
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

ΤΩΝ ΟΞΕΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ Rh/YSZ 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

Υποβλειθείσα στο  

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 

Του 

Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
 
 
 

Υπό του 

ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η 

 
 
 
 

Για την Απόκτηση του Τίτλου του 
∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Χηµικών ∆ιεργασιών και 

Ηλεκτροχηµείας του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών από τον 

Σεπτέµβριο του 1997 εως τον Ιούνιο του 2003, υπό την επίβλεψη του καθηγητή του τµήµατος κ. 

Κων/νο Βαγενά. 

 Αποτελείται από δύο µέρη, εκ των οποίων το πρώτο µέρος αναφέρεται στην µελέτη του 

φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης για τις αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο 

και CO παρουσία οξυγόνου σε καταλύτη Rh εναποτεθειµένο πάνω σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ 

καθώς και στο φαινόµενο της Μόνιµης Ενεργοποίησης.  Στο δεύτερο µέρος οι πειραµατικές 

προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση µεθόδων ενίσχυσης των καταλυτικών επιδόσεων 

µε συνεργετική δράση χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια 

αναπαραγωγής των εντυπωσιακών αποτελεσµάτων σε πιο εφαρµόσιµες διατάξεις. Για αυτό το 

σκοπό χρησιµοποιήθηκε ένας διπολικός αντιδραστήρας, όπου η ενίσχυση της καταλυτικής 

ενεργότητας γινόταν έµµεσα χωρίς απευθείας πόλωση του καταλύτη. 

 Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κ. Κων/νο Βαγενά για την 

απόφαση του να µου αναθέσει την εκπόνηση της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής και για 

την επιστηµονική καθοδήγηση που µου προσέφερε κατά τη διάρκεια της. Ο κ. Βαγενάς µε τη 

συνεχή στήριξη της προσπάθειας µου, την αισιοδοξία και τον δηµιουργικό ενθουσιασµό του 

συνέβαλλε στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να νιώθω πια την ηθική ικανοποίηση που 

συνοδεύει την ολοκλήρωση της διατριβής µου. 

 Ευχαριστώ επίσης όλα τα µέλη της εξεταστικής µου επιτροπής για την ευγενή αποδοχή της 

παρουσίας τους, στην υποστήριξη αυτής της διατριβής. 

 Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον ∆ρ. Κων/νο Πλιάγκο για τη σηµαντική βοήθεια 

που µου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαµε και για τις χρήσιµες συζητήσεις και 

εύστοχες παρατηρήσεις του που στόχευαν, στην καλύτερη παρουσίαση της διδακτορικής µου 

εργασίας. 



 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους µε τους οποίους είχα τη χαρά 

να συνεργαστώ και για το όµορφο κλίµα φιλίας και συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο και ειδικά τον Θωµά Μπάδα µε τον οποίο συνεργαστήκαµε άψογα για αρκετό 

διάστηµα. Θα  ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω τους προπτυχιακούς φοιτητές που 

συνεργάστηκαν µαζί µου, κατά τη διάρκεια της διπλωµατικής τους εργασίας. 

 Ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο φίλο µου Ευθύµιο ∆ουρδούνη µε τον οποίο η κοινή πορεία 

µέσα στο τµήµα από φοιτητές έως και σήµερα, βοήθησε στο να αναπτυχθεί µια ειλικρινή φιλία 

µεταξύ µας. Έχει τον τρόπο, ακόµη και όταν όλα πάνε στραβά να σου δείχνει την ευχάριστη 

πλευρά των πραγµάτων. 

 Ευχαριστώ επίσης την οικογένεια µου για την αµέριστη συµπαράσταση, την κατανόηση 

και για το κλίµα ηρεµίας που µου προσέφεραν συνεχώς. Είναι µεγάλο πράγµα να µπορείς να 

αντλείς δυνάµεις από την πίστη και την αγάπη των δικών σου ανθρώπων. 

 Κάθε µακρόχρονη και επίπονη προσπάθεια απαιτεί προσωπικές θυσίες και κόπους, 

προκειµένου να µπορεί να νιώσει κανείς την ικανοποίηση της ολοκλήρωσης της. Καθένας από µας 

τις δύσκολες στιγµές νιώθει και έχει την ανάγκη στήριξης από ανθρώπους που τον νοιάζονται και 

τον αγαπούν, προκειµένου να µοιραστεί µαζί τους τις αγωνίες και τους φόβους του. Στην πιο 

κρίσιµη καµπή στάθηκα τυχερός που η ∆άφνη µπήκε στη ζωή µου και  επέδρασε θετικά σε όλους 

τους τοµείς. Έχοντας την αγάπη και την στήριξη της όλα ήταν πιο εύκολα. 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Ράπτης 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Οι  υπάρχοντες εµπορικοί καταλύτες αυτοκινήτων επιτυγχάνουν σε ικανοποιητικό 

βαθµό την αναγωγή του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), στις εξατµίσεις κινητήρων που 

λειτουργούν στην περιοχή του στοιχειοµετρικού λόγου αέρα/καυσίµου. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται διεθνώς έντονη προσπάθεια για την ανάπτυξη καταλυτών αναγωγής του ΝΟ σε 

συνθήκες περίσσειας οξυγόνου, για µηχανές Diesel και κινητήρες καύσης πτωχού καυσίµου 

(lean burn engines). Ειδικότερα κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχει δειχθεί ότι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως “ενεργοί φορείς” των µεταλλικών καταλυτών µεταβάλλοντας σηµαντικά 

τις ιδιότητες αυτών, για ένα µεγάλο αριθµό καταλυτικών διεργασιών. 

 Το φαινόµενο αυτό, που περιγράφεται µε τον όρο Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση 

(Electrochemical Promotion, E.P.), αφορά την τροποποίηση της ενεργότητας καταλυτών που 

είναι εναποτεθειµένοι πάνω σε στερεούς ηλεκτρολύτες κατά την επιβολή ρεύµατος ή 

δυναµικού στη διεπιφάνεια καταλύτη/στερεού ηλεκτρολύτη. 

 Στην παρούσα διατριβή το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

χρησιµοποιήθηκε για τις αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο (C3H6) και µονοξείδιο 

του άνθρακα (CO) παρουσία οξυγόνου σε καταλύτη ροδίου (Rh).  Ο καταλύτης (ηλεκτρόδιο 

εργασίας) ήταν εναποτεθειµένος σε στερεό ηλεκτρολύτη ζιρκονίας σταθεροποιηµένης µε 

ύττρια YSZ (ο οποίος είναι αγωγός ιόντων οξυγόνου Ο2-), σε διαµόρφωση γαλβανικού 

στοιχείου του ακόλουθου τύπου: 

NO 
C3H6 (ή CO), O2 

προϊόντα Rh YSZ Au προϊόντα NO 
C3H6 (ή CO), O2 

 Οι συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα ήταν πολύ κοντά στις 

συνθήκες λειτουργίας ενός καταλυτικού µετατροπέα µηχανής diesel ή µηχανής πτωχού 

καυσίµου, δηλαδή υψηλές παροχές, περίσσεια οξυγόνου στο αντιδρών µίγµα και σχετικά 

υψηλές τιµές της καταλυτικής ενεργότητας σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. 



 Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο: Βρέθηκε ότι η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε 

προπυλένιο παρουσιάζει συµπεριφορά ανεστραµµένου ηφαιστειακού τύπου (inverted 

volcano), όπου οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής των προϊόντων αυξάνονται και προς στις 

δύο κατευθύνσεις πόλωσης. Παρατηρήθηκε ότι η καταλυτική ενεργότητα και η εκλεκτικότητα 

των µεταλλικών καταλυτών Rh µπορούν να επηρεασθούν σηµαντικά µε µεταβολή του έργου 

εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας, κατά την επιβολή δυναµικού µεταξύ του ηλεκτροδίου 

εργασίας-καταλύτη και του ηλεκτροδίου αναφοράς. Καταγράφηκαν έως και 15000% και 

6000% αυξήσεις των καταλυτικών ρυθµών οξείδωσης του C3H6 ( 150
2
=COρ ) και αναγωγής 

του ΝΟ ( 60
2
=Nρ ) αντίστοιχα. Η εκλεκτικότητα προς το επιθυµητό προϊόν Ν2 ενισχύθηκε 

µέχρι και 200% κατά την επιβολή θετικών δυναµικών, στην περιοχή των χαµηλών 

θερµοκρασιών. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόµενο της µόνιµης ενεργοποίησης της 

καταλυτικής επιφάνειας (Permanent NEMCA) όπου το φαινόµενο NEMCA δεν ήταν πλήρως 

αντιστρεπτό. Μετά την διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος ή δυναµικού οι καταλυτικές 

επιδόσεις ήταν αρκετά ενισχυµένες σε σχέση µε αυτές πριν την επιβολή. 

 Αναγωγή του ΝΟ µε CO: Η αντίδραση αυτή βρέθηκε επίσης να ενισχύεται 

ηλεκτροχηµικά εµφανίζοντας συµπεριφορά ανεστραµµένου ηφαιστειακού τύπου (inverted 

volcano). Με την επιβολή θετικού ρεύµατος επιτυγχάνουµε ενίσχυση στους ρυθµούς 

παραγωγής των προϊόντων ( 20
2
=COρ ) και στην µετατροπή των αντιδρώντων. Αυτές οι 

αυξήσεις είναι ισχυρά µη-Φαρανταϊκές, µε τιµές του Λ έως 20. 

 Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση κλασικά προωθηµένων καταλυτών: Τα καταλυτικά 

ηλεκτρόδια Rh ενισχύθηκαν ex-situ µε διάλυµα NaOH. Η ενισχυµένη µε ιόντα νατρίου 

καταλυτική επιφάνεια είχε υψηλότερη καταλυτική ενεργότητα από την µη-κλασικά 

ενισχυµένη µε Na+ σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, ενώ παρατηρήθηκε και σηµαντική 

µείωση της θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη από τους 440 στους 320oC. Στη συνέχεια 

µελετήθηκε η επίδραση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η 

συνεργετική δράση χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οδηγεί σε σηµαντική ενίσχυση των 

καταλυτικών επιδόσεων τόσο για τις µετατροπές των αντιδρώντων, όσο και στην 

εκλεκτικότητα ως προς το άζωτο. 



 Αναγωγή του ΝΟ µε C3H6 και CO σε διπολικό αντιδραστήρα: Το κεφάλαιο 9 είναι 

αφιερωµένο στην ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων καινοτοµικών διατάξεων στις οποίες δύναται 

να βρει το φαινόµενο ΝΕMCA βιοµηχανική εφαρµογή. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία 

πρακτικών διατάξεων που θα καταστρέφουν τους αέριους ρύπους και ειδικότερα τα οξείδια 

του αζώτου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε διπολική διάταξη αντιδραστήρα (bipolar 

system configuration), όπου ο καταλύτης ήταν εναποτεθειµένος στην εσωτερική πλευρά ενός 

σωλήνα από YSZ, ενώ τα δύο ηλεκτρόδια χρυσού βρίσκονταν στην εξωτερική επιφάνεια της 

YSZ και µέσω αυτών επιτυγχάνεται η έµµεση πόλωση της καταλυτικής επιφάνειας. Τα 

αποτελέσµατα ήταν αρκετά εντυπωσιακά και οι καταλυτικές επιδόσεις βελτιώθηκαν 

περαιτέρω µε συνδιασµό κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Από τα αποτελέσµατα 

προκύπτει ότι ο συνδυασµός κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης  µπορεί να οδηγήσει σε 

ενδιαφέρουσες πρακτικές εφαρµογές. Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανή, διότι τέτοιου είδους 

διατάξεις δεν απαιτούν εξωτερική ηλεκτρική σύνδεση µε το ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτης 

και µπορούν να ενσωµατωθούν ευκολότερα σε εµπορικά εκµεταλλεύσιµες εφαρµογές. 



INTRODUCTION 
 

 

 The selective catalytic reduction of NO by propylene or CO in the presence of oxygen 

is a system of great potential technological significance due to the urgent need to develop 

efficient catalytic systems for the treatment of exhaust gases of lean burn or Diesel engines. 

The existing commercial catalysts succeed, in a satisfactory degree, the NO reduction in 

exhaust gases operated in the stoichiomentric air/fuel ratio. A technological target for such 

systems is to be able to operate at temperatures as low as 200oC (in order to reduce emissions 

during cold engine start-up) and in high excess of oxygen. 

 It has been well documented during recent decade that the catalytic activity and 

selectivity of porous metal films interfaced with solid electrolytes can be affected in a very 

pronounced and controlled manner upon polarization of the catalyst-electrode. This 

phenomenon is known in the literature as Electrochemical Promotion (E.P.) or Non-Faradaic 

Electrochemical Modification of Catalytic Activity (NEMCA effect) and it has been studied 

for more than 60 different catalytic systems. 

 In this thesis, the electrochemical promotion of the NO reduction by propylene or CO 

in presence of oxygen was investigated on porous polycrystalline Rh catalyst-electrodes 

deposited on YSZ (Y2O3 – stabilized ZrO2) an O2- conductor. The experiments were carried out 

in galvanic cells of the type: 

NO 
C3H6 (ή CO), O2 

products Rh YSZ Au products NO 
C3H6 (ή CO), O2 

 The experimental conditions were close to those in the exhaust of a lean burn or diesel 

engine, i.e., high gas-hourly-space-velocity (GHSV), considerable open circuit catalytic 

performance and in some cases considerable excess of oxygen. 

 



NO reduction by propylene:  

 It was found that both the catalytic activity and the selectivity of the Rh catalyst-

electrode is promoted very significantly upon varying its potential with respect to a Au pseudo-

reference electrode. Catalytic rate enhancements up to 15000% and 6000% were observed in 

the catalytic rate of propylene oxidation ( 150
2
=COρ ) and NO reduction ΝΟ ( 60

2
=Nρ ) 

respectively. The Faradaic efficiency, Λ, is taking values down to -6000 for I<0, ∆VWR<0 

(electrophilic NEMCA) and up to +4000 for I>0, ∆VWR>0 (electrophobic NEMCA). 

Furthermore, imposition of positive potential causes up to 200% enhancement of nitrogen 

selectivity in the lower temperature range of the investigation. 

 Also a remarkable permanent catalytic activity was observed (Permanent NEMCA). 

After current interruption the effect was not totally reversible since the catalytic rates did not 

return to their initial open circuit values. The permanent activated states of the catalyst 

attributed to a surface reconstruction (oxide formation) of the catalyst upon polarization 

conditions. 

NO reduction by CO:  

 It was found significant rate enhancements both under positive and negative potential 

application. In positive potentials the enhancement of the catalytic activity is found to be more 

pronounced by up to a factor of 20 both in catalytic rates and in NO conversion. The 

electrochemical promotion was strongly Non Faradaic with apparent faradaic efficiencies, Λ, 

up to 20. 

Electrochemical promotion of a classically promoted catalysts:  

 The Rh catalyst electrodes were subsequently promoted in a classical way, via dry 

impregnation with NaOH, followed by drying and calcinations. The thus Na-promoted Rh 

films were found to exhibit much higher catalytic activity than the unpromoted films in open 

circuit conditions, with a pronounced decrease in their light-off temperature from 440 to 

320oC. The effect of electrochemical promotion was then studied on these, already Na-

promoted Rh catalysts. The results showed that the effect of chemical and electrochemical 

promotion on the catalytic performance can be synergetic and their combination leads to 

significant improvement of the catalyst performance. 



Electrochemical promotion of NO in Bipolar reactors:  

 The previous very promising results of the NEMCA investigation on this catalytic 

system were obtained in a “single chamber” reactor. In chapter 9 the work was focused on the 

development of more practical devices, which can in principle compete with commercially 

used catalytic systems under comparable experimental conditions. The experiments were 

carried out in a wireless bipolar configuration, in an attempt to bridge the gap between 

laboratory-scale reactors and practical devices for a future adapt of the NEMCA effect to 

commercial exhaust units. 

