίπτωση που αυτά τα µόρια είναι προσροφηµένα στην επιφάνεια του καταλύτη. 

 

Εικόνα 15:Αντίδραση φωτοκατάλυσης 

1.7:Τεχνική diffused light scattering(DLS) 

Η diffused light scattering (DLS) είναι μια τεχνική στη φυσική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό του προφίλ κατανομής μεγέθους μικρών σωματιδίων σε εναιώρημα ή πολυμερών σε διάλυμα. 

Στο πλαίσιο του DLS, οι χρονικές διακυμάνσεις συνήθως αναλύονται με τη βοήθεια της συνάρτησης 

αυτοσυσχετισμού έντασης ή φωτονίων (επίσης γνωστή ως φασματοσκοπία συσχέτισης φωτονίων ή οιονεί 

ελαστική σκέδαση φωτός). Στην ανάλυση χρονικού πεδίου, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) συνήθως 

διασπάται ξεκινώντας από το μηδενικό χρόνο καθυστέρησης και η ταχύτερη δυναμική λόγω των μικρότερων 

σωματιδίων οδηγεί σε ταχύτερη αποκόλληση του ίχνους διασκορπισμένης έντασης. Έχει αποδειχθεί ότι η 

ένταση ACF είναι ο μετασχηματισμός Fourier του φάσματος ισχύος και επομένως οι μετρήσεις DLS μπορούν 

να εκτελεστούν εξίσου καλά στον φασματικό τομέα. Το DLS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση της συμπεριφοράς σύνθετων υγρών όπως τα συμπυκνωμένα πολυμερή διαλύματα. Όταν το φως 

πλήττει μικρά σωματίδια, το φως διασκορπίζεται σε όλες τις κατευθύνσεις ( σκέδαση Rayleigh ) εφόσον τα 

σωματίδια είναι μικρά σε σύγκριση με το μήκος κύματος (κάτω από 250 nm). Ακόμη και αν η πηγή φωτός 

είναι λέιζερ , και συνεπώς είναι μονοχρωματική και συνεκτική , η ένταση σκέδασης κυμαίνεται διαχρονικά. 

Αυτή η διακύμανση οφείλεται σε μικρά μόρια σε διαλύματα που υποβάλλονται σε κίνηση Brownian, και έτσι 

η απόσταση μεταξύ των scatterers στη λύση αλλάζει συνεχώς με το χρόνο. Αυτό το διασκορπισμένο φως στη 

συνέχεια υφίσταται είτε εποικοδομητική είτε καταστρεπτική παρέμβαση από τα γύρω σωματίδια, και μέσα 

σε αυτή τη διακύμανση της έντασης, περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρονική κλίμακα της κίνησης 

των διασκορπιστών. 
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Εικόνα 16: Τεχνική diffused light scattering(DLS) 
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Κεφάλαιο 2: Ball milling 

2.1: Ball milling process 

Ένας μύλος με σφαιρίδια είναι ένας τύπος μύλου που χρησιμοποιείται για το άλεσμα, το μείγμα και μερικές 

φορές για την ανάμιξη υλικών για χρήση σε διεργασίες επικάλυψης ορυκτών, χρωμάτων, πυροτεχνικών, 

κεραμικών και επιλεκτικής σύντηξης με λέιζερ. Λειτουργεί με βάση την αρχή της πρόσκρουσης και της 

φθοράς: η μείωση του μεγέθους γίνεται από την πρόσκρουση καθώς οι σφαίρες πέφτουν από την κορυφή του 

κελύφους. 

Ένας μύλος σφαιρών αποτελείται από ένα κοίλο κυλινδρικό κέλυφος που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά 

του. Ο άξονας του περιβλήματος μπορεί να είναι είτε οριζόντιος είτε σε μικρή γωνία ως προς την οριζόντια. 

Είναι μερικώς γεμάτο με μπάλες. Τα μέσα λείανσης είναι οι μπάλες, οι οποίες μπορεί να είναι 

κατασκευασμένες από χάλυβα ( χάλυβα χρώμιο ), ανοξείδωτο χάλυβα, κεραμικό ή καουτσούκ. Η εσωτερική 

επιφάνεια του κυλινδρικού κελύφους είναι συνήθως επενδεδυμένη με υλικό ανθεκτικό στην τριβή, όπως το  

καουτσούκ. Βασικές ιδιότητες των μέσων λείανσης είναι το μέγεθος, η πυκνότητα, η σκληρότητα και η 

σύνθεση. 

· Μέγεθος: Όσο μικρότερα είναι τα σωματίδια του μέσου, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος σωματιδίων 

του τελικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, τα σωματίδια μέσου λείανσης θα πρέπει να είναι ουσιαστικά 

μεγαλύτερα από τα μεγαλύτερα κομμάτια υλικού που πρόκειται να αλεσθεί. 

 

· Πυκνότητα: Τα μέσα εκτύπωσης πρέπει να είναι πυκνότερα από το υλικό που έχει υποστεί κάμψη. 

Αποτελεί πρόβλημα εάν το μέσον λείανσης επιπλέει πάνω στο υλικό που πρόκειται να αλεσθεί. 

· Σκληρότητα: Τα μέσα αλέσματος πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αλέθουν το υλικό, αλλά 

όπου είναι δυνατόν δεν θα πρέπει να είναι τόσο σκληρά ώστε να φθείρει το ποτήρι με γρήγορο ρυθμό. 

· Σύνθεση: Διάφορες εφαρμογές λείανσης έχουν ειδικές απαιτήσεις. Ορισμένες από αυτές τις 

απαιτήσεις βασίζονται στο γεγονός ότι μερικά από τα μέσα αλέσεως θα είναι στο τελικό προϊόν. Άλλοι 

βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα θα αντιδράσουν με το υλικό που είναι αλεσμένο. 

· Όταν το χρώμα του τελικού προϊόντος είναι σημαντικό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρώμα και το 

υλικό των μέσων λείανσης. 

· Όπου είναι σημαντική η χαμηλή μόλυνση, τα μέσα αλέσματος μπορούν να επιλεγούν για εύκολο 

διαχωρισμό από το τελικό προϊόν (δηλ.: η σκόνη χάλυβα που παράγεται από ανοξείδωτα μέσα μπορεί 

να διαχωριστεί μαγνητικά από μη σιδηρούχα προϊόντα). Μια εναλλακτική λύση για τον διαχωρισμό 

είναι η χρήση μέσων από το ίδιο υλικό με το προϊόν που είναι αλεσμένο. 

· Τα εύφλεκτα προϊόντα έχουν την τάση να γίνονται εκρηκτικά υπό μορφή σκόνης . Χαλύβδινα μέσα 

μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα, καθιστώντας την πηγή ανάφλεξης για αυτά τα προϊόντα Πρέπει να 

επιλέγεται είτε υγρό άλεσμα είτε μη σπινθηριστικό μέσο όπως κεραμικό ή μόλυβδος . 

· Μερικά μέσα, όπως ο σίδηρος, μπορεί να αντιδράσουν με διαβρωτικά υλικά. Για το λόγο αυτό, από 

ανοξείδωτο χάλυβα , κεραμικά, και πυριτόλιθο μέσα άλεσης μπορούν το καθένα να χρησιμοποιηθεί 

όταν διαβρωτικές ουσίες είναι παρούσες κατά τη διάρκεια της άλεσης. 
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Εικόνα 17:Αποικόνηση διεργασίας Ball Milling 

 

2.2: Πειραματική διάταξη Ball Milling 

 

Εικόνα 18: Ball miller 

 

Όλα τα πειράματα για την μελέτη της κοκκομετρίας  έγιναν με τον ball miller Planetary Micro Mill 

PULVERISETTE 7. O Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 διαθέτει 2 σταθμούς λείανσης και  έχει 

σχεδιαστεί για ευρύ φάσμα εφαρμογών και είναι ιδανική για άλεση χωρίς απώλειες έως τελική λεπτότητα 100 

nm σκληρών, μεσαίων και εύθραυστων υλικών. Ανάλογα με την επιθυμητή τελική λεπτότητα, η άλεση μπορεί 

να γίνει ξηρή, σε εναιώρημα ή σε αδρανές αέριο. Εκτός από την κονιοποίηση, μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί  για τη μίξη και ομογενοποίηση γαλακτωμάτων και παστών ή για μηχανική ενεργοποίηση και 

κράμα στην έρευνα υλικών. Ταχύτητα περιστροφής του κύριου δίσκου 100 - 1100 rpm και η σχετική ταχύτητα 

περιστροφής των δίσκων λείανσης φτάνει  έως 2200rpm. Το griding bowl που χρησιμοποιείται είναι των 80ml 

με υλικό εσωτερικής επίστρωσης  ZrO2 και οι μπίλιες είναι 0.5mm διάμετρο κατασκευασμένες από ZrO2. 
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Εικόνα 19: Εξαρτήματα ball miller 

2.3:Πειραματική Διαδικασία  

Τα υλικά που μελετήθηκαν είναι τα ΤiO2, YSZ,Ni-YSZ, LSM-YSZ. Το milling σε όλα τα υλικά έγινε με την 

παρουσία διαλύτη (wet milling). Αρχικά τοποθετείται μέσα στο grinding bowl συγκεκριμένη ποσότητα από 

τις μπίλιες η οποία καθορίζεται από την χωρητικότητα του grinding bowl και από την διάμετρο των balls που 

χρησιμοποιούνται. Στην συνέχεια, τοποθετούνται συγκεκριμένα γραμμάρια από το υλικό που θέλουμε να 

αλέσουμε μαζί με τον διαλύτη και ο τελικός όγκος υλικού-διαλύτη πρέπει να είναι εντός κάποιον ορίων που 

καθορίζονται από το όγκο του bowl. Στην περίπτωση των 80ml η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι μεταξύ 10-

30ml. Τέλος, για να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθετείται το bowl εντός της πλατφόρμας και γίνεται 

κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων όπως είναι  η ταχύτητα περιστροφής(rpm) και ο χρόνος που θέλουμε να 

διαρκέσει το milling. Ανάλογα με τις ταχύτητες που επιλέγουμε φροντίζουμε να χωρίζουμε τον ολικό χρόνο 

milling σε μικρότερα διαστήματα καθώς απαιτείται λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται 

εντός του bowl, να γίνονται διαλείμματα ώστε να πέσει η θερμοκρασία. Έχοντας, ολοκληρωθεί η διαδικασία, 

διαχωρίζουμε το υλικό από τις balls και το επεξεργαζόμαστε κατάλληλα. Σε όλα τα πειράματα μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετούνταν σε γυαλάκια σταγόνες από τα διαλύματα ώστε να παρατηρηθούν 

στο SEM και τοποθετούνταν σε μπουκαλάκια λίγη ποσότητα ώστε να παρατηρηθεί η καθίζηση συναρτήσει 

του χρόνου και να μετρηθεί η διάμετρος των σωματιδίων με την τεχνική diffused light scattering (DLS) . Στην 

συνέχεια για να έχουμε τα υλικά μας σε μορφή σκόνης φυγοκεντρίζαμε τα υλικά για περίπου 20 λεπτά στις 

4000rpm και τα ξεραίναμε στους 80°c για 4 ώρες. 

2.3.1: Mελέτη ΤiO2 

Σύνθεση  

Αρχικά συνθέσαμε την ΤiΟ2 σκόνη τοποθετώντας  και αναδεύοντας 500ml νερό με 140,14gr TiOSO4. Στην 

συνέχεια προσθέτουμε νερό μέχρι τα 1,2lt και αφήνουμε να αναδευτούν για περίπου 2 ώρες μέχρι το διάλυμα 

να γίνει διαυγές. Μετά, προσθέτουμε συνολικά 200ml NH4OH, πρώτα προσθέτουμε τα 100ml μέχρι να γίνει 

τήξη και στην συνέχεια τα άλλα 100ml και το αφήνουμε όλο το βράδυ υπό ανάδευση. Στο επόμενο βήμα, 

κάνουμε διήθηση με άφθονο νερό , το αφήνουμε να στεγνώσει και το τοποθετούμε για ξήρανση στην φωλιά 

για περίπου 4-5ώρες φροντίζοντας να το ανακατεύουμε ανά διαστήματα των 10 λεπτών. Τέλος, 

κονιορτοποιούμε την σκόνη μας και την τοποθετούμε στον φούρνο στους 700°c για 3 ώρες με βήμα 5 βαθμούς 

ανα λεπτό. 
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Εικόνα 20:Μορφολογία ΤiΟ2

Ball milling

Σε όλα τα πειράματα με το ΤiO2  οι ποσότητες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:

· 80ml ZrO2 grinding bowl

· 100gr*0.5mm ZrO2 balls

· 3g TiO2

· 25 ml νερό 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στις 700 και 300 rpm σε χρόνους 15,30,45,60,120 λεπτά milling.

700rpm 15 min milling

Πραγματοποιήθηκε ένα σετ milling των 15 λεπτών. Μετά την απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν 

φωτογραφίες στα 0, 10, 50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν 

(σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε η κατανομή της διαμέτρου των 

σωματιδίων στο DLS.