 The Rh catalyst films were deposited on the inner side of a YSZ tube, while two Au 

films deposited on the outer side of the tubes were used to polarize the Rh catalyst surface. It 

was found a very pronounced enhancement of catalytic activity, which further improvement by 

chemical promotion of catalyst surface. The results show that the combination of the two types 

of promotion and the use of bipolar reactor configurations may lead to interesting practical 

applications. Thus is supported by the fact that such devices do not need electrical connection 

to the catalyst and can be adapted easier to commercial exhaust units.  
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1.1 Εισαγωγή 
 
 

  ι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι συχνά υπεύθυνες για τη δηµιουργία µεγάλων 

ποσοτήτων στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. Τα οξείδια του αζώτου και ιδιαίτερα τα ΝΟ 

και ΝΟ2 (γνωστά ως ΝΟx), είναι από τους βασικότερους αέριους ρύπους. Με την εισαγωγή 

τους στην ατµόσφαιρα και κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, τόσο οι οργανικοί όσο 

και οι ανόργανοι ρύποι (οι προερχόµενοι από καύση) υφίστανται πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις µέσω φυσικοχηµικών διεργασιών. Μια επιπλέον δυσκολία αποτελεί η 

δηµιουργία δευτερογενών ρύπων, λόγω συνεργιστικών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα 

O 
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στην ατµόσφαιρα [1]. Tο Ν2Ο είναι ένα σηµαντικό αέριο, που συµµετέχει στο φαινόµενο 

του θερµοκηπίου και παρουσιάζει µεγάλο χρόνο ζωής στην ατµόσφαιρα (περίπου 150 

χρόνια). Η συνεισφορά του στο φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι 270 φορές µεγαλύτερη 

από αυτή του CΟ2 (ο υπολογισµός βασίζεται στη σχέση βάρους και σε χρονικό ορίζοντα 

100 ετών). Στην στρατόσφαιρα υφίσταται φωτόλυση και οξείδωση και αποτελεί µια 

σηµαντική πηγή των στρατοσφαιρικών οξειδίων του αζώτου που συµµετέχουν στην 

καταστροφή του όζοντος [2]. 

 Το ατµοσφαιρικό όζον παίζει σηµαντικό οικολογικό ρόλο εµποδίζοντας την επιζήµια 

για τη βιόσφαιρα υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, µεταξύ 210 και 310nm, να φθάσει στο 

έδαφος. Όταν όµως βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους είναι ιδιαίτερα βλαβερό, κάτι που 

έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις αστικές περιοχές. Οι διάφορες φωτοχηµικές αντιδράσεις που 

συµπεριλαµβάνουν το όζον, έχουν καθοριστική επίδραση στο κλίµα και στις συνθήκες 

διαβίωσης πάνω στη γη. Εκτιµάται ότι οι ανθρωπογενείς εκποµπές ΝΟx στην Ευρώπη 

πρέπει να µειωθούν σηµαντικά, για να επιτευχθεί παγκόσµια προσπάθεια για τον 

περιορισµό του ρυθµού της περαιτέρω αύξησης της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας σε 

0.1οC ανά δεκαετία [3]. 

 

1.2 Πηγές εκποµπής των οξειδίων του Αζώτου 

 Η παραγωγή των ΝΟx µπορεί να διακριθεί σε αυτήν που ελευθερώνεται από 

ανθρωπογενείς πηγές και σε αυτήν που προέρχεται από φυσικές πηγές. Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνεται κυρίως η καύση των ορυκτών καυσίµων, όπου το ΝΟ 

σχηµατίζεται τόσο από το άζωτο που βρίσκεται στο ορυκτό, όσο και από την οξείδωση του 

αζώτου στον αέρα. Η καιόµενη βιοµάζα αποτελεί µια σηµαντική πηγή του ΝΟ, το οποίο 

όµως προέρχεται µόνο από το άζωτο της καύσιµης ύλης, αφού οι θερµοκρασίες που 

αναπτύσσονται δεν δύναται να παράγουν ΝΟ από το ατµοσφαιρικό Ν2. Με άλλα λόγια 

σηµαντικές ανθρωπογενείς πηγές των ΝΟx είναι οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής νιτρικού οξέος και Nylon66 

και οι διάφορες διεργασίες καύσης. Όταν γίνεται τέλεια καύση ενός υδρογονάνθρακα, τα 

µόνα υποπροϊόντα είναι τα CO2 και Η2Ο. Η µηχανή εσωτερικής καύσης δεν είναι ικανή να 

καίει εντελώς όλο το καύσιµο στους κυλίνδρους της, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο 

λειτουργεί. 
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 Συνέπεια της ατελούς καύσης είναι η παραγωγή και άλλων ουσιών που ρυπαίνουν την 

ατµόσφαιρα, τουλάχιστον όταν συναντώνται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Όσο πιο ατελής 

είναι η διαδικασία της καύσης, τόσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα των επιβλαβών ουσιών 

που απελευθερώνονται µαζί µε τα καυσαέρια στην ατµόσφαιρα. Τα επιβλαβή υποπροϊόντα 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% των καυσαερίων που εκπέµπονται από τις µηχανές των 

αυτοκινήτων. Στα ακόλουθα σχήµατα δείχνεται η τυπική σύσταση των απαερίων µιας  

βενζινοµηχανής (σχήµα 1.1) και ενός κινητήρα Diesel (σχήµα 1.2). 

 

Όπως είναι γνωστό, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ρύπανσης από 

κινητές πηγές, εισήχθηκε για πρώτη φορά πριν από 27 χρόνια η τεχνολογία των  

καταλυτικών µετατροπέων (Clean Air Act, 1975, California). Λίγο αργότερα 

µετεξελίχθηκαν στην σηµερινή τους µορφή που είναι γνωστοί ως τριοδικοί καταλυτικοί 

µετατροπείς (TWC), λόγω της καταστολής που επιφέρουν στους τρεις κύριους ρύπους: 

HC, CO και NOx. 

 Παρότι στις µέρες µας υπάρχουν σε πειραµατικό επίπεδο εναλλακτικές διατάξεις 

αντιµετώπισης του προβλήµατος της ρύπανσης των πόλεων από τα αυτοκίνητα, εντούτοις 

πολλές εκθέσεις αναφέρουν ότι οι τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς θα παραµείνουν ως η 

πλέον αξιόπιστη και εµπορικά αξιοποιήσιµη λύση για τουλάχιστον άλλες τρεις δεκαετίες. 

Οι καταλυτικοί µετατροπείς που σχεδιάστηκαν για τον καθαρισµό των καυσαερίων 

των αυτοκινήτων πρωτοεµφανίστηκαν στην παραγωγή στις ΗΠΑ και στα αυτοκίνητα που 

κατασκευάστηκαν το 1975. Kαθώς έχει συµπληρωθεί ένα τέταρτο του αιώνα χρήσης τους, 

είναι πλέον αποδεκτό ότι αποτελούν το κυριότερο τεχνολογικό εργαλείο καταστολής 

Σχήµα 1.1: Σύσταση καυσαερίων Σχήµα 1.2: Σύσταση ρυπαντών σε µηχανή 
Diesel 
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επικίνδυνων αέριων ρύπων στην ατµόσφαιρα, µε προέλευση τους κινητήρες των 

αυτοκινήτων. 

Ακολουθώντας το επιτυχηµένο παράδειγµα των ΗΠΑ, η Ιαπωνία και στη συνέχεια 

η Ευρώπη το 1986, υιοθέτησε την χρήση των καταλυτικών µετατροπέων. Ακόµη και οι 

λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµικά κοινωνίες έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο έλεγχος των 

εκποµπών αερίων ρύπων σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένες περιοχές, δεν αποτελεί µια 

δαπανηρή πολυτέλεια αλλά ένα απτό όφελος για την ποιότητα ζωής, µε αποτέλεσµα την 

ευρύτατη πλέον χρήση των καταλυτικών µετατροπέων παγκοσµίως.  

Η απαίτηση λειτουργίας αυτών των συσκευών σε ένα περιορισµένο εύρος 

αναλογίας αέρα-καυσίµου (Air/Fuel Ratio), λειτουργεί σε βάρος της κατανάλωσης 

καυσίµου µε αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση. Συγκεκριµένα ο βέλτιστος λόγος 

αέρα/καυσίµου για οικονοµική λειτουργία του κινητήρα βρίσκεται σε τιµές πάνω από το 

στοιχειοµετρικό λόγο (συνθήκες καύσης πτωχού καυσίµου - lean burn) [4]. Στις συνθήκες 

όµως αυτές και µε τα υπάρχοντα τριοδικά καταλυτικά συστήµατα η παρουσία οξυγόνου 

στα καυσαέρια εµποδίζει την επαρκή µετατροπή του ΝΟ σε Ν2 [5]. Το ίδιο πρόβληµα 

εµφανίζεται και στους κινητήρες Diesel για την µετατροπή του ΝΟ [6]. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καταλυτικοί µετατροπείς που λειτουργούν 

ικανοποιητικά για την διάσπαση των οξειδίων του αζώτου σε στοιχειοµετρικό λόγο 

αέρα/καυσίµου για βενζινοκινητήρες, δεν είναι διαθέσιµες τέτοιες διατάξεις για συνθήκες 

Σχήµα 1.3: (α) Τυπικό διάγραµµα απόδοσης Τριοδικού Καταλυτικού Μετατροπέα (TWC) για την 
µετατροπή των HC, CO, και NOx, σαν συνάρτηση του λόγου αέρα/καυσίµου. (β) Παρουσιάζονται 
επίσης οι µεταβολές µε το χρόνο του λόγου αέρα/καυσίµου για ένα αυτοκίνητο του 1986 
συγκριτικά µε ένα αυτοκίνητο του 1990 και το αντίστοιχο εύρος λειτουργίας τους πάνω στο 
διάγραµµα µετατροπής [4]. 

(α) (β)
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καύσης πτωχού καυσίµου (lean burn), δηλαδή για λόγους αέρα/καυσίµου πάνω από το 

στοιχειοµετρικό, και για πετρελαιοκινητήρες. Η ανάγκη παραγωγής τέτοιων καταλυτών 

είναι επιτακτική λαµβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες, την οικονοµία στο καύσιµο και την 

προστασία του περιβάλλοντος από τους επιβλαβείς ρύπους των καυσαερίων. 

Ο όρος ΝΟΧ, δηλαδή το άθροισµα ΝΟ + ΝΟ2 αφορά κατά κανόνα το χαρακτηρισµό 

ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων. Στο επίπεδο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 

ειδικότερα αυτών που σχετίζονται µε διεργασίες καύσης, τα οξείδια του αζώτου 

σχηµατίζονται κυρίως µε την µορφή του ΝΟ (~95%), το οποίο αφού διοχετευτεί στην 

ατµόσφαιρα οξειδούται περαιτέρω προς ΝΟ2. 

Η αιτία του σχετικά χαµηλού ποσοστού  συµµετοχής  του  ΝΟ2  (<5% των ΝΟΧ)  στις 

εκποµπές των διεργασιών καύσης έγκειται, στη θερµοδυναµική ισορροπία του 

συστήµατος: 

NO2 → NO + ½ Ο2 (1.1) 

της οποίας η θέση µετατοπίζεται προς τα δεξιά σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 600oC 

[7]. Ο σχηµατισµός του ΝΟ ευνοείται στην περιοχή των υψηλών θερµοκρασιών και 

ειδικότερα πάνω από τους 1000oC. Εκτεταµένες µελέτες [8-10] έδειξαν, ότι ακολουθείται 

συνδυασµός διαφόρων µηχανισµών σε εξάρτηση µε την προέλευση του αζώτου, από το 

οποίο σχηµατίζεται το ΝΟ. Έτσι, το συνολικό σύστηµα αντιδράσεων υποδιαιρείται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 θερµικό ΝΟ: Σχηµατίζεται απ’ευθείας από το άζωτο και το οξυγόνο του 

αέρακαύσης σύµφωνα µε τις εξής αντιδράσεις: 

N+ Ο2 → NO + ½ Ο2  (1.2) 

N+ ΟΗ → NO +Η  (1.3) 

ο όρος θερµικό ΝΟ υποδηλώνει τις υψηλές θερµοκρασίες που ευνοούν την 

πραγµατοποίηση των παραπάνω αντιδράσεων. 

 ΝΟ καυσίµου: Σχηµατίζεται από την οξείδωση χηµικά προσαρτηµένου αζώτου στο 

υλικό του καυσίµου µέσω πολύπλοκων µηχανισµών [7], στους οποίους 

παρεµβάλλονται διάφορες ενώσεις ή ρίζες µε µικρή διάρκεια ζωής, όπως π.χ.           

-CHN, -CN, -NCO κτλ. 
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 Άµεσο (prompt) ΝΟ: Σχηµατίζεται από το άζωτο του αέρα καύσης, που 

αλληλεπιδρά µε διάφορες ρίζες του τύπου -CH2 και -CH. Σε αντίθεση µε το θερµικό 

ΝΟ, η θερµοκρασία έχει δευτερεύοντα ρόλο. 

1.3 Η επίδραση των ΝΟx στο περιβάλλον και στην υγεία 

Η συµπεριφορά των ΝΟx στην ατµόσφαιρα έχει µελετηθεί εκτενώς [11, 12] και τα 

αποτελέσµατα που συνοψίζονται ποιοτικά στο σχήµα 1.4, έδειξαν ότι λαµβάνουν χώρα 

κυρίως οµογενείς φωτοχηµικές αντιδράσεις στην αέρια φάση και κατά δεύτερο λόγο 

ετερογενείς αντιδράσεις στην επιφάνεια αιωρούµενων σωµατιδίων. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα αυτά, τα ΝΟx σε συνδυασµό µε τους υδρογονάνθρακες συµβάλλουν σε 

µεγάλο βαθµό στο σχηµατισµό του όζοντος και διαφόρων φωτοοξειδωτικών, γεγονός που 

οδήγησε στην  ενεργοποίηση της διεθνούς νοµοθετικής δραστηριότητας για την επιβολή 

µέτρων αντιρύπανσης. Σαν ένας αρχικός παγκόσµιος στόχος ορίστηκε στο Τορόντο 1988 

(Συνέδριο για την Αλλαγή της Ατµόσφαιρας) η µείωση των τότε εκποµπών του CO2 κατά 

20% µέχρι το 2005. Πιο πρόσφατα η ∆ιακυβερνητική οµάδα  Κλιµατικών Αλλαγών 

(Intergovernmental Panel of Climatic Change, IPCC) κατέληξε στο ότι µια µείωση >60% 

των εκποµπών CO2 και 70-75% για το Ν2Ο είναι απαραίτητη, αν θέλουµε την 

σταθεροποίηση των αυξανόµενων συγκεντρώσεων αυτών στην ατµόσφαιρα του πλανήτη.  

 Το ΝΟ παίζει καθοριστικό ρόλο στη φωτοχηµεία των ανώτερων στρωµάτων της 

ατµόσφαιρας, επειδή έχει τη δυνατότητα να αντιδρά µε διάφορους φωτοχηµικούς ρύπους, 

όπως το όζον (Ο3), οι οποίοι είναι αρκετά αντιδραστικοί και µε µικρή διάρκεια ζωής. 

Αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ γρήγορες και οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση των οξειδίων 

του αζώτου στην ατµόσφαιρα. Το NO2, ως προϊόν των πιο πάνω αλληλεπιδράσεων, οδηγεί 

ουσιαστικά στην αποκαλούµενη όξινη βροχή. Ο φωτοχηµικός κύκλος ΝΟx, υπό την 

ηλιακή ακτινοβολία (3000 – 4600Å), περιγράφεται από τις ακόλουθες αντιδράσεις. Τα 

NOΧ παράγονται στην τροπόσφαιρα αρχικά  στην µορφή του ΝΟ. Το ΝΟ αντιδρά γρήγορα 

µε το Ο3 (αντίδραση 1.4) και σχηµατίζει ΝΟ2 το οποίο φωτολύεται (λ<420nm)   

(αντίδραση 1.5), σχηµατίζοντας και πάλι όζον (αντίδραση 1.6) [13]. 
 