Εικόνα 21: Διάλυμα ΤiO2 στα 700rpm 15 min milling σε 0,10,50 λεπτά
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Εικόνα 22:Μορφολογία ΤiΟ2 στα 700rpm 15 min milling α) πριν και β) μετά το ψήσιμο 

Από τις εικόνες με τα μπουκαλάκια παρατηρούμε ότι ο ρυθμός καθίζησης του υλικού είναι πολύ γρήγορος ενώ από 

τις εικόνες SEM βλέπουμε ότι το μέγεθος των σωματιδίων είναι περίπου 1μm. 

700rpm 30 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

 

Εικόνα 23:Διάλυμα ΤiO2 στα 700rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

 

α) 

β) 
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Εικόνα 24:Μορφολογία ΤiΟ2 στα 700rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

Μετά από ακόμα 15 λεπτά milling δεν παρατηρείται σημαντική μείωση στο μέγεθος των σωμματιδίων αλλά από τις 

εικόνες  SEM βλέπουμε ότι είναι πιο ομοιογενής η σκόνη. 

700rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

 

Εικόνα 25:Διάλυμα ΤiO2 στα 700rpm 45 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

α) 

β) 
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Εικόνα 26: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 700rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

 

Εικόνα 27: Διάλυμα ΤiO2 στα 700rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 28: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 700rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 120 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 29: Διάλυμα ΤiO2 στα 700rpm 120 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

Εικόνα 300 : Μορφολογία ΤiΟ2 στα 700rpm 120 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

α) 

β) 

β) 

α) 
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Μεταξύ των δειγμάτων στα 60 λεπτά και στα 120 λεπτά δεν παρατηρούνται συμαντικές αλλαγές. 

 

Εικόνα 311: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 700rpm 15 min milling 

 

 

Εικόνα 32: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 700rpm 30 min milling 

 

 

Εικόνα 33: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 700rpm 45 min milling 
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Εικόνα 34: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 700rpm 60 min milling 

 

Εικόνα 355: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 700rpm 120 min milling 

Από τα αποτελέσματα του DLS παρατηρούμε ότι την καλύτερη κατανομή την παίρνουμε στα 45 λεπτά καθώς 

φαίνεται και το μέγεθος το σωματιδίων να είναι το μικρότερο αλλά και η κατανομή είναι η στενότερη που 

αυτό συνεπάγεται ομοιομορφία. Ο λόγος που μερικά αποτελέσματα των κατανομών δεν συμφωνούν με το 

μέγεθος που παρατηρούμε στο SEM είναι ότι κατά της δειγματοληψία μπορεί να επιλέχθηκαν τον πιο βαριά 

σωματίδια ή να δημιουργούνται συσσωματώματα λόγω της γρήγορης καθίζησης. 

300rpm 15 min milling 

Πραγματοποιήθηκε ένα σετ milling των 15 λεπτών. Μετά την απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν 

φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν 

(σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε η κατανομή της διαμέτρου των 

σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 36: Διάλυμα ΤiO2 στα 300rpm 15 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 
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Εικόνα 37: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 300rpm 15 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

300rpm 30 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 38: Διάλυμα ΤiO2 στα 300rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 39: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 300rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

300rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 40: Διάλυμα ΤiO2 στα 300rpm 45 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

Εικόνα 41: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 300rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

β) 

α) 
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300rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 42: Διάλυμα ΤiO2 στα 300rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

Εικόνα 43: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 300rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

300rpm 120 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

β) 

α) 
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Εικόνα 44: Διάλυμα ΤiO2 στα 300rpm 120 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

Εικόνα 45: Μορφολογία ΤiΟ2 στα 300rpm 120 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

 

 

 

 

 

 

α) 

β) 
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Εικόνα 46: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 300rpm 15 min milling 

 

Εικόνα 47: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 300rpm 30 min milling 

 

Εικόνα 48: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 300rpm 45 min milling 

 

Εικόνα 49: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 300rpm 60 min milling 

 

Εικόνα 50: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων ΤiΟ2 στα 300rpm 120 min milling 
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Σε όλα τα πειράματα στα 300 rpm παρατηρούμε από τις εικόνες του SEM και από το DLS ότι τα τελικά μας 

δείγματα  έχουν ομογενοποιηθεί και η κοκκομετρία τους έχει βελτιωθεί. Από τις κατανομές παρατηρούμε 

ότι η καλύτερη είναι στα 30 λεπτά ,τα σωματίδια είναι της τάξης των μm ενώ ιδανικά θα θέλαμε να είναι 

περίπου 400nm.Για αυτό το λόγο η μελέτη των επόμενων υλικών έγινε για 700 rpm και χρόνους 30,45,60 

λεπτά καθώς σε αυτούς τους χρόνους βλέπουμε αποτελέσματα. 

2.3.2:  Mελέτη  YSZ UCM 

 

Εικόνα 51: Μορφολογία YSZ-UCM 

Ball milling  

Σε όλα τα πειράματα με το YSZ UCM  οι ποσότητες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω: 

· 80ml ZrO2 grinding bowl 

· 100gr*0.5mm ZrO2 balls 

· 3g YSZ UCM 

· 25 ml νερό  

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στις 700 rpm σε χρόνους 30,45,60λεπτά milling. 

700rpm 30 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 52: Διάλυμα στα YSZ -UCM 700rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 
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Εικόνα 53: Μορφολογία YSZ -UCM στα 700rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των  σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 54: Διάλυμα στα YSZ -UCM 700rpm 45  min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 55: Μορφολογία YSZ -UCM στα 700rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 56: Διάλυμα στα YSZ -UCM 700rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

 

Εικόνα 57 : Μορφολογία YSZ -UCM στα 700rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

α) 

β) 

β) 

α) 
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Εικόνα 58: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ -UCM στα 700rpm 30 min milling 

 

Εικόνα 59: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ -UCM στα 700rpm 45 min milling 

 

Εικόνα 60: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ -UCM στα 700rpm 60 min milling 

Από τα μπουκαλάκια παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται ο χρόνος milling η καθίζηση είναι μικρότερη για τον 

χρόνο των 10 λεπτών ενώ για 50 λεπτά φαίνεται να είναι το ίδιο. Παρατηρούμε πάλι ότι οι καμπύλες του DLS 

δεν συμφωνούν με το μέγεθος που βλέπουμε στο SEM αλλά και ότι φαίνεται τα σωματίδια να είναι 

μεγαλύτερα για 60 λεπτά milling σε σχέση με τα 45 λεπτά. Στα 45,60 λεπτά παρατηρούμε από τις εικόνες ότι 

το μέγεθος των σωματιδίων έχει μειωθεί ικανοποιητικά σε σχέση με την αρχική σκόνη. 
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2.3.3:  Mελέτη  YSZ Stanford  

 

Εικόνα 61: Μορφολογία YSZ-Stanford 

Ball milling  

Σε όλα τα πειράματα με το YSZ Stanford  οι ποσότητες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω: 

· 80ml ZrO2 grinding bowl 

· 100gr*0.5mm ZrO2 balls 

· 3g YSZ Stanford 

· 25 ml νερό  

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στις 700 rpm σε χρόνους 30,45,60λεπτά milling. 