NO + O3 → NO2 + O2 (1.4) 

NO2 + hv (>3.12eV) → NO + O(3Ρ) (1.5) 
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O(3Ρ) + O2 + M → O3 + M + 24.2 kcal (1.6) 

O3 + NO → NO2 + O2 + 48.5 kcal (1.7) 

µέχρι να επιτευχθεί η δυναµική ισορροπία : 

NO2 + O2 → NO + O3 (1.8)

 Σηµαντική επίσης είναι η παρουσία των ΝΟx και στη φωτοχηµική παραγωγή του 

όζοντος, από τη φωτοξείδωση του CO και του CH3. Το όζον δεν εκπέµπεται άµεσα από τα 

αυτοκίνητα, αλλά όπως είδαµε και από τις παραπάνω αντιδράσεις  σχηµατίζεται στην 

ατµόσφαιρα µετά από πολύπλοκες χηµικές αντιδράσεις, σχετιζόµενες µε την ύπαρξη 

υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και ηλιακής ακτινοβολίας. Η ταχύτητα αυτών των 

αντιδράσεων εξαρτάται από την θερµοκρασία και από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Το µίγµα προϊόντων που παράγεται, καλείται “φωτοχηµικό νέφος”. Αποτελείται 

κυρίως από O3, αλκυλικά νιτρικά άλατα, κετόνες και CO και συνεισφέρει  στη φωτοχηµική 

και φωτο-οξειδωτική ρύπανση µέσω της ενίσχυσης του σχηµατισµού όζοντος. Tο νιτρικό 

υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ), αποτελεί το πρώτο µέλος µιας οµόλογης σειράς αζωτούχων 

Σχήµα 1.4: Τροποσφαιρική χηµεία των οξειδίων του αζώτου
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οργανικών ενώσεων, που σχηµατίζονται στην ατµόσφαιρα κατά την επίδραση των ΝΟx µε 

διάφορες οργανικές ενώσεις (υδρογονάνθρακες). 

CH3C(O)OO- + NO2 → CH3C(O)OONO2 (1.9)

Oι ρίζες CH3C(O)OO- προκύπτουν από την οξείδωση διαφόρων οργανικών 

ενώσεων, κυρίως υδρογονανθράκων και αλδεϋδών. Το ΡΑΝ είναι περισσότερο σταθερό 

από το ΗΟ2ΝΟ2 που σχηµατίζεται από την αντίδραση (1.10) και διασπάται πολύ γρήγορα 

στην κατώτερη τροπόσφαιρα: 

HO2 + NO2 + M →  ΗΟ2ΝΟ2  (1.10)

Tα οξείδια του αζώτου σχηµατίζουν όξινους ατµούς και νιτρικά σωµατίδια. 

Αποτέλεσµα αυτού του τοξικού κλίµατος είναι η δηµιουργία της παθολογίας των 

µεγαλουπόλεων. Είναι γνωστό για παράδειγµα, το άσθµα του Τόκιο-Yokohama ή το άσθµα 

του Los Angeles που αποτελούν µια ιδιαίτερη µορφή άσθµατος που οφείλεται στην 

υπερβολική ατµοσφαιρική ρύπανση αυτών των πόλεων.  

∆ιεθνώς έχουν θεσπιστεί ορισµένα όρια για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους, όχι γιατί 

οι ελάχιστες τιµές δεν είναι βλαπτικές, αλλά γιατί πάνω από τα θεσπισµένα όρια αυξάνεται 

δραµατικά ο κίνδυνος παθολογικών εκδηλώσεων. Τα οξείδια του αζώτου προέρχονται 

κυρίως από τα απαέρια των αυτοκινήτων και καθίστανται λίαν ερεθιστικά όταν οι τιµές 

τους φτάσουν τα 200 mgr/m3 αέρα. Αποτελούν συστατικά της αιθαλοµίχλης (νέφος) και 

όταν εισπνέονται έχουν σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, αφού 

προκαλούν αναπνευστικές δυσκολίες και µπορεί να προδιαθέσουν διάφορες αναπνευστικές 

ασθένειες όπως βρογχίτιδα, άσθµα και εµφύσηµα λόγω της αποδυνάµωσης της ικανότητας 

των βρογχοπνευµονικών ιστών να λειτουργήσουν κατάλληλα [14]. Προκαλούν ερεθισµό 

των µατιών και της µύτης καθώς επίσης και αναπνευστική δυσφορία. Μπορεί επίσης να 

προκαλέσουν πνευµονικό οίδηµα, ακόµη και θάνατο. Το όζον προκαλεί µόνιµες βλάβες 

στο αναπνευστικό σύστηµα, ερεθίζει τα µάτια, την µύτη και το λαιµό, ελαττώνει την 

αντίσταση του οργανισµού στις λοιµώξεις και προκαλεί µια έντονη αίσθηση συνεχούς 

κόπωσης σε συγκεντρώσεις 20-200  mgr/m3 αέρα. Σηµαντική είναι επίσης η επίδραση των 

ΝΟx και στο περιβάλλον, αφού η όξινη βροχή έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη χλωρίδα 

και στα υδατικά οικοσυστήµατα. Τέλος καθοριστική είναι η συνεισφορά των ΝΟx στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου µέσω του σχηµατισµού Ν2Ο, όπως προαναφέρθηκε. 
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1.4 Θερµοδυναµική σταθερότητα του ΝΟ 

Το µονοξείδιο του αζώτου είναι από θερµοδυναµική άποψη ασταθές. Σε θερµοκρασίες 

κάτω των 2000οC τείνει να αποσυντεθεί στα µοριακά του συστατικά Ν2 και Ο2, καθώς σε 

προϊόντα οξειδοαναγωγής (Ν2Ο και ΝΟ2) όπως φαίνεται και από τις παρακάτω 

αντιδράσεις: 

2NO → N2 + O2 (1.11)

2ΝΟ → Ν2Ο + ½ Ο2 (1.12)

2ΝΟ → ΝΟ2 + ½ Ν2 (1.13)

Η θέση ισορροπίας των αντιδράσεων βρίσκεται προς τα δεξιά σε όλη τη κλίµακα 

θερµοκρασιών που άπτονται το ερευνητικό ενδιαφέρον και αφορά µόνο το θερµοδυναµικό 

χαρακτήρα της αντίδρασης, η οποία από κινητική άποψη είναι πρακτικά αδύνατη στην 

οµογενή φάση [15]. 

Οι θερµοδυναµικές παράµετροι (So, ∆Ho
f, ∆Go

f) που αντιστοιχούν στο NO και την 

ελεύθερη ενέργεια Gibbs της αντίδρασης (5) δίνονται στον πίνακα 1.1, για  σχετικά µεγάλο 

εύρος θερµοκρασιών [16]. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Τιµές θερµοδυναµικών παραµέτρων για το µόριο του ΝΟ και για την αντίδραση 
διάσπασης του [16]. 

NO  NO  reaction
So ∆Ηo

f ∆Go
f (∆Go

f)r T (K) 
(cal mol K) (kcal mol–1) (kcal mol–1) (kcal mol–1) 

298 50.35 21.60 20.72 -2x20.72 

300 50.40 21.60 20.71 -2x20.71 

400 52.45 21.61 20.41 -2x20.41 

500 54.06 21.62 20.11 -2x20.11 

600 55.41 21.62 19.81 -2x19.81 

700 56.57 21.62 19.51 -2x19.51 

800 57.61 21.63 19.21 -2x19.21 

900 58.54 21.63 18.91 -2x18.91 

1000 59.39 21.64 18.60 -2x18.60 

Η ηλεκτρονιακή δοµή του δεσµού του, είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την εύκολη 

διάσπαση του µε αποτέλεσµα το µόριο του ΝΟ να είναι κινητικά σταθερό. Η υψηλή 



 
ΤΑ ΟΞΕΙ∆ΙΑ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 -10- 

θερµική σταθερότητα του ΝΟ, οφείλεται στην υψηλή ενέργεια που απαιτείται για τη 

διάσπαση του (153.3 Kcal/mol) και έχει ως αποτέλεσµα τα εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά 

διάσπασης του ΝΟ. 

T ∆Go
f,r 

(K) (kcal  mol-1) 

 H2 CO NH3 CH4 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C2H10 

298 -150.92 -164.34 -87.36 -134.26 -146.21 -144.38 -144.04 -140.59 -136.83 

300 -150.66 -164.24 -87.34 -134.22 -146.11 -144.21 -144.01 -140.57 -136.79 

400 -147.86 -159.46 -87.62 -132.19 -145.28 -141.58 -143.52 -140.47 -135.11 

500 -144.94 -154.62 -87.92 -130.13 -144.28 -139.37 -143.04 -140.39 -133.43 

600 -141.94 -149.80 -88.24 -128.06 -143.67 -139.14 -142.57 -140.32 -131.75 

700 -138.86 -144.96 -88.56 -125.99 -142.86 -138.81 -142.10 -140.24 -130.06 

800 -135.72 -140.14 -88.86 -123.93 -142.04 -138.69 -141.61 -140.15 -128.42 

900 -132.54 -135.34 -89.17 -121.89 -141.23 -138.46 -141.13 -140.07 -126.76 

1000 -129.28 -130.52 -89.45 -119.85 -140.38 -138.19 -140.62 -139.94 -125.11 

Στο γενικότερο προβληµατισµό της διάσπασης του ΝΟ σε χαµηλές θερµοκρασίες 

πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η σωστή επιλογή του αναγωγικού µέσου, το οποίο 

“αναγεννά” την καταλυτική επιφάνεια από το οξυγόνο που δεν εκροφάται εύκολα από την 

επιφάνεια και δρα παρεµποδιστικά στην ρόφηση του ΝΟ. Στον πίνακα 1.2 δίνονται οι τιµές 

της ελεύθερης ενέργειας Gibbs παρουσία διαφόρων αναγωγικών µέσων όπως: 

υδρογονάνθρακες, CO, H2, NH3. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η προσθήκη του 

αναγωγικού µέσου επιφέρει σηµαντική µείωση των ενεργειών Gibbs. H εισαγωγή 

οξυγόνου στο αέριο µίγµα των αντιδρώντων, οδηγεί σε περαιτέρω µείωση της ενέργειας 

Gibbs. 

1.5 Όρια εκποµπής ρύπων  

 Στα προηγούµενα υποκεφάλαια έγινε φανερή η σηµαντική επίδραση των οξειδίων 

του αζώτου σε διάφορα περιβαντολλογικά προβλήµατα και ειδικότερα οι σοβαρές 

επιπτώσεις του, στο περιβάλλον και στους έµβιους οργανισµούς. Για αυτούς τους λόγους 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Οι τιµές για την ελεύθερη ενέργεια Gibbs για την αντίδραση αναγωγής του 
ΝΟ µε διάφορα αναγωγικά µέσα [16]. 
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καταβάλλονται προσπάθειες µείωσης της  εκποµπής τους, τόσο από σταθερές όσο και από 

κινητές πηγές. Γενικά υπάρχει µια επαγρύπνηση και αυξηµένη ευαισθησία και διαρκώς 

θεσµοθετούνται όλο και πιο αυστηρά όρια εκποµπής, για τα αέρια που συµβάλλουν στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

  Τα πρώτα όρια εκποµπής ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης εφαρµόστηκαν 

στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του ‘70 και στη συνέχεια ακολούθησαν η Ιαπωνία, η Αυστραλία, 

η Ν.Κορέα και ο Καναδάς. Η Ευρωπαϊκή κοινότητα καθυστέρησε να υιοθετήσει και να 

λάβει αντίστοιχα µέτρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1990, µόλις το 11% των αυτοκινήτων 

της Ευρώπης ήταν καταλυτικά σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α. που είχαν κατορθώσει να 

περιορίσουν το στόλο των αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας κάτω από 10%. Για αυτό 

το λόγο τα όρια εκποµπών µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πιο αυστηρά από τα 

αντίστοιχα που ίσχυαν στις Η.Π.Α., το 1996.  

 Βάση των προτάσεων Euro III και Εuro IV (Πίνακας 1.3) και σύµφωνα µε τους  

ισχύοντες κανονισµούς ορίων εκποµπής ρύπων απαιτείται µέχρι το 2005 να έχουµε πετύχει 

µείωση των εκποµπών ΝΟx περίπου 50% τόσο για τα βενζινοκίνητα όσο και για τα 

πετρελαιοκίνητα οχήµατα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: Κανονισµοί ορίων εκποµπών, σύµφωνα µε τις προτάσεις Εuro IΙΙ και Εuro IV για 
κινητές πηγές  

Euro III  (gr/km) 

Έτος 2000 CO HC NOx HC+NOx Αιωρούµενα 
σωµατίδια 

Βενζίνη 2.3 0.2 0.15 - - 

Diesel 0.64 - 0.5 0.56 0.05 

Εuro IV  (gr/km) 
Έτος 2000 CO HC NOx HC+NOx Αιωρούµενα 

σωµατίδια 

Βενζίνη 1.0 0.1 0.08 - - 

Diesel 0.5 - 0.25 0.3 0.025 
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2.1 Εισαγωγή 

ι ενισχυτές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην  ετερογενή κατάλυση. Η χρήση 

τους κρίνεται επιτακτική στον σχεδιασµό και στη ανάπτυξη αποδοτικών βιοµηχανικών 

καταλυτών. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ενισχυτές (προωθητές) µπορούν να διακριθούν  

σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους δοµικούς και τους ηλεκτρονικούς προωθητές. Στην πρώτη 

περίπτωση αυξάνουν και σταθεροποιούν την διασπορά της ενεργής  φάσης στο φορέα και 

στην δεύτερη οι προωθητές βελτιώνουν τις καταλυτικές ιδιότητες της ίδιας της ενεργής 

φάσης. Η ενισχυτική τους δράση οφείλεται στην ικανότητα τους  να τροποποιούν  τις 

O 
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χηµειοροφητικές ιδιότητες της καταλυτικής επιφάνειας, επιδρώντας έτσι στην ισχύ των 

χηµειοροφητικών δεσµών των αντιδρώντων και των ενδιάµεσων προϊόντων µιας 

αντίδρασης. 

Την τελευταία δεκαπενταετία έχει δειχθεί ότι οι στερεοί ηλεκτρολύτες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως “ενεργοί φορείς” των µεταλλικών καταλυτών, µεταβάλλοντας 

σηµαντικά τις ιδιότητές τους για ένα µεγάλο αριθµό καταλυτικών διεργασιών. Το 

φαινόµενο  αυτό που περιγράφεται από τον όρο  Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση, έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, η οποία έχει ήδη 

εµπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία µε σηµαντικά ευρήµατα. 

  Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε στο φαινόµενο της µη-Φαρανταϊκής 

Ηλεκτροχηµικής Τροποποίησης της Καταλυτικής Ενεργότητας (NEMCA), τις γενικές 

αρχές που το διέπουν καθώς και στις θεωρητικές και πειραµατικές διαπιστώσεις που έχουν 

γίνει και το επαληθεύουν. Η έκταση του φαινοµένου NEMCA όπως θα δούµε και στη 

συνέχεια δεν περιορίζεται από τον τύπο της ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης ή το 

είδος του µεταλλικού καταλύτη. Πριν όµως προχωρήσουµε στη  διεξοδική µελέτη του 

φαινοµένου NEMCA κρίνεται σκόπιµο να γίνει περιγραφή των στερεών ηλεκτρολυτών  

(ιοντικοί αγωγοί) προκειµένου να κατανοηθεί ο ρόλος αυτών των υλικών στο χώρο της 

κατάλυσης και ειδικότερα στο φαινόµενο NEMCΑ. 

 

2.2 Στερεοί Ηλεκτρολύτες 

Ο Michael Faraday  ήταν ο πρώτος ο οποίος παρατήρησε, το 1834, ότι όταν 

θερµαίνεται ο στερεός PbF2 σε θερµοκρασίες 500 έως 700οC, γίνεται εξαίρετος ηλεκτρικός 

αγωγός. Η συµπεριφορά αυτή είναι σήµερα γνωστό ότι οφείλεται στην µετακίνηση ιόντων 

φθορίου, F-. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν και άλλοι στερεοί ηλεκτρολύτες όπως, ο AgI 

(αγωγός ιόντων Ag) από τους Tubandt και Strock  [1, 2] και έγινε γρήγορα γνωστό ότι η 

διάχυση των ιόντων σε µερικά στερεά µπορεί να λάβει χώρα ακαριαία, όπως και στα 

διαλύµατα υγρών αλάτων. Η εξήγηση για την ιοντική αγωγιµότητα των στερεών δόθηκε 

µέσα από πρότυπες εργασίες των Joffé, Frenkel, Wagner και Schottky [3-5]. Οι µελέτες 

αυτές έδειξαν ότι η ιοντική αγωγή στα στερεά οφείλεται στην ύπαρξη σηµειακών ατελειών 
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στο κρυσταλλικό τους πλέγµα. Αυτές οι σηµειακές ατέλειες µπορεί να είναι τύπου Frenkel, 

δηλαδή ιόντων που βρίσκονται σε ενδοπλεγµατικές θέσεις ανάµεσα σε κανονικές θέσεις 

πλέγµατος, ή να είναι ατέλειες τύπου Scottky δηλαδή ζεύγη κενών πλεγµατικών θέσεων 

ανιόντος-κατιόντος. Η συγκέντρωση των ατελειών σε ένα στερεό ηλεκτρολύτη είναι της 

τάξης 1020 cm-3, ενώ στους υπεριοντικούς αγωγούς (στους οποίους η δοµική αταξία είναι 

µεγάλη) η συγκέντρωση των ατελειών είναι κατά δύο τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη. 

 Σήµερα ο όρος στερεός ηλεκτρολύτης ή γρήγορος ιοντικός αγωγός, ή µερικές φορές 

υπεριοντικός αγωγός, χρησιµοποιείται για να περιγράψει υλικά των οποίων, η αγωγιµότητα 

οφείλεται µερικά ή ολικά σε µετακίνηση ιόντων. Το είδος, η φύση και τα χαρακτηριστικά 

των στερεών ηλεκτρολυτών ποικίλουν από σκληρά και πυρίµαχα υλικά, όπως η 

ντοπαρισµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ) ή  β″-Al2O3 (NaAl11O17) µέχρι τους µαλακούς 

πολυµερικούς ηλεκτρολύτες (Νafion) και περιλαµβάνουν συστατικά τα οποία είναι 

στοιχειοµετρικά (AgI), µη-στοιχειοµετρικά (Να/ β″-Al2O3), ή ντοπαρισµένα (YSZ). 

 H παρασκευή, οι ιδιότητες καθώς και µερικές εφαρµογές των στερεών 

ηλεκτρολυτών έχουν συζητηθεί σε µια σειρά βιβλίων [6-8] και άρθρων επισκόπησης       

[9,10]. Η κύρια εµπορική εφαρµογή των στερεών ηλεκτρολυτών είναι σε αισθητήρες 

(sensors) [11, 12], ενώ η εφαρµογή τους απαντάται επίσης σε κελλία καυσίµου υψηλής 

θερµοκρασίας [7, 8, 13, 14]. 

 

2.2.1 Μηχανισµός αγωγής στους στερεούς ηλεκτρολύτες 

Η ιοντική αγωγή στα στερεά οφείλεται στην παρουσία σηµειακών ατελειών Frenkel ή 

Scottky στο κρυσταλλικό τους πλέγµα, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1, οι αταξίες τύπου Frenkel αντιστοιχούν σε ιόντα που 

βρίσκονται σε ενδοπλεγµατικές θέσεις ανάµεσα στις κανονικές πλεγµατικές θέσεις, όπως 

συµβαίνει, για παράδειγµα, σε κατιόντα αλογονιδίων των αλκαλικών γαιών. Οι αταξίες 

τύπου Schottky αντιστοιχούν σε ζεύγη κενών πλεγµατικών θέσεων ανιόντος-κατιόντος, 

όπως τυπικά συµβαίνει στα οξείδια των αλκαλικών γαιών. 

Ο µηχανισµός ιοντικής µεταφοράς στους στερεούς ηλεκτρολύτες σχετίζεται µε το 

είδος των ατελειών στο στερεό. Σε στερεά µε ατέλειες τύπου Scottky, η µεταφορά φορτίου 
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οφείλεται στην κίνηση φορτισµένων κενών θέσεων ιόντων  (vacancies) µέσα στο πλέγµα 

λόγω διαδοχικών µετακινήσεων ιόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα υλικά αυτά 

έχουν χαµηλή ιοντική αγωγιµότητα. Σε υλικά µε ατέλειες τύπου Frenkel, η ιοντική 

αγωγιµότητα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη και αποδίδεται σε µετακινήσεις ιόντων µέσα από 

µια σειρά κενών ενδοπλεγµατικών θέσεων. Ένα ιόν, που βρίσκεται σε µια ενδοπλεγµατική 

θέση, έχει τη δυνατότητα να µετακινηθεί σε µια γειτονική ενδοπλεγµατική θέση ή να 

εκτοπίσει ένα γειτονικό ιόν το οποίο βρίσκεται σε κανονική πλεγµατική θέση, 

εξαναγκάζοντας το να µετακινηθεί σε ενδοπλεγµατική θέση.  

Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία στερεών ηλεκτρολυτών στους οποίους η αταξία είναι 

τόσο έντονη, ώστε τα ιόντα ενός είδους κατανέµονται τυχαία µεταξύ των πλεγµατικών και 

των ενδοπλεγµατικών θέσεων, συµπεριφερόµενα ως “ρευστό” (τετηγµένο υπόπλεγµα) το 

οποίο γεµίζει το χώρο µεταξύ των πλεγµατικών θέσεων του άλλου είδους ιόντων. Σε αυτήν 

την περίπτωση οι συγκεντρώσεις κενών πλεγµατικών θέσεων και ιόντων είναι συγκρίσιµες 

και αναφέρεται ως “δοµική αταξία” και οι αντίστοιχοι στερεοί ηλεκτρολύτες, όπως AgI, 

ονοµάζονται συνήθως “υπεριοντικοί” αγωγοί. Στους υπεριοντικούς αγωγούς η 

συγκέντρωση των αταξιών είναι της τάξης των 1022 cm-3, δηλαδή δύο τάξεις µεγέθους 

µεγαλύτερη από εκείνη στους υπόλοιπους στερεούς ηλεκτρολύτες.  

Για τους παραπάνω µηχανισµούς, η ιοντική αγωγιµότητα, σ, περιγράφεται από την 

ακόλουθη ηµιεµπειρική εξίσωση τύπου Arrhenius: 

( ) ( )TkE ba /exp/ −⋅Τ= οσσ             (2.1) 

Σχήµα 2.1: Σηµειακές ατέλειες σε κρυσταλλικά στερεά 
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όπου σο:   είναι  συνάρτηση  του  σθένους  (φορτίου)   του   ιόντος   το  οποίο   άγεται,  

της συγκέντρωσης του της συχνότητας µε την οποία επιχειρείται η µετακίνηση 

του ιόντος σε κάποια γειτονική θέση (attempt  frequency)  καθώς  και  της  

απόστασης  που αντιστοιχεί σε αυτή τη µετακίνηση (jump distance). 

Ea:   απαιτούµενη ενέργεια ενεργοποίησης για την ιοντική µετακίνηση. 

Kb:  σταθερά Boltzman. 

 T:   απόλυτη θερµοκρασία (Κ). 

Η ενέργεια ενεργοποίησης Ea, είναι συνήθως της τάξης των 0.5-2eV. Η ελάχιστη 

ιοντική αγωγιµότητα ενός στερεού ηλεκτρολύτη που απαιτείται για πρακτικές εφαρµογές 

όπως των κελλίων καυσίµου είναι 0.1-1 Ω-1cm-1 [7, 8, 13, 14]. 

 Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας στερεός ηλεκτρολύτης προκειµένου να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 

1. Μικρή ιοντική αντίσταση, Ri. Αυτή εξαρτάται από την αγωγιµότητα του 

ηλεκτρολύτη και τη γεωµετρία του ηλεκτροχηµικού κελλιού. 

2. Αµελητέα ηλεκτρονική αγωγιµότητα. 

3. Η διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη πρέπει να παρουσιάζει χαµηλή αντίσταση 

στην αντίδραση µεταφοράς φορτίου. 

4. Θερµοδυναµικά σταθερός στις συνθήκες αντίδρασης. 

 Στις µέχρι τώρα µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έχουν χρησιµοποιηθεί ως στερεοί 

ηλεκτρολύτες: 

α) σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ), αγωγός ιόντων Ο2-, σε θερµοκρασίες 

280-650οC. 

β) β″-Αl2O3 και NASICON (Na3Zr2Si2PO12) Na+, σε θερµοκρασίες 180-400οC. 

γ) CsHSO4, CaZr0.9In0.1O3-α και Nafion, αγωγοί πρωτονίων Η+, σε θερµοκρασίες 150 

και 25οC αντίστοιχα. 

δ) CaF2, αγωγός ιόντων F-, σε θερµοκρασίες 550-700οC. 

ε) µικτοί ιοντικοί αγωγοί ΤiO2 και CeO2. 
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2.2.2 Ταξινόµηση στερεών ηλεκτρολυτών 

Η ταξινόµηση των στερεών ηλεκτρολυτών βασίζεται κυρίως στο ιόν που είναι υπεύθυνο 

για την αγωγιµότητα. Οι σηµαντικότερες, από τεχνολογική άποψη, οµάδες στερεών 

ηλεκτρολυτών είναι οι ακόλουθες: 

i. Αγωγοί ιόντων οξυγόνου: Είναι στερεά διαλύµατα οξειδίων δισθενών ή τρισθενών 

µετάλλων (π.χ. Υ2Ο3, Vb2O3, CaO) σε οξείδια τετρασθενών µετάλλων (π.χ. ZrO2, 

ThO2, CeO2). Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ή οξείδιο 

του ασβεστίου ζιρκονία (6-10% mol Υ2Ο3 ή 5-15% mol CaO σε ZrO2) στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 400 µε 1200οC. Βρίσκει ήδη εµπορική εφαρµογή  στους 

ηλεκτροχηµικούς µετρητές (αισθητήρες) οξυγόνου σε αέρια ρεύµατα (π.χ. καυσαέρια 

αυτοκινήτων) ή σε τήγµατα µετάλλων καθώς και σε ηλεκτροχηµικά στοιχεία υψηλής 

θερµοκρασίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

ii. Aγωγοί ιόντων Να+: πρόκειται για β-Al2O3 και β″-Αl2O3, που είναι µη 

στοιχειοµετρικά στοιχεία του τύπου: Na1+xAl11O17+x/2 (µε το x να παίρνει τιµές στο 

διάστηµα 0.15≤x≤0.3) ή Na1+xΜxAl11-xO17 αντίστοιχα, όπου Μ είναι δισθενές µέταλλο 

(π.χ. Mg2+, Ni2+, Zn2+) εµφανίζουν υψηλή αγωγιµότητα µεταξύ 150-300 οC. 

iii. Αγωγοί ιόντων Η+ και Li+: ∆ιάφορα πολυµερή ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, 

όπως διαλύµατα αλκαλικών αλάτων σε πολυαιθυλενοξείδιο. Παρουσιάζουν υψηλή 

αγωγιµότητα ακόµη και σε θερµοκρασία δωµατίου. Αγωγούς πρωτονίων συναντάµε 

επίσης σε οξείδια που βασίζονται στην υποκατεστηµένη β″-Αl2O3 [15] και CsHSO4 

[16] καθώς επίσης στα ScCeO3 [17] και C0.9In0.1Zr3-α [18, 19]. 

iv. Αγωγοί ιόντων Κ+, Cs+, Rb+, Tl+: πρόκειται για διάφορες υποκατεστηµένες β- και β″-

Αl2O3. Εµφανίζουν υψηλές αγωγιµότητες σε θερµοκρασίες 200-400οC. 

v. Αγωγοί ιόντων Ag+: α-AgI, RbAg4I5 και Ag2HgI4. Η θερµοκρασιακή περιοχή που 

παρουσιάζουν αγωγιµότητα είναι 150-350 οC [6, 20]. 

vi. Αγωγοί ιόντων Cu+: Cu2Se και KCu4I5 είναι αγώγιµοι στους 250-400 οC. 

vii. Αγωγοί ιόντων F-: PbF2 και CaF2, οι οποίοι είναι αγώγιµοι σε θερµοκρασίες πάνω από 

500 και 600 οC αντίστοιχα. 

Οι στερεοί ηλεκτρολύτες έχουν ιοντική αγωγιµότητα µεγαλύτερη των ηµιαγωγών, 

µικρότερη από αυτή των µετάλλων και συγκρίσιµη µε αυτή των υδατικών διαλυµάτων. Στο 
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σχήµα 2.2 συγκρίνονται οι ειδικές αγωγιµότητες διαφόρων στερεών ηλεκτρολυτών µεταξύ 

τους. Για λόγους σύγκρισης στο ίδιο σχήµα παρατίθεται και η ιοντική αγωγιµότητα 

διαλύµατος H2SO4 (37% κ.β.) [21], ενώ παρουσιάζεται και η τυπική θερµοκρασιακή 

περιοχή όπου µπορούν να βρουν εφαρµογή. Η αγωγιµότητα των στερεών ηλεκτρολυτών 

έχει µια εξάρτηση τύπου Arrhenius από τη θερµοκρασία, ενώ είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί ότι υπάρχουν στερεοί ηλεκτρολύτες που εµφανίζουν  σηµαντική ιοντική αγωγή 

ακόµη και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2, η αγωγιµότητα των στερεών ηλεκτρολυτών αγωγών 

ιόντων οξυγόνου είναι γενικά χαµηλότερη από εκείνη κατιοντικών αγωγών, όπως οι        

Σχήµα 2.2:Εξάρτηση της αγωγιµότητας, σ, διάφορων στερεών ηλεκτρολυτών  από τη θερµοκρασία. 
Σύγκριση µε την αγωγιµότητα υγρού διαλύµατος Η2SO4  (37% κ.β.) [21]. 
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β″-Al2O3 ή αγωγών Ag+, που ανήκουν στην οµάδα των υπεριοντικών αγωγών, ενώ η 

αντίστοιχη ενέργεια ενεργοποίησης είναι µεγαλύτερη. Για παράδειγµα, ο υπεριοντικός 

αγωγός RbAg4I5 έχει σε θερµοκρασία δωµατίου αγωγιµότητα 0.12 Ω-1cm-1 µε ενέργεια 

ενεργοποίησης περίπου 1.0 eV, ενώ ένας τυπικός αγωγός ιόντων Ο2-, όπως η ZrO2 (9% mol 

Y2O3), έχει την ίδια τιµή αγωγιµότητας στους 1000 oC µε ενέργεια ενεργοποίησης περίπου 

1.0 eV. Τα υψηλά σηµεία τήξεως των στερεών ηλεκτρολυτών αγωγών ιόντων Ο2- 

επιτρέπουν τη χρήση τους σε θερµοκρασίες όπου αποκτούν ικανοποιητική αγωγιµότητα 

και τους διαφοροποιούν από τα ιοντικά στερεά, όπως το NaCl, τα οποία τήκονται πριν 

αποκτήσουν υψηλή ιοντική αγωγιµότητα (το σηµείο τήξεως του NaCl είναι στους 801oC).  

Η ειδική αγωγιµότητα του στερεού  NaCl στους 800oC είναι 10-3Ω-1cm-1, ενώ η ειδική 

αγωγιµότητα του τήγµατος NaCl στους 900oC είναι 3.9 Ω-1cm-1. Για πρακτικές εφαρµογές 

απαιτείται η ειδική αγωγιµότητα του στερεού ηλεκτρολύτη να είναι µεγαλύτερη από                

10-3Ω-1cm-1. 

2.2.3 Αγωγοί ιόντων οξυγόνου 

 Στα πειράµατα της παρούσας διατριβής, χρησιµοποιήθηκε στερεός ηλεκτρολύτης που 

ήταν αγωγός ιόντων O2-, ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε ύττρια (YSZ). Για αυτό το λόγο 

κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας 

στερεών ηλεκτρολυτών. 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, οι αγωγοί ιόντων οξυγόνου είναι στερεά 

διαλύµατα οξειδίων δισθενών ή τρισθενών µετάλλων (στη περίπτωση µας Υ2Ο3) σε οξείδια 

τετρασθενών µετάλλων της µορφής ΜΟ2 (εδώ ZrO2). 