700rpm 30 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτών μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

 

Εικόνα 62: Διάλυμα στα YSZ - Stanford 700rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 
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Εικόνα 63: Μορφολογία YSZ -Stanford στα 700rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

700rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκε τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 64: Διάλυμα στα YSZ - Stanford 700rpm 45  min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

α) 

β) 
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Εικόνα 65: Μορφολογία YSZ -Stanford στα 700rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

700rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτων μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρασνη (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 66: Διάλυμα στα YSZ - Stanford 700rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 



45 

 

 

Εικόνα 67: Μορφολογία YSZ -Stanford στα 700rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

Εικόνα 68: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ - Stanford στα 700rpm 30 min milling 

 

Εικόνα 69: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ - Stanford στα 700rpm 45 min milling 

 

Εικόνα 70: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων  YSZ - Stanford στα 700rpm 60 min milling 

β) 

α) 
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Από τα μπουκαλάκια για τους διαφορετικούς χρόνους milling δεν παρατηρείται διαφορά στην καθίζηση. 

Παρατηρούμε πάλι ότι οι καμπύλες του DLS δεν συμφωνούν με το μέγεθος που βλέπουμε στο SEM αλλά και 

ότι φαίνεται τα σωματίδια να είναι μεγαλύτερα για 60 λεπτά milling σε σχέση με τα 45 λεπτά. Στα 45,60 

λεπτά παρατηρούμε από τις εικόνες ότι το μέγεθος των σωματιδίων έχει μειωθεί ικανοποιητικά σε σχέση με 

την αρχική σκόνη. 

2.3.4:  Mελέτη  NiYSZ 

 

Εικόνα 71: Μορφολογία NiYSZ 

Ball milling  

Σε όλα τα πειράματα με το NiYSZ οι ποσότητες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω: 

· 80ml ZrO2 grinding bowl 

· 100gr*0.5mm ZrO2 balls 

· 3g NiYSZ 

· 25 ml νερό  

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στις 700 rpm σε χρόνους 30,45,60λεπτά milling. 

700rpm 30 min milling 

Πραγματοποιήθηκε δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτών μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 72: Διάλυμα NiYSZ στα 700rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 
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Εικόνα 73: Μορφολογία NiYSZ  στα 700rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

700rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτών μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

 

Εικόνα 74: Διάλυμα NiYSZ στα 700rpm 45 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 75: Μορφολογία NiYSZ  στα 700rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

700rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 76: Διάλυμα NiYSZ στα 700rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 77: Μορφολογία NiYSZ  στα 700rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

Εικόνα 78: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων NiYSZ  στα 700rpm 30 min milling 

 

Εικόνα 79: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων NiYSZ  στα 700rpm 45 min milling 

 

Εικόνα 80: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων NiYSZ  στα 700rpm 60 min milling 

β) 

α) 
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Από τα μπουκαλάκια για τους διαφορετικούς χρόνους milling δεν παρατηρείται διαφορά στην καθίζηση. 

Παρατηρούμε πάλι ότι οι καμπύλες του DLS δεν συμφωνούν με το μέγεθος που βλέπουμε στο SEM αλλά και 

ότι φαίνεται τα σωματίδια να είναι μεγαλύτερα για 60 λεπτά milling σε σχέση με τα 45 λεπτά. Στα 45,60 

λεπτά παρατηρούμε από τις εικόνες ότι το μέγεθος των σωματιδίων έχει μειωθεί ικανοποιητικά σε σχέση με 

την αρχική σκόνη.

2.3.5:  Mελέτη LSM-YSZ

Εικόνα 81 : Μορφολογία LSM-YSZ

Ball milling

Σε όλα τα πειράματα με το LSM-YSZ  οι ποσότητες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω:

· 80ml ZrO2 grinding bowl

· 100gr*0.5mm ZrO2 balls

· 3g LSM-YSZ

· 25 ml νερό 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στις 700 rpm σε χρόνους 30,45,60λεπτά milling.

700rpm 30 min milling

Πραγματοποιήθηκαν δύο σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτών μεταξύ των δύο σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS.

Εικόνα 82: Διάλυμα LSM-YSZ στα 700rpm 30 min milling σε 0,10,50 λεπτά.
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Εικόνα 83: Μορφολογία LSM-YSZ στα 700rpm 30 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 45 min milling 

Πραγματοποιήθηκαν τρία σετ milling των 15 λεπτών με διάλειμμα 20 λεπτών μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 84: Διάλυμα LSM-YSZ στα 700rpm 45 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

α) 

β) 
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Εικόνα 85: Μορφολογία LSM-YSZ στα 700rpm 45 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

700rpm 60 min milling 

Πραγματοποιήθηκε δύο σετ milling των 30 λεπτών με διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ των σετ . Μετά την 

απομόνωση του διαλύματος πάρθηκαν φωτογραφίες στα 0,10,50 λεπτά για την παρατήρηση της καθίζησης, 

πάρθηκαν φωτογραφίες στο SEM πριν (σταγόνες σε γυαλάκια) και μετά την ξήρανση (powder) και πάρθηκε 

η κατανομή της διαμέτρου των σωματιδίων στο DLS. 

 

Εικόνα 86: Διάλυμα LSM-YSZ στα 700rpm 60 min milling σε 0,10,50 λεπτά. 

β) 

α) 
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Εικόνα 87: Μορφολογία LSM-YSZ στα 700rpm 60 min milling α) πριν και β) μετα το ψήσιμο 

 

Εικόνα 88: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων LSM-YSZ  στα 700rpm 30 min milling 

 

 

Εικόνα 89: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων LSM-YSZ  στα 700rpm 45 min milling 

 

β) 

α) 
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Εικόνα 90: Κατανομή μεγέθους σωματιδίων LSM-YSZ  στα 700rpm 60 min milling 

Από τα μπουκαλάκια για τους διαφορετικούς χρόνους milling δεν παρατηρείται διαφορά στην καθίζηση. 

Παρατηρούμε πάλι ότι οι καμπύλες του DLS δεν συμφωνούν με το μέγεθος που βλέπουμε στο SEM αλλά και 

ότι φαίνεται τα σωματίδια να είναι μεγαλύτερα για 60 λεπτά milling σε σχέση με τα 45 λεπτά. Στα 45,60 

λεπτά παρατηρούμε από τις εικόνες ότι το μέγεθος των σωματιδίων έχει μειωθεί ικανοποιητικά σε σχέση με 

την αρχική σκόνη. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη Αιωρημάτων Μελανιών 

Έχοντας αναπτύξει υλικά με την κατάλληλη και ομοιόμορφη κοκκομετρία και έχοντας μελετήσει την 

διασπορά των υλικών μας σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή αιωρημάτων με βάση το 

διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). Ιδανικές συνθήκες milling που επιλέχθηκαν ήταν τα 45 λεπτά στα 700rpm. 