 Οι ουσίες αυτές κρυσταλλώνονται στην κρυσταλλική δοµή του φθορίτη, CaF2, στην 

οποία τα κατιόντα βρίσκονται σε ενδοκεντρωµένη-κυβική διάταξη ενώ τα ανιόντα του 

οξυγόνου καταλαµβάνουν όλες τις τετραεδρικές θέσεις [22]. Αυτή η δοµή παρουσιάζει 

µεγάλα ενδοπλεγµατικά κενά, τα οποία επιτρέπουν την ιοντική µεταφορά. Η διάχυση των 

Ο2- στο πλέγµα είναι αρκετές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από αυτή των κατιόντων, λόγω 

της διαφοράς που παρατηρείται στις ιοντικές ακτίνες [20]. Κατά συνέπεια, ο κύριος φορέας 

ιοντικού φορτίου σε YSZ και σε άλλους στερεούς ηλεκτρολύτες αυτού του τύπου, είναι τα 

ιόντα οξυγόνου Ο2-. 
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 Η ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας οφείλεται στην ύπαρξη, στο 

πλέγµα της, φορτισµένων οπών (vacancies) ιόντων οξυγόνου, οι οποίες επιτρέπουν την 

αγωγή αυτών κατά τρόπο  ανάλογο  µε  αυτόν  της  διεργασίας  αγωγής  σε  κλασικούς 

αγωγούς κατιόντων όπως το ΝaCl [6, 22]. 

 Αυτές οι κενές θέσεις ιόντων οξυγόνου δηµιουργούνται και στα καθαρά τετρασθενή 

οξείδια, όπως το ZrO2, λόγω µετακίνησης ιόντων οξυγόνου σε ενδοπλεγµατικές θέσεις [9]. 

Η συγκέντρωση τους καθορίζεται από την ισορροπία: 

    ″Ο+= ioO ÖV                 (2.2) 

όπου Οο: είναι οξυγόνο σε κανονική πλεγµατική θέση 

  ÖV : διπλά ιονισµένο πλεγµατικό κενό (vacancy) ιόντος οξυγόνου 

  ″Ο i : ιόν οξυγόνου σε ενδοπλεγµατική (interstitial) θέση 

σύµφωνα µε την ορολογία kröger-Vink για τις ατέλειες. Στα καθαρά οξείδια, οι ατέλειες 

αυτές παράγονται θερµικά. 

Σχήµα 2.3: Σχηµατική  αναπαράσταση  της  ηµίσειας  µοναδιαίας  κυψελίδας  ενός  οξειδίου ΜΟ2,  
 µε τη δοµή του φθορίτη, ενισχυµένου µε ένα οξείδιο δισθενούς ή τρισθενούς  µετάλλου 
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 Η προσθήκη ύττριας στο κρυσταλλικό πλέγµα της ζιρκονίας έχει σαν αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία µιας απλής κενής θέσης ιόντος οξυγόνου για κάθε δύο άτοµα ζιρκονίου που 

αντικαθίστανται από ύττριο στο πλέγµα: 

    Ö
'

32 V32 +Ο+= οZrYOY                        (2.3) 

όπου µε '
ZrY  παριστάνεται ένα άτοµο υττρίου (Υ3+) στο πλέγµα της ζιρκόνιας µε τυπικό 

φορτίο –1, σε σχέση µε τα άτοµα της ζιρκονίας (Zr+4). Για κάθε δύο τρισθενή κατιόντα που 

αντικαθιστούν ένα τετρασθενές κατιόν στο πλέγµα, δηµιουργείται µια κενή θέση ιόντος 

οξυγόνου. Για κάθε µόριο Υ2Ο3 που προστίθεται προκύπτει µια κενή θέση Ο2-. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα αύξηση του αριθµού των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου και ταυτόχρονα 

µείωση του αριθµού των ιόντων οξυγόνου σε ενδοπλεγµατικές θέσεις, έτσι ώστε συνολικά 

να διατηρείται η ηλεκτρική ουδετερότητα στον κρύσταλλο. 

 Mε αυτόν τον τρόπο, η προσθήκη της ύττριας, αυξάνει τη συγκέντρωση οπών ιόντων 

οξυγόνου και σταθεροποιεί τη δοµή του φθορίτη στο κρυσταλλικό πλέγµα. Η 

σταθεροποίηση της κυβικής δοµής µε την προσθήκη της ύττριας µπορεί να δικαιολογηθεί 

από το γεγονός ότι η οµοιοπολική φύση του δεσµού Zr-O ευνοείται όταν το ζιρκόνιο 

περιστοιχίζεται συνολικά από 7 άτοµα (sevenfold coordination). Η παρουσία κενών θέσεων 

οξυγόνου στην YSZ σταθεροποιεί το υλικό, διότι µειώνει τον µέσο αριθµό σύνταξης των 

ατόµων Zr από οκτώ σε µια τέλεια δοµή φθορίτη, σε  µια τιµή πολύ κοντά στο επτά. 

 Οι στερεοί ηλεκτρολύτες εκτός από την ιοντική αγωγιµότητα έχουν και µια ορισµένη 

p- ή n- τύπου αγωγιµότητα, συνήθως αµελητέα. Η αγωγιµότητα p-τύπου κυριαρχεί στις 

υψηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου, ενώ η αγωγιµότητα n-τύπου εµφανίζεται στις χαµηλές 

µερικές πιέσεις οξυγόνου. Στην ενδιάµεση περιοχή µερικών πιέσεων, η αγωγιµότητα είναι 

κυρίως ιοντική. Για µια δεδοµένη θερµοκρασία και συγκέντρωση “ντοπάροντος ιόντος”, η 

περιοχή µερικών πιέσεων οξυγόνου στην οποία η αγωγιµότητα του ηλεκτρολύτη είναι 

πρωτίστως ιοντική, ονοµάζεται “ηλεκτρολυτική περιοχή” (electrolytic domain) [21]. 

Προσεγγιστικά η ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας σε θερµοκρασίες 

κάτω των 1500Κ δίνεται από τον τύπο: 

    119700exp240 −− ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= cmohm

T
K                   (2.4) 

 όπου Τ   η θερµοκρασία σε Κ. 
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2.3 Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση (Η.Ε.) 

 Η  καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα λεπτών µεταλλικών στρωµάτων που 

βρίσκονται εναποτεθειµένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες, µπορούν να τροποποιηθούν 

σηµαντικά µε έναν έντονο, αντιστρεπτό και, σε κάποιο βαθµό προβλέψιµο τρόπο [23-26]. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την επιβολή ρεύµατος ή δυναµικού µεταξύ του ηλεκτροδίου 

εργασίας (καταλύτης) και του βοηθητικού ηλεκτροδίου, που βρίσκονται εναποτιθειµένα σε 

στερεό ηλεκτρολύτη. Έχει βρεθεί ότι η αύξηση του καταλυτικού ρυθµού µπορεί να είναι 

δύο έως πέντε τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται από το νόµο του 

Faraday  [23-26]. Εξ’αυτού του γεγονότος, το φαινόµενο που περιγράφει αυτές τις 

καταλυτικές τροποποιήσεις ονοµάστηκε Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της 

Καταλυτικής Ενεργότητας (Νon Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity, NEMCA) [23-26], ή Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση (Electrochemical Promotion, EP) 

[27]. To φαινόµενο NEMCA έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστηµονικής 

κοινότητας, η οποία έχει εµπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία µε σηµαντικά ευρήµατα. 

 Το φαινόµενο NEMCA έχει εξεταστεί σε µια πλειάδα συνδυασµών α) καταλυτικών 

αντιδράσεων β) στερεών ηλεκτρολυτών όπως: YSZ - αγωγός ιόντων Ο2- [23, 24, 28-39],     

β″-Al2O3 αγωγός ιόντων Na+ [40, 41], CaZr0.9In0.1O3-α και CsHSO4 αγωγοί πρωτονίων [16] 

και CaF2 αγωγός ιόντων F- [42] και γ) καταλυτών όπως: Pt, Pd, Rh, Ag, Ni, RuO2, IrO2   

[25, 26]. H Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση των καταλυτών αποτελεί ένα ηλεκτροχηµικό – 

καταλυτικό φαινόµενο µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από θεωρητική, όσο και από 

τεχνολογική άποψη. Με βάσει τις µέχρι τώρα µελέτες του φαινοµένου NEMCA, δε 

φαίνεται να υπάρχει κανένας περιορισµός όσον αφορά τον ηλεκτρολύτη ή τον καταλύτη, 

ειδικότερα µετά και την εφαρµογή του φαινοµένου σε υδατικά ηλεκτρολυτικά διαλύµατα 

κατά τη σύνθεση Η2Ο από Η2 και Ο2 [45]. 

 H σηµασία του φαινοµένου NEMCA για την ηλεκτροχηµεία [43], την επιστήµη 

επιφανειών [27] και την κατάλυση [44] έχει συζητηθεί [27, 43, 44] και οι µελέτες µέχρι το 

1996 έχουν ανασκοπηθεί [26]. Παρά το µεγάλο αριθµό ιοντικών αγωγών που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στις µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, η πλειοψηφία των µελετών έχει 

να κάνει µε τη χρήση της σταθεροποιηµένης  µε ύττρια ζιρκονίας ως στερεό ηλεκτρολύτη 

(8% Υ2Ο3-ΖrO2, YSZ αγωγός ιόντων Ο2-). 
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2.3.1 Αρχή του φαινοµένου ΝΕΜCA 

 Το φαινόµενο NEMCA έχει ερευνηθεί µε διάφορες τεχνικές [24, 26, 46-50] 

προκειµένου να δοθεί µια πειστική εξήγηση στα παρατηρηθέντα ενισχυτικά φαινόµενα, 

κατά την επιβολή ρευµάτων ή δυναµικών. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί ένα θεωρητικό 

µοντέλο που περιγράφει ικανοποιητικά το φαινόµενο NEMCA [26]. 

Στο σχήµα 2.4 παρουσιάζεται το µεταλλικό ηλεκτρόδιο που εναποτείθεται πάνω 

στο στερεό ηλεκτρολύτη (YSZ ή β″-Al2O3), η διπλοστοιβάδα µετάλλου – στερεού 

ηλεκτρολύτη και η ισοδύναµη διπλοστοιβάδα που δηµιουργείται  στη διεπιφάνεια 

µετάλλου – αερίου από τα διαχεόµενα ιόντα που παρέχονται από το στερεό ηλεκτρολύτη 

(backspillover). Τα ιόντα αυτά ονοµάζονται backspillover (και όχι spillover) διότι 

µεταφέρονται από το στερεό ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο – καταλύτη. Αυτά τα ιόντα 

συνοδευόµενα από το αντισταθµιστικό τους φορτίο, στο µέταλλο ή στο µεταλλικό οξείδιο, 

σχηµατίζουν δίπολα δηµιουργώντας έτσι µια αποτελεσµατική (effective) διπλοστοιβάδα 

[25, 26, 51-56]. 

Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση των καταλυτών αποδίδεται στην ηλεκτροχηµικά 

επαγόµενη και ελεγχόµενη διάχυση (backspillover) ιόντων από το στερεό ηλεκτρολύτη 

στην καταλυτική επιφάνεια που εκτίθεται στα αέρια αντιδρώντα, κάτω από την επίδραση 

ενός επιβαλλόµενου ρεύµατος ή δυναµικού. Τα διαχεόµενα ιόντα, συνοδευόµενα από το 

αντισταθµιστικό φορτίο τους µέσα στο µέταλλο ή στο µεταλλικό οξείδιο, σχηµατίζουν µια 

ισοδύναµη ηλεκτροχηµική διπλοστοιβάδα στην καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του 

Σχήµα 2.4:  Αρχή του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 
 (α) Ηλεκτρολύτης αγωγός ιόντων Ο2- (β) Ηλεκτρολύτης αγωγός ιόντων Να+. 
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µετάλλου [25, 26, 51-56], όπως δείχνεται στο σχήµα 2.4. H διπλοστοιβάδα αυτή, που έχει 

χωρητικότητα της τάξης 200 µFcm-2 [55, 56], όπως δηλαδή οι κλασικές ηλεκτροχηµικές 

διπλοστοιβάδες, αλληλεπιδρά µε τα ροφηµένα µόρια και αλλάζει σηµαντικά την ισχύ των 

δεσµών χηµειορόφησης. 

Η αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα µεταβάλλει το έργο εξόδου, Φ, της καταλυτικής 

επιφάνειας. Οι µεταβολές του έργου εξόδου αντιστοιχούν σε ισόποσες µεταβολές του 

δυναµικού του καταλύτη ∆UWR, σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση (2.5), η οποία έχει 

προταθεί θεωρητικά [24] και έχει επαληθευτεί πειραµατικά [47, 50-52, 57-59]. 

    WRUe∆=∆Φ              (2.5) 

Οι επαγόµενες µεταβολές του έργου εξόδου, προκαλούν µεταβολές στην ισχύ των 

δεσµών ρόφησης ή, ισοδύναµα στη θερµότητα ρόφησης των αντιδρώντων ή ενδιαµέσων 

µιας αντίδρασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την τροποποίηση των καταλυτικών επιδόσεων 

που οδηγούν στις παρατηρούµενες έντονες µη-Φαρανταϊκές µεταβολές των καταλυτικών 

ρυθµών.  

Σχήµα 2.5: Eπίδραση της µεταβολής του δυναµικού του καταλύτη VWR, σε µόνιµη κατάσταση, στο 
έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας eΦ. Τα τετράγωνα αναφέρονται στην YSZ, ενώ οι κύκλοι 
στη β″ -Al2O3. Ανοιχτά σύµβολα για ανοιχτό κύκλωµα [26]. 
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Η εξίσωση 2.5 είναι πολύ σηµαντική αφού δείχνει ότι το έργο εξόδου µιας 

καταλυτικά ενεργής επιφάνειας ηλεκτροδίου µπορεί να µεταβληθεί µεταβάλλοντας το 

δυναµικό του ηλεκτροδίου. Αύξηση του δυναµικού του καταλύτη οδηγεί σε αύξηση του 

έργου εξόδου, ενώ αντίστοιχα µείωση του δυναµικού οδηγεί σε µείωση του έργου εξόδου. 

Οι παρατηρούµενες µεταβολές στο έργο εξόδου αποδίδονται στα διαχεόµενα είδη 

(spillover ions) όπως περιγράψαµε πιο πάνω. Το δυναµικό µπορεί να µεταβληθεί είτε 

αλλάζοντας τη σύσταση της αέριας φάσης στην οποία εκτίθεται το ηλεκτρόδιο, είτε µε τη 

βοήθεια ενός ποτενσιοστάτη. 

 Η ύπαρξη της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας έχει επιβεβαιωθεί πειραµατικά µε 

πειράµατα XPS [46, 60], UPS [47], TPD [61], κυκλική βολταµετρία [45, 46], STM [49, 62] 

και µε µετρήσεις του έργου εξόδου [24, 50-52, 57-59]. Οι µελέτες µε XPS (σχήµα 2.6) [46] 

και STM (σχήµα 2.7) [62], απέδειξαν ότι η διάχυση των ιόντων Οδ- και Νaδ+ είναι ένα 

πραγµατικό φαινόµενο, το οποίο µπορεί να λάβει χώρα σε πολύ µεγάλες αποστάσεις (της 

τάξης mm). 

A

B

C

538 536 534 532 530 528 526 524
Eb , eV

716 718 720 722 724 726 728
Ek / eV

Σχήµα 2.6: Πειραµατική απόδειξη ότι η 
ελεγχόµενη διάχυση ιόντων Oδ- από τον 
στερεό ηλεκτρολύτη στη επιφάνεια του 
µετάλλου αποτελεί τον µηχανισµό ενίσχυσης 
των καταλυτικών ιδιοτήτων στην περίπτωση 
Pt/YSZ  [46]. 

Σχήµα 2.7: Πειραµατική απόδειξη ότι η 
ελεγχόµενη διάχυση ιόντων Νa+ από τον 
στερεό ηλεκτρολύτη στην επιφάνεια του 
µετάλλου αποτελεί τον µηχανισµό ενίσχυσης 
των καταλυτικών ιδιοτήτων στην περίπτωση 
Pt/ β″-Al2O3  µε τη µέθοδο STM [62]. 
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 Στο σχήµα 2.6 απεικονίζονται φάσµατα O1s από την επιφάνεια ενός πορώδους 

µεταλλικού υµενίου Pt εναποτεθειµένο σε YSZ, που εκτίθεται στην αέρια φάση σε 

συνθήκες υπερυψηλού κενού (UHV) στους 400οC. To πρώτο φάσµα (Α) παρατηρήθηκε σε 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Ένα µέρος του σήµατος Ο1s προέρχεται από το Ο που 

βρίσκεται στην επιφάνεια του στερεού ηλεκτρολύτη YSZ ενώ το υπόλοιπο από το Ο που 

υπάρχει στην διεπιφάνεια Pt/αέρια φάση.  Επιβάλλοντας θετικό ρεύµα (Ι=40µΑ) έχουµε το 

φάσµα (Β) όπου παρατηρείται αύξηση 60% της ολικής επιφάνειας. Αυτό αποδεικνύει τη 

διάχυση ιόντων Ο2- από τη YSZ στη διεπιφάνεια Pt/αέρια φάση. Τέλος στο φάσµα (C) 

δίνεται η διαφορά των φασµάτων (Α) και (Β). Η διαφορά αυτή µας δείχνει ότι αυτά τα 

διαχεόµενα είδη έχουν την ίδια δεσµική ενέργεια µε τα ιόντα οξυγόνου του στερεού 

ηλεκτρολύτη YSZ, η οποία οφείλεται στην ηλεκτροχηµική µετατόπιση [26, 46], η οποία 

τώρα µειώνεται κατά 1.2V. Τα φάσµατα XPS δείχνουν καθαρά την ύπαρξη  

αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας O2- ακόµη και σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος φάσµα 

(Α) και επιβεβαιώνουν πειραµατικά  την ελεγχόµενη διάχυση ιόντων O2- από τη YSZ προς 

την καταλυτική επιφάνεια. Να σηµειώσουµε ότι η δεσµική ενέργεια των διαχεόµενων 

ειδών O  είναι περίπου 529 eV, γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρά ανιονική (πιθανώς O2-) 

κατάσταση [46].  

Στο σχήµα 2.7 δείχνεται µικρογραφία (χωρίς φιλτράρισµα) που έχει ληφθεί µε 

Ηλεκτρονικό Mικροσκόπιο Σάρωσης (STM) ηλεκτροδίου Pt(111), που ήταν 

εναποτεθειµένο σε β″-Al2O3 όπου δείχνεται σχηµατισµός αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας 

από ιόντα Νaδ+. Τα ιόντα Νaδ+  σχηµατίζουν ένα στρώµα (12x12) στην κορυφή του 

ενδοπλεγµατικού οξυγόνου (2x2) στην διεπιφάνεια Pt/αέρια φάση. Κάθε σφαίρα 

αντιστοιχεί σε  ιόντα Νaδ+ και αξίζει να σηµειώσουµε ότι κάθε Νaδ+ διαταράσσει το 

ηλεκτρονιακό νέφος των διάφορων γειτονικών ατόµων Pt, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας ακόµη και σε  χαµηλές (0.01) Νaδ+ καλύψεις. 

 

2.3.2 Έργο εξόδου 

Οι ιδιότητες της καταλυτικά ενεργού φάσης εξαρτώνται άµεσα από το έργο εξόδου 

της καταλυτικής  επιφάνειας. Μεταβολή του έργου εξόδου συνεπάγεται την αλλαγή της 

συµπεριφοράς του καταλύτη.  Ως έργο εξόδου ορίζεται το ελάχιστο έργο που απαιτείται 
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για να µεταφερθεί ένα ηλεκτρόνιο µε ενέργεια ΕF από το µέταλλο σε ένα σηµείο ακριβώς 

έξω από την επιφάνεια. Η ενέργεια ΕF ονοµάζεται ενέργεια Fermi. 

Γνωρίζουµε ότι η πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο να βρίσκεται σε µια κατάσταση µε 

ενέργεια Ε σε µια θερµοκρασία Τ δίνεται από την σχέση: 

 f E
E E

kTFD
F( ) exp= +

−⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

−

1
1

            (2.6) 

H πυκνότητα των κατειληµµένων καταστάσεων, Ν(Ε) είναι το γινόµενο της fFD(E) επί την 

πυκνότητα καταστάσεων, g(E): 

 Ν(Ε)= fFD(E)xg(E) (2.7) 

Η υψηλότερη κατειληµµένη ενεργειακή κατάσταση έχει ενέργεια ΕF. Έτσι, η τιµή 

της ενέργειας Fermi ορίζεται εξισώνοντας τον συνολικό αριθµό των κατειληµµένων 

καταστάσεων µε τον συνολικό αριθµό ελεύθερων ηλεκτρονίων. Σε µέταλλα, ωστόσο, είναι 

συνήθως ικανοποιητικό να υποτεθεί ότι η ΕF είναι ίση µε την Εmax και να αγνοηθεί η 

εξάρτηση από την θερµοκρασία. Στους ηµιαγωγούς θα πρέπει να τονιστεί ότι γενικά η ΕF 

δεν είναι ίση µε την Εmax. 

Το έργο εξόδου, Φ, είναι µια από τις πιο σηµαντικές ηλεκτρονιακές ιδιότητες µιας 

επιφάνειας. Μια διαφορετική διατύπωση του ορισµού του έργου εξόδου είναι η ακόλουθη: 

έργο εξόδου είναι η διαφορά µεταξύ του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των ηλεκτρονίων 

µέσα στο µέταλλο, µ, και του ηλεκτροστατικού δυναµικού των ηλεκτρονίων ακριβώς έξω 

από την επιφάνεια, eΨο, δηλαδή: 

 Φ=-eΨο-µ  (2.8) 

 
 
Το µ ορίζεται από την: 

 
VTn

G

,
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
∂
∂µ  (2.9)

  

όπου G είναι η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz του συστήµατος σε θερµοκρασία Τ και όγκο 

V και n  είναι ο αριθµός των ηλεκτρονίων. 
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 Για επιφάνειες που δεν είναι φορτισµένες έχουµε Ψ=0 και άρα -µ =Φ. Τα διάφορα 

δυναµικά που προαναφέρθηκαν παρουσιάζονται στο σχήµα 2.8. 

Το έργο εξόδου είναι συνάρτηση της δοµής της επιφάνειας και µεταβάλλεται 

παρουσία ροφηµένων ατόµων ή µορίων στην επιφάνεια. Το έργο εξόδου µιας µεταλλικής 

επιφάνειας, ακόµη και όταν αυτή είναι µονοκρυσταλλική, µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελείται από δύο συνιστώσες. Η µία συνιστώσα εξαρτάται από τη φύση του µετάλλου 

και η άλλη εξαρτάται από το είδος της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας στην επιφάνεια. Η 

δεύτερη συνιστώσα εξαρτάται από τον κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό έτσι ώστε το 

έργο εξόδου να αναµένεται ότι διαφέρει για κάθε κρυσταλλικό επίπεδο, πράγµα το οποίο 

συµβαίνει.  

Στο σχήµα 2.9 παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα σε µια µεταλλική επιφάνεια τόσο 

για µια ατοµικά οµαλή επιφάνεια όσο και για µια ατοµικά βαθµωτή επιφάνεια. Όταν η 

επιφάνεια είναι εντελώς επίπεδη, όπως στο σχήµα 2.9α, το ηλεκτρονιακό νέφος στο 

Σχήµα 2.8: Σχηµατικό διάγραµµα ορισµού του έργου εξόδου, Φ, της ενέργειας Fermi, [µ] 

 ή ΕF, του επιπέδου Fermi, µ  ή εF και του εξωτερικού δυναµικού ή δυναµικού Volta, Ψο.   

µ , (=E )FΦ

N(E) 0

[µ]

-eΨ
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εσωτερικό του µετάλλου δεν σταµατά απότοµα στην επιφάνεια, καθώς αυτό θα 

αντιστοιχούσε σε άπειρη κινητική ενέργεια. Αντιθέτως, θα υπάρχει µια σταδιακή µείωση, 

µε µήκος Debye 5-10nm, όπου η κυµατοσυνάρτηση ελαττώνεται εκθετικά στο µηδέν. Ως 

αποτέλεσµα αυτού, το ηλεκτρονιακό νέφος εκτείνεται και έξω από την µεταλλική 

επιφάνεια, αφήνοντας έτσι µια περιοχή µέσα στο µέταλλο µε έλλειµµα ηλεκτρονίων και 

συνεπώς δηµιουργείται µια διπλοστοιβάδα ή µια βαθµίδα δυναµικού µε τον αρνητικό πόλο 

προς τα έξω. 

 

Καθαρή πυκνότητα
φορτίου=0

Ηλεκτρονιακό
νέφος

Έλλειµµα
ηλεκτρονίων

+

-

Ηλεκτρονιακό
νέφος

Έλλειµµα
ηλεκτρονίων

+

-

+

-

+

-

Καθαρή πυκνότητα
φορτίου=0

 
 

 

 Το δυναµικό κατά µήκος της βαθµίδας συµπεριλαµβάνεται αυτόµατα στην 

µέτρηση του έργου εξόδου αλλά η παρουσία της έχει ως αποτέλεσµα το έργο εξόδου να 

είναι διαφορετικό για κάθε κρυσταλλικό επίπεδο. Συνεπώς, οι πυκνές δοµές θα έχουν 

µεγάλο έργο εξόδου και οι λιγότερο πυκνές ή δοµές µε ατοµικές ανωµαλίες θα έχουν 

χαµηλό έργο εξόδου. 

 

2.3.3 Ορισµοί και γενικά χαρακτηριστικά της Η.Ε. 

 Το µέγεθος της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης για κάθε καταλυτικό σύστηµα 

περιγράφεται ως γνωστό [25, 26, 63-65] από τέσσερις παραµέτρους: 

α) Φαρανταϊκή Απόδοση, Λ, που ορίζεται από την εξίσωση: 

     
( )

FnI
rr o

⋅
−

=Λ
/

       (2.10) 

(α) (β)

Σχήµα 2.9:  Κατανοµή φορτίου σε µια µεταλλική επιφάνεια σε (α) ατοµικά οµαλή επιφάνεια και (β) 
ατοµικά βαθµωτή επιφάνεια. 
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όπου   r: ο ηλεκτροχηµικά ενισχυµένος καταλυτικός ρυθµός. 

  ro: ο µη-ενισχυµένος καταλυτικός ρυθµός (αντιστοιχεί σε συνθήκες ανοικτού  

       κυκλώµατος). 

  Ι:  το επιβαλλόµενο ρεύµα (θετικό όταν ανιόντα προσάγονται στον καταλύτη). 

  n: το φορτίο του αγόµενου ιόντος. 

  F: η σταθερά Faraday (96460 Cb/mol). 

 Mία αντίδραση εµφανίζει το φαινόµενο NEMCA, όταν |Λ|>1. Με άλλα λόγια, όταν η 

µεταβολή του καταλυτικού ρυθµού (r-ro) σε όρους οξυγόνου που καταναλώνονται είναι, σε 

απόλυτες τιµές, µεγαλύτερη από το ρυθµό άντλησης ιόντων από το στερεό ηλεκτρολύτη 

(ιόντα Ο2- στην περίπτωση της YSZ). Για |Λ|<1 υπάρχει ηλεκτροκατάλυση. Τιµές του Λ 

από 5103 ⋅  [26, 29] µέχρι 4103 ⋅−  [26] έχουν παρατηρηθεί. 

 H αντίδραση καλείται ηλεκτρόφοβη, όταν Λ>1 και ηλεκτρόφιλη όταν Λ<-1 (για 

αντιδράσεις οξείδωσης). Γενικότερα µια αντίδραση ορίζεται ως ηλεκτρόφοβη όταν: 

    
WR PP jj

r r 0
U Φ

⎞∂ ∂ ⎞= >⎟ ⎟∂ ∂ ⎠⎠
    (2.11) 

 όπου UWR: είναι το δυναµικό του καταλύτη (W) ως προς το ηλεκτρόδιο αναφοράς  

(R) 

   Φ:     είναι το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας (eV/atom) 

   Pj:     είναι οι µερικές πιέσεις των αντιδρώντων 

 Η ισότητα της παραπάνω σχέσης είναι άµεση απόρροια της εξίσωσης (2.5), η οποία 

συνδέει υπό ορισµένους περιορισµούς το δυναµικό και το έργο εξόδου των καταλυτών-

ηλεκτροδίων στην στερεή ηλεκτροχηµεία [51, 52]. 

β) το λόγο προσαύξησης του καταλυτικού ρυθµού, ρ, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του 

ηλεκτροχηµικά ενισχυµένου καταλυτικού ρυθµού r προς τον καταλυτικό ρυθµό της 

αντίδρασης σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος ro. 
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or
r

=ρ       (2.12) 

 Από τις µέχρι τώρα µελέτες του φαινοµένου NEMCA ο µέγιστος λόγος προσαύξησης 

που έχει παρατηρηθεί είναι 150 κατά την αναγωγή του ΝΟ από προπυλένιο σε Rh/YSZ 

[66], ενώ κατά την υδρογόνωση του βενζενίου σε κυκλοεξάνιο σε Pt/β΄΄Αl2O3 

παρατηρήθηκε πλήρης δηλητηριασµός του καταλύτη ρ~0 για καλύψεις θΝa<0.1 [67]. 

γ) το ∆είκτη Ενίσχυσης (Promotion Index) ΡΙi του ιόντος i (π.χ. Ο2-, Na+) που ορίζεται από 

τη σχέση: 

    
i

o
i

rr
PI

θ∆
∆

=
/

      (2.13) 

 όπου ∆r:  η προκληθήσα µεταβολή στον καταλυτικό ρυθµό (r-ro). 

   θi:   η κάλυψη του ιόντος που άγεται (Οδ-, Νaδ+). 

Όταν ΡΙi>0 έχουµε ενίσχυση των καταλυτικών ρυθµών, ενώ αντίστοιχα όταν ΡΙi<0 έχουµε 

δηλητηριασµό του καταλύτη. Τιµές του δείκτη ενίσχυσης +Na
PI  µέχρι 6000 και −2O

PI  

µέχρι 100 έχουν παρατηρηθεί. 

 Στην περίπτωση που έχουµε β″-Αl2O3, ο δείκτης ενίσχυσης για τα ιόντα Νa+ 

υπολογίζεται πολύ εύκολα από την παραπάνω σχέση αφού η κάλυψη της επιφάνειας µε Νa 

µπορεί να υπολογιστεί µε κουλοµετρικές µεθόδους [25, 47]. Όταν έχουµε έναν αγωγό 

ιόντων οξυγόνου (π.χ. YSZ), λόγω της συµµετοχής των Ο2- στην αντίδραση είναι δύσκολο 

να υπολογίσουµε το −2O
PI  λόγω δυσκολίας προσδιορισµού της κάλυψης Οδ-. 