3.1: Πειραματική διαδικασία 

Για την ανάπτυξη αιωρημάτων πραγματοποιήθηκε η ίδια πειραματική διαδικασία ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα: 

· Σε 1 ml νερό προστίθεται το TiO2 σε μορφής σκόνης τα οποία ανακατεύονται και αναδεύονται για 10 

λεπτά. 

· Στην συνέχεια τοποθετείται σε υπερήχους για 15 λεπτά και ανά διαστήματα γίνεται ανάδευση. 

· Ταυτόχρονα σε 1ml νερού προστίθεται το πολυμερές (PVP) και αναδεύεται μέχρι να γίνει ομοιογενές. 

· Τέλος, προστίθεται το μείγμα του πολυμερούς σταγόνα-σταγόνα στο μείγμα με το ΤiΟ2 καθώς 

αναδεύεται και στην συνέχεια τοποθετείται στους υπέρηχους για ακόμα 15 λεπτά. 

· Μετά την σύνθεση, ώστε να παρατηρηθεί η καθίζηση των  μελανιών, πάρθηκαν φωτογραφίες ανά 

διαστήματα 30 λεπτών για 2 ώρες και την επόμενη μέρα. 

· Τέλος, τοποθετήθηκαν σταγόνες σε τζαμάκια ώστε να παρατηρηθούν στο SEM πριν και μετά το 

ψήσιμο (400°C για 1ωρα). 

3.2:Επίδραση της αναλογίας τιτανίου : Πολυμερούς   

Σε αυτή την ενότητα κατασκευάστηκαν μελάνια με διαφορετικές συγκεντρώσεις ΤιΟ2 διαλυμένα στο νερό 

και διαφορετικές αναλογίες ΤiΟ2:PVP. Οι συγκεντρώσεις TiO2 ήταν 1wt%,5wt%,10wt%,20wt%,30wt%. 

3.2.1: TiO2:PVP(1:0) 

Αρχικά ξεκίνησε η μελέτη χωρίς την προσθήκη καθόλου πολυμερούς ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με 

τις συγκεντρώσεις TiO2 που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρακάτω φαίνονται οι φωτογραφίες και οι εικόνες 

από το SEM 

 

Εικόνα 91: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (1:0) και συγκεντρώσεις TiO2 30wt%,20wt%,10wt%,5wt%,1wt% 

αντιστοιχα. 

0min 30min 
60min 

1day 120min 90min 
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Σύμφωνα με τα μπουκαλάκια παρατηρούμε ότι τα μελάνια καθιζάνουν πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή λιγότερο 

από 30 λεπτά και όσο αυξάνεται η ποσότητα του TiO2 η καθίζηση είναι εντονότερη. 

 

Εικόνα 92: Μορφολογία αιωρήματος  TiO2:PVP (1:0) και συγκέντρωση TiO2 30wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 93: Μορφολογία αιωρήματος  TiO2:PVP (1:0) και συγκέντρωση TiO2 20wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

α) 

β) 

α) 

β) 
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Εικόνα 94: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:0) και συγκέντρωση TiO2 10wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 
Εικόνα 95: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:0) και συγκέντρωση TiO2  5wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

α) 

β) 

β) 

α) 
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Εικόνα 96: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:0) και συγκέντρωση TiO2 1wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

Από τις εικόνες Sem παρατηρούμε ότι μετά το ψήσιμο μεγάλη ποσότητα του υλικού έχει χαθεί και ότι οι 

επιφάνειες δεν είναι ομοιογενείς. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του TiO2 τόσο πιο ανομοιογενής 

είναι η επιφάνεια μετά το ψήσιμο. 

3.2.2: TiO2:PVP(1:1) 

Παρακάτω φαίνονται οι φωτογραφίες από την παρακολούθηση της καθίζησης και οι εικόνες από το SEM. 

 

Εικόνα 97: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (1:1) και συγκεντρώσεις TiO2 30wt%,20wt%,10wt%,5wt%,1wt% 

αντιστοιχα. 

Με την προσθήκη του πολυμερούς παρατηρούμε ότι τα μελάνια είναι πιο σταθερά σε σχέση με τα 

προηγούμενα που δεν περιείχαν καθόλου πολυμερές. 

α) 

β) 
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Εικόνα 98: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 99: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 20wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

α) 

β) 

α) 

β) 
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Εικόνα 100: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 10wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

 

Εικόνα 101: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 5wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

β) 

α) 

β) 

α) 
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Εικόνα 102: Μορφολογία αιωρήματος  TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 1wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

Παρόλο που τα μελάνια φαινόταν πιο σταθερά βλέπουμε από τις εικόνες ότι μετά το ψήσιμο λόγω του ότι το 

πολυμερές καίγεται η σταγόνα που έχουμε αρχικά  διαλύεται εντελώς. 

 

3.2.3:TiO2:PVP(5:1) 

 

Εικόνα 103: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (5:1) και συγκεντρώσεις TiO2 30wt%,20wt%,10wt%,5wt%,1wt% 

αντιστοιχα. 

Τα παραπάνω αιωρήματα  φαίνονται σταθερά για περίπου 60 λεπτά και ειδικότερα εκείνο με 1wt% TiO2 ενώ 

εκείνα με μεγαλύτερες συγκεντρωσεις καθιζάνουν εντονότερα . 

0min 
60min 

120min 90min 

30min 

1day 

α) 

β) 
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Εικόνα 104: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 105 : Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 20wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

β) 

α) 

α) 

β) 
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Εικόνα 106: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 10wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

Εικόνα 107: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 5wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

α) 

β) 

α) 

β) 
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Εικόνα 108: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 1wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

Όπως και προηγουμένως στις μεγάλες συγκεντρώσεις TiO2 μεγάλο μέρος της σταγόνας  χάνεται στο ψήσιμο 

και δεν δημιουργούνται συνεχείς και ομοιόμορφες επιφάνειες. Την καλύτερη συμπεριφορά φαίνεται να την 

έχει η επιφάνεια με 1wt% TiO2 αφού δεν παρατηρούνται ούτε ρωγμές ούτε απώλεια μετα το ψήσιμο. 

 

3.2.4:TiO2:PVP (10:1) 

 

Εικόνα 109: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων με TiO2:PVP (10:1) και συγκεντρώσεις  TiO2 30wt%,20wt%,10wt%,5wt%,1wt% 

αντιστοιχα. 