δ) το συντελεστή Μόνιµης Ενεργοποίησης του καταλύτη, γ, που ορίζεται ως  το πηλίκο του 

καταλυτικού ρυθµού της αντίδρασης µετά την διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος / 

δυναµικού r΄ προς ρυθµό σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος ro. 

    
or

r '

=γ       (2.14) 

Όταν το γ=1 τότε το φαινόµενο NEMCA είναι πλήρως αντιστρεπτό, ενώ όταν γ>1 η 

καταλυτική επιφάνεια βρίσκεται σε µια καινούργια µόνιµη κατάσταση όπου η ενεργότητα 

της έχει ενισχυθεί γ φορές. 
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2.3.4 Πρόβλεψη χρήσιµων παραµέτρων 

α) Έχει δειχθεί τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά [25] ότι για δεδοµένο καταλυτικό 

σύστηµα (αντίδραση, καταλύτης, στερεός ηλεκτρολύτης) µπορεί να γίνει εκτίµηση του 

Λ µέσω της προσεγγιστικής σχέσης: 

     
o

o

I
rF ⋅⋅

=Λ
2

          (2.15) 

όπου ro: o καταλυτικός ρυθµός ανοικτού κυκλώµατος  

Ιο: η πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής 

 

β) Θεωρώντας δυναµικό σύστηµα που ακολουθεί απόκριση 1ης τάξης, η µεταβολή του 

ρυθµού, κατά τη διάρκεια δυναµικού πειράµατος (transient) µε επιβολή ρεύµατος (ή 

δυναµικού), δίνεται από τη σχέση: 

    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−∆=∆

τ
trr exp1max          (2.16) 

Σχήµα 2.10: Σύγκριση των προβλεπόµενων και των πειραµατικών τιµών της φαρανταϊκής 
αποτελεσµατικότητας για αντιδράσεις που εµφανίζουν το φαινόµενο NEMCA [78]. 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

-34- 

H σταθερά χρόνου χαλάρωσης (αποκατάστασης) του ρυθµού, τ, ορίζεται ως ο χρόνος που 

απαιτείται προκειµένου η µεταβολή του καταλυτικού ρυθµού, ∆r, να φθάσει στο 63% της 

τελικής τιµής της (σε µόνιµη κατάσταση, ∆rmax). Η σταθερά χρόνου χαλάρωσης µπορεί να 

εκτιµηθεί από την ακόλουθη προσεγγιστική σχέση, για την περίπτωση αγωγών ιόντων 

οξυγόνου, όπως η YSZ. 

I
NF ⋅⋅

=
2τ           (2.17) 

Η ποσότητα 2FN/I είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη δηµιουργία ενός 

µονοστρώµατος από ηλεκτροχηµικά αντλούµενο οξυγόνο, ενώ Ν είναι η καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια του µετάλλου σε όρους gr-atoms O. 

Στην περίπτωση που έχουµε  στερεό ηλεκτρολύτη που είναι αγωγός ιόντων Na+, 

όπως β″-Al2O3, η τ  υπολογίζεται από: 

     
I

NF Naθ
τ

∆⋅⋅
=          (2.18) 

όπου ∆θNa είναι η προκαλούµενη αλλαγή στην κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας µε Na 

 Οι εξισώσεις (2.16) και (2.17) αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι το φαινόµενο NEMCA 

λαµβάνει χώρα σε ολόκληρη την καταλυτική επιφάνεια που είναι εκτεθειµένη στην αέρια 

φάση και όχι στα όρια τριών φάσεων µετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη-αέρια φάση. Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα ήταν ένα ηλεκτρολυτικό φαινόµενο µε τ  πρακτικά µηδέν κατά τη 

διάρκεια δυναµικών πειραµάτων. Οι σχέσεις αυτές αποδεικνύουν επίσης ότι το φαινόµενο 

NEMCA οφείλεται στην ελεγχόµενη διάχυση (spillover) ιόντων, σε ολόκληρη την 

καταλυτική επιφάνεια. 

γ) Μια γενική παρατήρηση που έχει προκύψει από τις µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

είναι ότι για ευρέα διαστήµατα τιµών του δυναµικού, ο καταλυτικός ρυθµός εξαρτάται 

εκθετικά από το δυναµικό UWR του καταλύτη: 

    
( )

Tk
VVe

r
r

b

WRWR

o ⋅
−⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ *

ln
α

                    (2.19) 

όπου  ro:  ο εγγενής καταλυτικός ρυθµός σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος 
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α, *
WRV : σταθερές που εξαρτώνται από τον εκάστοτε καταλύτη και αντίδραση. Η 

παράµετρος α, συνήθως παίρνει τιµές µεταξύ –1 και 1 [25]. 

Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, έχει δειχθεί µέσω της (2.5) ότι µεταβολή 

του δυναµικού του καταλύτη αντιστοιχεί σε άµεση µεταβολή του έργου εξόδου της 

καταλυτικής επιφάνειας, εποµένως η σχέση (2.18) µπορεί να γραφτεί ως: 

    
( )*

o b

α Φ Φrln
r k T

⋅ −⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠

         (2.20) 

Όταν η παράµετρος α είναι θετική r 0
Φ
∂⎛ ⎞ >⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 η καταλυτική αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη, 

ενώ όταν το α είναι αρνητικό r 0
Φ
∂⎛ ⎞ <⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 η καταλυτική αντίδραση ονοµάζεται ηλεκτρόφιλη. 

 

2.3.5 Ταξινόµηση µελετών Η.Ε. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το φαινόµενο NEMCA έχει ερευνηθεί σε πάνω από 60 

διαφορετικά καταλυτικά συστήµατα. Στην ενότητα αυτή δίνεται η ταξινόµηση των µέχρι 

τώρα δηµοσιευµένων µελετών Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, µε βάση το ιόν που άγεται. 

 Στον πίνακα 2.1 η ταξινόµηση έγινε ανάλογα µε το στερεό ηλεκτρολύτη που 

χρησιµοποιήθηκε και παρέχει χρήσιµες πληροφορίες όπως: α) το είδος του καταλύτη, β) τη 

θερµοκρασιακή  περιοχή  των πειραµάτων, γ) τις µέγιστες (Λ>1 και ρ>1) αλλά και τις 

ελάχιστες (Λ<-1 και ρ<1) µετρούµενες τιµές της Φαρανταϊκής αποτελεσµατικότητας και 

του λόγου προσαύξησης καθώς επίσης και τις µέγιστες τιµές του δείκτη ενίσχυσης ΡΙi. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Tαξινόµηση των µελετών Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης (Η.Ε.) σύµφωνα 
µε τον τύπο του στερεού ηλεκτρολύτη. 
1. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκε YSZ (αγωγός ιόντων Ο2-) 

Αντιδρώντα 
Ηλεκτρονιο- 
δότης (D) 

Ηλεκτρονιο-
δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης T (oC) Λmax ρmax PIO2- Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3×105 55 55 (26, 29) 

C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 (26, 69) 
     -100 7 -  

CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 (26, 35) 

CO O2 CO2 Pt 300-550 2×103 3 2 (26, 32) 
     -500 6 -  

CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 (26, 28, 70) 
CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1×104 4,15* 3 (26, 33) 

C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3×103 6 - (26, 71) 

CH3OH  H2CO,CO, 
CH4 

Pt 400-500 -10 3* - (26, 33, 64) 

C2H4 NO CO,CO2,N2, 
N2O Pt 380-500 -50 7 - (72) 

C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5×104 90 90 (26, 73) 

H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 (26) 
C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1×103 150* 150 (66) 
CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 (74) 
CO O2 CO2 Pd 400-550 1×103 2 1 (26, 64) 

H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 (26) 

H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 (26, 38) 

CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2×103 90 90 (75) 

H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - (26, 64) 

CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - (76, 77) 

CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - (76) 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 (26, 34, 78-80) 

C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 (26, 81) 

CH4 O2 
CO2,C2H4, 

C2H6 
Ag 650-850 5 30* 30 (26, 82) 

CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 (26, 83) 

CH3OH  H2CO, CO, 
CH4 

Ag 550-750 -25 6* - (26, 30) 

CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - (84) 

CH4 O2 
C2H4,C2H6, 

CO2 
Ag 700-750 -1.2 8* - (26, 39, 85) 

CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 (86) 

CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - (26, 87) 
CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - (26, 39, 85) 
CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - (26, 39, 85) 

C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 (26, 88, 89) 

C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4×103 115 115 (90) 
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2. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν αγωγοί ιόντων F-. 
Αντιδρώντα 

Ηλεκτρονιο-Ηλεκτρονιο-
δότης (D) δέκτης (A)

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax PIF- Αναφορά 

CO O2 CO2 Pt CaF2 500-700 200 2.5 1.5 (26, 42) 

3. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν µικτοί αγωγοί. 

Αντιδρώντα 

Ηλεκτρονιο- Ηλεκτρονιο- 
δότης (D) δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax PIF- Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 
(TiO+

x, O2-) 450-600 5×103 20 20 (26, 91) 

C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 
(CeO+

x, O2-) 500 -105 3 - (92) 

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-475 -250 2 - (93) 

C3H6 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-500 1000 
-1000 2.4 - (93) 

4. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν αγωγοί ιόντων Νa+. 
Αντιδρώντα 

Ηλεκτρονιο- Ηλεκτρονιο-
δότης (D) δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax PINa+ Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt β″-Al2O3 180-300 5×104 0.25 -30 (26, 41) 

CO O2 CO2 Pt β″-Al2O3 300-450 1×105 0.3 -30 (26, 40) 

      -1×105 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt β″-Al2O3 100-150 - ~0 -10 (26, 94, 95)

H2 C2H2 
C2H4, 
C2H6 

Pt β″-Al2O3 100-300 - -* - (96) 

C2H4 NO CO2,N2,
N2O Pt β″-Al2O3 280-400 - ∞ 500 (26) 

CO NO CO2,N2,
N2O Pt β″-Al2O3 320-400 - 13* 200 (97) 

C3H6 NO CO2,N2,
N2O Pt β″-Al2O3 375 - 10 - (98) 

H2 NO N2,N2O Pt β″-Al2O3 360-400 - 30 6000 (99) 

H2 
C2H2, 
C2H4 

C2H4, 
C2H6 

Pd β″-Al2O3 70-100 - 0.13 - (100) 

C2H4 O2 
C2H4O, 

CO2 
Ag β″-Al2O3 240-280 - - 40 (101) 

CO O2 CO2 Ag β″-Al2O3 360-420 - 2 - (26) 

C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2PO12 430 - 10 300 (102) 
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5. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν αγωγοί ιόντων Η+. 

6. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν αγωγοί ιόντων Κ+. 
Αντιδρώντα 

Ηλεκτρονιο- Ηλεκτρονιο-
δότης (D) δέκτης (A)

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax PIK+ Αναφορά

NH3  N2, H2 Fe K2YZr(PO4)3 500-700 - 4.5 - (105) 

7. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν υδατικά αλκαλικά διαλύµατα. 

Αντιδρώντα 
Ηλεκτρονιο- Ηλεκτρονιο- 
δότης (D) δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης 

T 
(oC) Λmax ρmax PIOH- Αναφορά 

H2 O2 H2O Pt H2O - 0.1N KOH 25-50 20 6 20 (26, 45) 

8. Μελέτες Η.Ε. στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν τηγµένα άλατα. 

Αντιδρώντα 

Ηλεκτρονιο-Ηλεκτρονιο- 
δότης (D) δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax Αναφορά

SO2 O2 SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-450 -100 6 (109) 

*: παρατηρήθηκε µεταβολή στην εκλεκτικότητα. 
#:  4.5 mol% Y2O3 - 10 mol% TiO2 - 85.5 mol% ZrO2 

  Στη συνέχεια επιχειρούµε µια νέα ταξινόµηση των µελετών του πίνακα 2.1 

µε βάση το είδος της καταλυτικής αντίδρασης, όπως: α) αντιδράσεις πλήρους και µερικής 

οξείδωσης, β) αντιδράσεις αναγωγής των οξειδίων του αζώτου, γ) αντιδράσεις 

υδρογόνωσης, αφυδρογόνωσης και ισοµερίωσης. Στον πίνακα 2.2 δίνονται δύο ακόµη 

σηµαντικές παράµετροι: 

Αντιδρώντα 
Ηλεκτρονιο- Ηλεκτρονιο-
∆ότης (D) δέκτης (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) Λmax ρmax PIH+ Αναφορά

C2H4 O2 CO2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 385-470 -3×104 5 - (103) 

H2 N2 NH3 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 440 6 12 6 (104) 

NH3  N2, H2 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 530-600 150 3.6 - (105) 

CH4  C2H6, 
C2H4 

Ag SrCe0.95Yb0.05O3 750 - 8* 10 (26, 106) 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-170 300 2 12 (16, 26) 

H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 (26, 107) 

1-C4H8 
C4H10, 
2-C4H8 

(cis, trans) 
Pd Nafion 70 -28 40* - (108) 
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i. Το εύρος τιµών του λόγου PA/PD, όπου PA και PD είναι οι µερικές πιέσεις του 

ηλεκτρονιοδέκτη (π.χ. Ο2) και του ηλεκτρονιοδότη (π.χ. προπυλένιο) αντίστοιχα, που 

είναι τα αντιδρώντα της εκάστοτε αντίδρασης. 

ii. Η “ολική” συµπεριφορά του καταλυτικού ρυθµού έναντι του έργου εξόδου του 

καταλύτη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Ταξινόµηση των µελετών Η.Ε. µε βάση το είδος της καταλυτικής 
αντίδρασης 
Οξείδωση αιθυλενίου: Αντιδρώντα: C2H4 (D), O2 (A).  

Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά 

Pt ZrO2(Y2O3) 12-16 260-450 55 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 29) 

Pt β″-Al2O3 238 180-300 0.25 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 41) 

Pt Na3Zr2Si2PO12 1.3-3.8 430 10 Τύπου 
ηφαιστείου (102) 

Pt CaZr0.9In0.1O3-a 4.8 385-470 5 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (103) 

Pt TiO2 

(a) 3.5-12 
(οξειδωτικές 
συνθήκες) 
(b) 0.2-0.3 

(αναγωγικές 
συνθήκες) 

450-600 20 

Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη 

 
Αντίστροφου 
ηφαιστείου 

(26, 91) 

Pt CeO2 1.6-3.7 500 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (92) 

Pt YZTi10 3 400-475 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (93) 

Rh ZrO2(Y2O3) 0.05-2.6 250-400 90 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 73) 

Ag ZrO2(Y2O3) 0.2-1.1 320-470 30 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 80) 

Ag β″-Al2O3 0.3-0.4 240-280 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (101) 

IrO2 ZrO2(Y2O3) 300 350-400 6 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 88, 89) 

RuO2 ZrO2(Y2O3) 155 240-500 115 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (90) 
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Οξείδωση CO:Αντιδρώντα: CO (D), O2 (A).  

Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 

ρmax(>1) 
 ή  

ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά 

Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-55 468-558 5 Τύπου 
ηφαιστείου (26, 28) 

Pt β″-Al2O3 0.5-20 300-450 8 Τύπου 
ηφαιστείου (26, 40) 

Pt CaF2 11-17 500-700 2.5 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 42) 

Pd ZrO2(Y2O3) 500 400-550 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 64) 

Ag ZrO2(Y2O3) 0.6-14 350-450 15 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 83) 

Ag β″-Al2O3 0.1-10 360-420 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26) 

Ag-Pd 
κράµα ZrO2(Y2O3) 3.5-12.5 450-500 5 Αντίστροφου 

ηφαιστείου (86) 

Au ZrO2(Y2O3) 3-53 450-600 3 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 39, 85) 

Άλλες αντιδράσεις οξείδωσης 

Αντιδρώντα 
   (D)       (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
ρmax(>1)  

ή  
ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά 

C2H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.06-7 270-500 20 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 69) 

CH4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.02-7 600-750 70 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 35) 

CH3OH O2 Pt ZrO2(Y2O3) 3-45 300-500 4,15 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 33) 

C3H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.9-55 350-480 6 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26, 71) 

C3H6 O2 Pt YZTi10 5 400-500 2.4 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (93) 

H2 O2 Pt Nafion 0.2-5 25 6 Τύπου 
ηφαιστείου (26, 107) 

H2 O2 Pt H2O - 0.1N 
KOH 0.3-3 25-50 6 Γνήσια 

Ηλεκτρόφοβη (26, 45) 

SO2 O2 Pt V2O5-K2S2O7 1.8 350-450 6 Τύπου 
ηφαιστείου (109) 

CH4 O2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-4.8 380-440 90 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (75) 

C3H6 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 20-120 320-420 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 81) 

CH4 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.02-2 650-850 30 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 82) 

CH3OH O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0-2 500 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (84) 

CH4 O2 Au ZrO2(Y2O3) 0.1-0.7 700-750 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26, 39, 85) 
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Αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ.  