Λόγω της μικρής συγκένρωσης πολυμερούς όπως και στα αρχικά αιωρήματα  που δεν περιείχαν καθόλου 

πολυμερές φαίνεται να μην είναι καθόλου σταθερά και σε λιγότερο από 30 λεπτά να έχουν καθιζάνει. 

60min 

90min 
1day 

120min 

30min 
0min 

α) 

β) 
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Εικόνα 110: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (10:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 111: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (10:1) και συγκέντρωση TiO2 20wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

α) 

β) 

β) 

α) 
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Εικόνα 112: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (10:1) και συγκέντρωση TiO2 10wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

Εικόνα 113: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (10:1) και συγκέντρωση TiO2 5wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

α) 

β) 

α) 

β) 
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Εικόνα 114: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (10:1) και συγκέντρωση TiO2 1wt% α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

Όπως και προηγουμένως στις μεγάλες συγκεντρώσεις TiO2 μεγάλο μέρος της σταγόνας  διαλύεται μετά το 

ψήσιμο και δεν δημιουργούνται συνεχείς και ομοιόμορφες επιφάνειες. Την καλύτερη συμπεριφορά φαίνεται 

να την έχει η επιφάνεια με 1wt% TiO2 αφού δεν παρατηρούνται ούτε ρωγμές ούτε απώλεια μετά το ψήσιμο. 

3.3:Επίδραση του  HCl 

Σε αυτή την ενότητα κατασκευάστηκαν αιωρήματα  με 30 wt% ΤιΟ2 διαλυμένα στο νερό με αναλογίες 

ΤιΟ2:PVP (1:1) και (1:5) προσθέτοντας στο τέλος 1,2,3 σταγόνες υδροχλώριο.  

3.3.1: ΤiΟ2:PVP (1:1) 

 

Εικόνα 115: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (1:1) και συγκεντρώση 30wt% με 1,2,3 σταγόνες HCl. 

1 day 
120min 

90min 

60min 30min 0min 

α) 

β) 
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Ανάμεσα στα τρία αιωρήματα  δεν παρατηρείται διαφορορά με την πάροδο του χρόνου. 

 

Εικόνα 116: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 1 σταγόνα HCl α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 117: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 2 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

β) 

α) 

α) 

β) 
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Εικόνα 118: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 3 σταγόνες  HCl α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

Παρατηρούμε και πάλι ότι σε μεγάλες συγκεντρώσεις πολυμερούς οι επιφάνειες μετά το ψήσιμο χάνουν 

σχεδόν όλο το υλικό τους και η προσθήκη του HCl δεν βελτιώνει κάπως αυτή την εικόνα. 

 

3.3.2.: TiO2:PVP (5:1) 

 

Εικόνα 119: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (5:1) και συγκεντρώση 30wt% με 1,2,3 σταγόνες HCl. 

Τα παραπάνω αιωρήματα  παρουσιαζόυν την καλύτερη σταθερότητα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα καθώς 

φαίνεται να μην καθιζάνουν ακόμα και μετά από 120 λεπτά. 

0min 30min 

90min 
1day 

120min 

60min 

β) 

α) 
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Εικόνα 120: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 1 σταγόνα HCl α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 121: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 2 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

 

β) 

α) 

α) 

β) 
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Εικόνα 122: Μορφολογία μελανιου  TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα το ψήσιμο. 

Από τις εικόνες βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται η ποσότητα του HCl οι τελικές επιφάνειες βελτιώνονται και 

ότι στις 3 σταγόνες έχουμε μια ομοιόμορφη επιφάνεια σε σχέση με την αρχική που δεν περιείχε και το 

μεγαλύτερο μέρος του υλικού είχε χαθεί. 

3.4:Επίδραση του  NH40H 

Σε αυτή την ενότητα κατασκευάστηκαν μελάνια με 30 wt% ΤiΟ2 διαλυμένα στο νερό με αναλογίες ΤιΟ2:PVP 

(1:1) και (1:5) προσθέτοντας στο τέλος 1,2,3 σταγόνες αμμωνία. Ο σκοπός που γίνεται η παρακάτω μελέτη 

είναι για να μελετήσουμε αν η συμπεριφορά των αιωρημάτων είναι καλύτερη σε όξινα ή βασικά διαλύματα. 

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε σε όξινο περιβάλλον με την προσθήκη HCl ενώ σε αυτή την ενότητα 

θα εξετάσουμε σε βασικό περιβάλλον με την προσθήκη αμμωνίας. 

3.4.1: ΤiΟ2:PVP (1:1) 

 

Εικόνα 123: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρηνάτων  με TiO2:PVP (1:1) και συγκεντρώση TiO2 30wt% με 1,2,3 σταγόνες NH40H . 

0min 60min 30min 

90min 
120min 1day 

β) 

α) 
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Εικόνα 124: Μορφολογία αιωρημάτων   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 1 σταγόνα NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 125: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 2 σταγόνες NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

 

β) 

α) 

α) 

β) 
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Εικόνα 126: Μορφολογία αιωρήματος TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 3 σταγόνες NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

Η προσθήκη του NH40H δεν φαίνεται να βελτιώνει τα αιωρήματα  καθώς έχουν ίδια συμπεριφορά με τα 

αρχικά που δεν περιείχαν καθώλου αμμωνία . 

 

 

3.4.2: ΤiΟ2:PVP (5:1) 

 

. Εικόνα 127: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (5:1) και συγκεντρώση TiO2 30wt% με 1,2,3 σταγόνες NH40H 

0min 30min 60min 

90min 120min 1day 

β) 

α) 
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Εικόνα 128: Μορφολογία αιωρημάτων   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 1 σταγόνα NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

 

Εικόνα 129: Μορφολογία αιωρημάτων   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 2 σταγόναες NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

β) 

α) 

α) 

β) 
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Εικόνα 130: Μορφολογία μελανιου  TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με 3 σταγόναες NH40H α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

Η προσθήκη του NH40H δεν φαίνεται να βελτιώνει τα αιωρήματα  καθώς έχουν ίδια συμπεριφορά με τα 

αρχικά που δεν περιείχαν. 

 

3.5:Επίδραση του  Titanium Isoproxide 

Σε αυτή την ενότητα κατασκευάστηκαν μελάνια με 30 wt% ΤiΟ2 μαζί με ίση ποσότητα Titanium Isoproxide  

διαλυμένα στο νερό  με αναλογίες ΤiΟ2 : PVP (1:1) και (5:1).Ο σκοπός που έγινε η συγκεκριμένη μελέτη 

είναι διότι με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιείται μία παρόμοιου τύπου πρόδρομη ουσία με το 

Τitanium Isoproxide η οποία φαίνεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα επομένως θέλαμε να δούμε και εμείς 

της συγκεκριμένη επίδραση.  

 

Εικόνα 131: Παρατήρηση σταθερότητας αιωρημάτων  με TiO2:PVP (1:1) και (5:1) και συγκεντρώση TiO2 30wt% με Titanium 

Isoproxide. 
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Τα παραπάνω αιωρήματα φαίνονται αρκετά σταθερά χωρίς να παρατηρούνται διαφορές ως προς την 

καθίζηση.Επίσης συγκριτικά με όλα τα προηγούμε αιωρήματα τα συγκεκριμένα έχουν την καλύτερη 

σταθερότητα. 

 

Εικόνα 132: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (1:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με Titanium Isoproxide α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

 

Εικόνα 133: Μορφολογία αιωρήματος   TiO2:PVP (5:1) και συγκέντρωση TiO2 30wt% με Titanium Isoproxide α) πριν και β) μετα το 

ψήσιμο. 

Η προσθήκη του Titanium Isoproxide δεν φαίνεται να βελτιώνει τα αιωρήματα καθώς έχουν ίδια συμπεριφορά 

με τα αρχικά , δεν είναι ομοιόμορφες οι επιφάνειες και μεγάλο μέρος του υλικού και πάλι χάνεται. 

 

  

β) 

α) 

α) 

β) 
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Κεφαλαιο 4: Εκτύπωση Υμενίων με Slot coating  

 

Μετά την σύνθεση των μελανιών και από τα δεδομένα που συλλέξαμε, επιλέξαμε να τυπώσουμε υμένια με 

την τεχνική Slot coating. Τα μελλάνια που επιλέξαμε ήταν και τα δύο με αναλογίες ΤiΟ2 : PVP (1:5), το ένα 

με 30 wt % TiO2 και τρείς σταγόνες υδροχλώριο και το άλλο με 1 wt% TiO2 καθώς αυτά τα δύο φάνηκαν να 

είναι πιο ομοιόμορφα και ομογενή μετά το ψήσιμο. Πριν τυπώσουμε αναδέυσαμε τα μελάνια και στην 

συνέχεια τα τοποθετήσαμε σε μια σύριγγα. Στην συνέχεια τοποθετήσαμε τα μελάνια σε γυάλινα υποστρώματα 

και τα ψήσαμε στους 400°C για μία ώρα με βήμα 5°C/λεπτό.Παρακάτω φαίνονται τα υμένια πριν και μετά το 

ψήσιμο. 

 

Εικόνα 134: Υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες Hcl  α)πριν και β) μετά το ψήσιμο. 

Από τις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε ότι ενώ όλα τα υμένια είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό μετά το 

ψήσιμο παρατηρούνται διαφορές όπως για παράδειγμα στο δεύτερο υμένιο φαίνεται μια ανομοιογένεια και 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτύπωση σε εκείνο το σημείο υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα υλικού. 

Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για η κατσκευή υμενίων με μεγαλύτερο πάχος να μην είναι εφικτή με 

τα συγκεκριμένα μελάνια και να οδηγεί σε επιφάνειες με ατέλειες. 

β) 

α) 
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Εικόνα 135: Υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση TiO2  1wt %  α)πριν και β) μετά το ψήσιμο. 

Στα παραπάνω υμένια παρατηρούμε ότι λόγω της μικρής συγκέντρωσεις TiO2 ,μετά το ψήσιμοτο νερό 

εξατμίζεται με αποτέσμα να μην δημιουργούνται συμπαγειές και ομοιόμορφες επιφάνειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

α) 

β) 
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Κεφάλαιο 5:Φωτοκατάλυση 

Ο σκοπός τως συγκεκριμένων υμενίων είναι να χρησιμοποιηθούν σε περιβαλοντικές εφαρμογές, για αυτό το 

λόγο εξετάσαμε την φωτοκαταλυτική τους δραστικότητα για την διάσπαση του οργανικού ρύπου methylene 

blue(MB). 

5.1: Πειραματική Διαδικασία 

Αρχικά κατασκευάστηκαν το υγρά διάλυματα του methylene blue με συγκέντρωσεις 1 ppm, 3.2 ppm, 5 ppm 

και 10ppm. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα υμένια μέσα σε δοχεία και προστέθηκαν 20ml 

MB,τοποθετήθηκαν στο σκοτάδι για 30 λεπτά μέχρι να επέλθει ισορροπία .Στην συνέχεια τα  υμένια 

εκτέθηκαν σε UV ακτινοβολία και στο ορατό όπου πάρθηκαν μετρήσεις  απορρόφησης κάθε 20 λεπτά για 2 

ώρες. 

5.2: Αποτελέσματα 

5.2.1: Συγκέντρωση ΜΒ 3.2ppm 

Τα αποτελέσματα για την φωτοκαταλυτική δραστικότητα των υμενίων φαίνονται στα παρακάτω 

διαγράμματα. 

 

Εικόνα 136:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο UV με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση 

TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες Hcl. 

 

Εικόνα 137: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες Hcl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο UV 

με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm. 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120

C
/C

0
 %

Time(min)

30% TiO2 HCl 3.2 ppm UV 

β) α) 



80 

 

 

Εικόνα 138:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο Oρατό με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση 

TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες Hcl. 

 

 

Εικόνα 139: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες Hcl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο  

Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm. 

Ο φωτοκαταλύτης φαίνεται να ενεργοποιείται και στο υπεριώδες και στο ορατό με την αποδόμηση να φτάνει 

στο υπεριώδες γύρω στο 30%. Μετά την φωτοκατάλυση τα υμένια έχουν χάσει μικρή ποσότητα υλικού τα 

οποία θα δούμε στην συνέχεια πόσο σταθερά είναι μελετώντας σε τρείς κύκλους πειραμάτων. 
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Εικόνα 140: Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο UV με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση 

TiO2  1 wt % . 

 

Εικόνα 141: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 1 wt %  α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο UV με συγκέντρωση 

ρύπου 3.2 ppm. 

 

Εικόνα 142: Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο Ορατό  με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση 

TiO2 1 wt % . 
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Εικόνα 143: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 1 wt %  α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο Ορατό με συγκέντρωση 

ρύπου 3.2 ppm. 

Και το συγκεκριμένο υμένιο φαίνεται να ενεργοποιείται με μικρότερη φωτοκαταλυτική δραστικότητα 

γεγονός που μάλλον οφείλεται στην χαμηλή συγκέντρωση του φωτοκαταλύτη(ΤiΟ2).Στο υμένιο δεν 

παρατειρείται διαφορά πριν και μετά την φωτοκατάλυση καθώς δεν φαίνεται να έχει χαθεί ποσότητα υλικού. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεράναμε ότι το υμένιο με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντρωση TiO2 30 

wt %  με  3 σταγόνες HCl είναι πιο αποδοτικό και έτσι έγιναν μετρήσεις μόνο σε αυτό σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις ρύπου. 

5.2.2: Συγκέντρωση ΜΒ 1ppm 

 

 

Εικόνα 144:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο UV με συγκέντρωση ρύπου 1 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση TiO2 

30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 
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Εικόνα 145: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο UV 

με συγκέντρωση ρύπου 1 ppm. 

 

 

Εικόνα 146:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 1 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (1:5) και συγκέντωση 

TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 147: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο 

Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 1 ppm. 

Σε αυτό το μέρος βλέπουμε ότι ο φωτοκαταλύτης δεν ενεργοποιείται ούτε στο υπεριώδες ούτε στο ορατό 

παρόλο που η συγκέντρωση του ρύπου είναι μικρότερη. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η 
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συγκέντρωση είναι τόσο χαμηλή και ο ρύπος δεν έρχεται σε επαφή με το υμένιο ώστε να γίνει η αντίδραση. 

Από τις εικόνες των υμενίων παρατηρούμε ότι δεν έχουν υποστεί φθορά πέρα απο την αλλαγή του χρώματος 

λόγω του ρύπου. 

5.2.3: Συγκέντρωση ΜΒ 5ppm 

 

Εικόνα 148:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο UV με συγκέντρωση ρύπου 5 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 

30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 

 

 

Εικόνα 149: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο UV 

με συγκέντρωση ρύπου 5 ppm. 

 

Εικόνα 150:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 5 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση 

TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 
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Εικόνα 151: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο 

Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 5 ppm. 

Στη συγκέντρωση των 5 ppm παρατηρούμε ότι ο φωτοκαταλύτης έχει ενεργοποιηθεί και έχει την καλύτερη 

φωτοκαταλυτική δραστικότητα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συγκεντρώσεις. Επίσης παρατηρούμε ότι 

η αποδόμηση είναι μεγαλύτερη όταν το υμένιο έχει εκτεθεί στο ορατό. Από τις εικόνες των υμενίων 

παρατηρούμε ότι δεν έχουν υποστεί φθορά πέρα απο την αλλαγή του χρώματος λόγω του ρύπου. 

5.2.4: Συγκέντρωση ΜΒ 10ppm 

 

Εικόνα 152:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο UV με συγκέντρωση ρύπου 10 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 

30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 

 

Εικόνα 153: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο UV 

με συγκέντρωση ρύπου 10 ppm. 
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Εικόνα 154:Διάγραμμα Αποδόμηση ΜΒ  στο Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 10 ppm με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση 

TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl. 

 

 

Εικόνα 155: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) πριν και β) μετα την φωτοκατάλυση στο 

Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm. 

Τέλος, για την συγκέντρωση των 10 ppm ο φωτοκαταλύτης δεν φαίνεται να ενεργοποείται ούτε στο υπεριώδες 

ούτε στο ορατό. Η συγκέντρωση του ρύπου είναι πολύ μεγάλη και έτσι εμποδίζεται η ενεργοποήση του 

φωτοκαταλύτη με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντίδραση. Από τις εικόνες των υμενίων παρατηρούμε ότι δεν 

έχουν υποστεί φθορά πέρα απο την αλλαγή του χρώματος λόγω του ρύπου. 
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Εικόνα 156: Συγκεντρωτικό διαγραμμα αποδόμησης ΜΒ  στο UV με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 

σταγόνες HCl. 

 

Εικόνα 157: Συγκεντρωτικό διαγραμμα αποδόμησης ΜΒ  στο  Ορατό με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  

με  3 σταγόνες HCl. 

Από τα παραπάνω συγκεντρωτικά διαγράμματα παρατηρούμε ότι την καλύτερη συμπεριφορά την 

παρουσιάζει ο φωτοκαταλύτης για την συγκέντρωση 5ppm φτάνοντας σε αποδόμηση περίπου 60% με έκθεση 

στο ορατό. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η συγκέντρωση 1ppm είναι πολύ μικρή και ο ρύπος δεν έρχεται σε επαφή 

με τον φωτοκαταλύτη ώστε να πραγματοποιηθεί η φωτοκαταλυτική αντίδραση ενώ η συγκέντρωση 10ppm 

πολύ μεγάλη. 

 

5.2.5: Μελέτη σταθερότητας υμενίων  

Σε αυτό το μέρος εξετάσαμε πόσο σταθερά είναι τα υμένια μετά από τρεις κύκλους πειραμάτων. 

Επαναλάβαμε το πείραμα με συγκέντρωση ΜΒ 3.2 ppm τρείς φορές. Μετά από κάθε πείραμα φωτοκατάλυσης 

τα υμένια ψηνόταν στους 400°C για μία ώρα ώστε να απομακρυνθεί ο ρύπος και ακολουθούνταν η ίδια 

διαδικασία στο υπεριώδες και στο ορατό. 
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Εικόνα 158: Συγκεντρωτικό διαγραμμα αποδόμησης ΜΒ  στο UV με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 

σταγόνες Hcl μερά από 3 κύκλους πειραμάτων. 

 

Εικόνα 159 : Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) μετά από ένα β)δύο και γ)τρείς κύκλους 

πειραμάτων φωτοκατάλυσης στο UV με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm. 

Όπως είναι λογικό μετά από το πέρας κάθε πειράματος η φωτοκαταλυτική δραστικότητα του υμενίου 

μειώνεται. Παρατηρούμε ότι η δραστικότατα έχει μειωθεί περίπου 20% μετά τον τρίτο κύκλο πειράματος σε 

σχέση με τον πρώτο. Από τις εικόνες βλέπουμε ότι το υμένιο φαίνεται σταθερό για τους δύο πρώτους κύκλους 

ενώ στον τρίτο κύκλο μεγάλο μέρος του υμενίου έχει απομακρυνθεί. 
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Εικόνα 160: Συγκεντρωτικό διαγραμμα αποδόμησης ΜΒ  στο UV με το υμένια με ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 

σταγόνες HCl μερά από 3 κύκλους πειραμάτων. 

 

Εικόνα 161: Υμένιο ΤiΟ2 : PVP (5:1) και συγκέντωση TiO2 30 wt %  με  3 σταγόνες HCl α) μετά από ένα β)δύο και γ)τρείς κύκλους 

πειραμάτων φωτοκατάλυσης στο Ορατό με συγκέντρωση ρύπου 3.2 ppm. 

Παρόμοια με το υπεριώδες και στο ορατό τα υμένια έχουν την ίδια συμπεριφορά, η δραστικότητα μειώνεται 

μετά από κάθε κύκλο ενώ τα υμένια φαίνονται να είναι πιο σταθερά καθώς το μεγαλύτερο μέρος του υλικού 

δεν έχει απομακρυνθεί.  
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