Αντιδρώντα 
(D)           (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
ρmax(>1) 

ή  
ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά

C2H4 NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-10 380-500 7 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (72) 

C2H4 NO Pt β″-Al2O3 0.1-1.1 280-400 ∞ Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26) 

C3H6 NO Pt β″-Al2O3 2-70 375 10 Τύπου 
ηφαιστείου (98) 

CO NO Pt β″-Al2O3 0.3-5 320-400 13 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (97) 

H2 NO Pt β″-Al2O3 0.3-6 360-400 30 Τύπου 
ηφαιστείου (99) 

C3H6 NO,O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-8* 250-450 150 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (66) 

CO NO,O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.33* 250-450 20 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (74) 

CO NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-6.5 320-480 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (76, 77) 

CO N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (76) 

(*) pA/pD αναφέρεται στο λόγο µερικών πιέσεων pNO/pC3H6 ή pNO/pCO. Η µερική πίεση του Ο2 κυµαίνεται 
µεταξύ 0 – 6 kPa. 

Αντιδράσεις Υδρογόνωσης και Αφυδρογόνωσης 

Αντιδρώντα 
(D)           (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
ρmax(>1) 

ή  
ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά 

C6H6 H2 Pt β″-Al2O3 0.02-0.12 100-150 ~0 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 94, 95)

C2H2 H2 Pt β″-Al2O3 1.7-9 100-300 - Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (96) 

H2 CO2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.03-0.7 300-450 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26) 

H2 CO Pd ZrO2(Y2O3) 0.1-6 300-370 3 
Η συµπεριφορά 
εξαρτάται από τα 

προϊόντα 
(26) 

H2 CO2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-1.1 500-590 10 Αντίστροφου 
ηφαιστείου (26, 64) 

H2 
C2H2, 
C2H4 

Pd β″-Al2O3 0.1-5.9# 70-100 0.13 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (100) 

H2 N2 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 0-3 440 12 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (104) 

H2 C2H4 Ni CsHSO4 1 150-170 2 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (16, 26) 

CH3OH - Pt ZrO2(Y2O3) --- 400-500 3 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26, 64) 

H2S - Pt ZrO2(Y2O3) --- 600-750 11 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 38) 

CH3OH - Ag ZrO2(Y2O3) 0-6 kPa 550-750 6 Γνήσια 
Ηλεκτρόφιλη (26, 30) 

CH4 - Ag SrCe0.95Yb0.05O3 --- 750 8 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (26, 106) 

NH3 - Fe CaZr0.9In0.1O3-a 4-12kPa 530-600 3.6 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (105) 

NH3 - Fe K2YZr(PO4)3 4-12kPa 500-700 4.5 Γνήσια 
Ηλεκτρόφοβη (105) 

(#)
4222 HCHCD PPP +=
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Άλλες καταλυτικές αντιδράσεις 

Αντίδραση Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 

“Ολική” 
r vs Φ 

συµπεριφορά 
Αναφορά

Ισοµερίωση  
1-βουτενίου Pd Nafion --- 70 ~40 Γνήσια 

Ηλεκτρόφιλη (108) 

CH4 steam 
reforming Ni ZrO2(Y2O3) 0.05-3.5 600-900 2 Γνήσια 

Ηλεκτρόφοβη (26) 

 
Γενικά να αναφέρουµε ότι ένα αντιδρών, I, ορίζεται ως ηλεκτρονιοδέκτης (Α) όταν αυτό 

αυξάνει το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας 

     0>⎟⎟
⎠

⎞
∂
Φ∂

≠ ij
i θ

θ
    (2.21) 

και αντίστοιχα ηλεκτρονιοδότης (D), όταν µειώνει το έργο εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας 

   0<⎟⎟
⎠

⎞
∂
Φ∂

≠ ij
i θ

θ
    (2.22) 

 Από την µελέτη του πίνακα 2.2, προκύπτει ότι η συνολική συµπεριφορά r vs. Φ είναι 

ευαίσθητη στις µεταβολές της σύστασης των αντιδρώντων ή στο είδος του ιόντος που άγεται, 

για δεδοµένη αντίδραση και µεταλλικό καταλύτη. 

2.3.6 Κανόνες Η.Ε. 

Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι στηρίζονται στη βάση των πειραµατικών 

παρατηρήσεων και στην πληθώρα των διαφόρων µελετών που έχουν γίνει για την 

ηλεκτροχηµική ενίσχυση. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα που µας δείχνουν πως αυτοί οι 

κανόνες δεν βρίσκουν εφαρµογή µόνο στην ηλεκτροχηµική ενίσχυση, αλλά και στη 

χηµική (κλασική) ενίσχυση γενικότερα. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε πως είναι δύο τα 

είδη συµπεριφοράς: τοπική και συνολική.  

Η τοπική συµπεριφορά αναφέρεται σε (α) ηλεκτροφοβική και (β) ηλεκτροφιλική 

συµπεριφορά και διέπεται από τους ακόλουθους “τοπικούς” κανόνες: 

ΚΑΝΟΝΑΣ Ι: Μια καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφοβη συµπεριφορά, εάν 

η αντίδραση είναι θετικής τάξης για τον ηλεκτρονιοδότη (D) και αρνητικής ή µηδενικής για 

τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α). 
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Ο παραπάνω κανόνας είναι εύκολο να κατανοηθεί αν λάβουµε υπόψιν µας το γεγονός 

ότι µια αύξηση στο δυναµικό και κατά συνέπεια και στο έργο εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας προκαλεί ισχυροποίηση του δεσµού χηµειορόφησης του (D) και χαλάρωση του 

χηµειοροφητικού δεσµού του (Α) µε την καταλυτική επιφάνεια. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα όταν αυξάνουµε το έργο εξόδου να αυξάνει η κάλυψη της επιφάνειας από (D) 

µε ταυτόχρονη µείωση της κάλυψης σε (Α). 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΙΙ: Μια καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά, εάν 

η αντίδραση είναι αρνητικής τάξης για τον ηλεκτρονιοδότη (D) και θετικής ή µηδενικής για 

τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α). 

Κάνοντας παρόµοιους συλλογισµούς όταν µειώνουµε το έργο εξόδου να αυξάνει η 

κάλυψη της επιφάνειας από (Α) µε ταυτόχρονη µείωση της κάλυψης σε (D). 

Λεπτοµερής ανάλυση [68] της εξάρτησης του r από το Φ σε σχέση µε την εξάρτηση 

του r από τις µερικές πιέσεις των αντιδρώντων οδηγεί στους ακόλουθους τέσσερις κανόνες 

για τη συνολική εξάρτηση του r από το Φ. 

ΚΑΝΟΝΑΣ G1: Γνησίως ηλεκτρόφοβη συµπεριφορά εµφανίζεται όταν ο 

ηλεκτρονιοδέκτης (Α) ροφάται πολύ ισχυρότερα από τον ηλεκτρονιοδότη (D). 

ΚΑΝΟΝΑΣ G2: Γνησίως ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά εµφανίζεται όταν ο 

ηλεκτρονιοδέκτης (Α) ροφάται πολύ ασθενέστερα από τον ηλεκτρονιοδότη (D). 

ΚΑΝΟΝΑΣ G3: Συµπεριφορά µεγίστου (ηφαιστειακή) εµφανίζεται όταν και τα δύο 

αντιδρώντα είναι ισχυρά ροφηµένα. 

ΚΑΝΟΝΑΣ G4: Συµπεριφορά ελαχίστου (αντίστροφου ηφαιστείου) εµφανίζεται 

όταν και τα δύο αντιδρώντα είναι ασθενώς ροφηµένα. 

2.3.7 Ταξινόµηση µελετών Η.Ε. µε βάση τους κανόνες 

Στηριζόµενοι στους απλούς κανόνες που αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, στον 

ακόλουθο πίνακα έχει γίνει η ταξινόµηση των µελετών Η.Ε. µε βάση τη συνολική 

εξάρτηση του ρυθµού αντίδρασης από το έργο εξόδου. Από τον πίνακα 2.3 προκύπτει ότι η 

τάξη της καταλυτικής αντίδρασης ως προς τον ηλεκτρονιοδότη (D) και τον 

ηλεκτρονιοδέκτη (Α) καθορίζει τον τύπο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης.  
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Γενικά, όπως µπορούµε να δούµε από το σχήµα 2.11, οι ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις 

(σχήµα 2.11α) είναι θετικής τάξης ως προς τον (D) και αρνητικής ή µηδενικής ως προς τον 

(Α) ενώ στις ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις είναι αρνητικής τάξης για τον (D) και θετικής ή 

µηδενικής για τον (Α) (σχήµα 2.11β). Η ηφαιστειακή συµπεριφορά (σχήµα 2.11γ) 

εµφανίζεται όταν η αντίδραση είναι θετικής τάξης για το ένα αντιδρών και σχεδόν 

αρνητικής για το άλλο. Τέλος η συµπεριφορά αντίστροφου ηφαιστείου (σχήµα 2.11δ), 

εµφανίζεται όταν η τάξη αντίδρασης είναι θετική και για τα δύο αντιδρώντα. 

 

 Σχήµα 2.11: Παραδείγµατα των τεσσάρων τύπων της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (α) Επίδραση 
δυναµικού και αδιάστατου έργου εξόδου Π(=∆Φ/kbT) στο ρυθµό οξείδωσης C2H4 και CH4 σε 
Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφοβη), (β) Επίδραση δυναµικού και Π στον λόγο προσαύξησης ρ 
κατανάλωσης ΝΟ κατά την αναγωγή ΝΟ από C2H4 σε Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφιλη), (γ) Επίδραση 
δυναµικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά την οξείδωση CO σε Pt/YSZ (συµπεριφορά 
µεγίστου), (δ) Επίδραση δυναµικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά την µερική οξείδωση 
CH3OH σε Η2Ο σε Pt/YSZ (συµπεριφορά ελαχίστου). 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Ταξινόµηση των µελετών Η.Ε. βάση της “Ολικής” r vs. Φ συµπεριφοράς.  

A. Αντιδράσεις γνησίως Ηλεκτρόφοβες 

Αντιδρώντα 
(D)          (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
Κινητική 
ως προς D
∂r/∂pD)Φ 

Κινητική 
ως προς A
∂r/∂pA)Φ 

Κανόνας Αναφορά 

C2H4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 12-16 260-450 + 0 G1 (26, 29) 

C2H4 O2 Pt β″-Al2O3 238 180-300 + 0 G1 (26, 41) 

C2H4 O2 Pt TiO2 3.5-12 450-600 + 0 G1 (26, 91) 

C2H4 
C2H4 

O2 
O2 

Rh 
Ag 

ZrO2(Y2O3) 
ZrO2(Y2O3) 

0.05-2.6 
0.2-1.1 

250-400
320-470

+ 
+ 

0 
0 

G1 
G1 

(26, 73) 
(26, 80) 

C2H4 O2 IrO2 ZrO2(Y2O3) 300 350-400 + 0 G1 (26, 88, 89) 

C2H4 O2 RuO2 ZrO2(Y2O3) 155 240-500 + ≤0 G1 (90) 

CO O2 Pt CaF2 11-17 500-700 + 0 G1 (26, 42) 

CO O2 Pd ZrO2(Y2O3) 500 400-550 ? ? ? (26, 64) 

CH4 O2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-4.8 380-440 + 0 G1 (75) 

C3H6 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 20-120 320-420 + ≤0 G1 (26, 81) 

CH4 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.02-2 650-850 + 0 G1 (26, 82) 

C6H6 H2 Pt β″-Al2O3 0.02-0.12 100-150 ≥0 ~0 G1 (26, 94, 95) 

C2H2 H2 Pt β″-Al2O3 1.7-9 100-300 ? ? ? (96) 

H2 CO2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.03-0.7 300-450 + 0 G1 (26) 

H2 
C2H2, 
C2H4 

Pd β″-Al2O3 0.1-5.9# 70-100 ≥0 0 G1 (100) 

H2S - Pt ZrO2(Y2O3) --- 600-750 ?  ? (26, 38) 

CH4 - Ag SrCe0.95Yb0.05O3 --- 750 ?  ? (26, 106) 

NH3 - Fe CaZr0.9In0.1O3-a 4-12kPa 530-600 +  G1 (105) 

NH3 - Fe K2YZr(PO4)3 4-12kPa 500-700 +  G1 (105) 

CH4 H2O Ni ZrO2(Y2O3) 0.05-3.5 600-900 + ≤0 G1 (26, 87) 

(#) 
4222 HCHCD PPP +=  
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B. Αντιδράσεις γνησίως Ηλεκτρόφιλες 

Αντιδρώντα 
        (D)          (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
Κινητική 
ως προς D 
∂r/∂pD)Φ 

Κινητική 
ως προς A 
∂r/∂pA)Φ 

Κανόνας Αναφορά 

C2H4 O2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 4.8 385-470 - + G2 (103) 

C2H4 O2 Pt CeO2 1.6-3.7 500 - + G2 (92) 

C2H4 O2 Pt YZTi10 3 400-475 ? ? ? (93) 

C2H4 O2 Ag β″-Al2O3 0.3-0.4 240-280 - + G2 (101) 

CO O2 Ag β″-Al2O3 0.1-10 360-420 0 + G2 (26) 

C3H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.9-55 350-480 ≤0 + G2 (26, 71) 

CH3OH O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0-2 500 ? + G2 (84) 

CH4 O2 Au ZrO2(Y2O3) 0.1-0.7 700-750 0 + G2 (26, 39, 85)

H2 N2 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 0-3 440 ? ? ? (104) 

H2 C2H4 Ni CsHSO4 1 150-170 ? ? ? (16, 26) 

 CH3OH Pt ZrO2(Y2O3) --- 400-500  ? ? (26, 64) 

 CH3OH Ag ZrO2(Y2O3) 
0-6 
kPa 550-750  + G2 (26, 30) 

C2H4 NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-10 380-500 0 + G2 (72) 

C2H4 NO Pt β″-Al2O3 0.1-1.1 280-400 ? ? ? (26) 

CO NO Pt β″-Al2O3 0.3-5 320-400 ≤0 + G2 (97) 

CO NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-6.5 320-480 ~0 + G2 (76, 77) 

CO N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 - + G2 (76) 

 1-C4H8 Pd Nafion --- 70  ? G2 (108) 

Γ. Αντιδράσεις µε συµπεριφορά Μεγίστου 

Αντιδρώντα 
(D)        (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
Κινητική 
ως προς D 
∂r/∂pD)Φ 

Κινητική 
ως προς A 
∂r/∂pA)Φ 

Κανόνας Αναφορά 

C2H4 O2 Pt Na3Zr2Si2PO12 1.3-3.8 430 - + G3 (102) 

CO O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-55 468-558 + - G3 (26) 

CO O2 Pt β″-Al2O3 0.5-20 300-450 - + G3 (26, 40) 

H2 O2 Pt H2O - 0.1N 
KOH 0.3-3 25-50 + - G1 (26, 45) 

H2 O2 Pt Nafion 0.2-5 25 + - G3 (26, 107) 

SO2 O2 Pt V2O5-K2S2O7 1.8 350-450 ? ? ? (109) 

C3H6 NO Pt β″-Al2O3 2-70 375 - + G3 (98) 

H2 NO Pt β″-Al2O3 0.3-6 360-400 - + G3 (99) 
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∆. Αντιδράσεις µε συµπεριφορά Ελαχίστου 

Αντιδρώντα 
(D)        (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) 
Κινητική 
ως προς D 
∂r/∂pD)Φ 

Κινητική 
ως προς A 
∂r/∂pA)Φ 

Κανόνας Αναφορά 

C2H4 O2 Pt TiO2 0.2-0.3# 450-600 + + G4 (26, 91) 

C3H6 O2 Pt YZTi10 5 400-500 ? ? ? (93) 

CO O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.6-14 350-450 + + G4 (26, 83) 

CO O2 Ag-Pd alloy ZrO2(Y2O3) 3.5-12.5 450-500 + + G4 (86) 

CO O2 Au ZrO2(Y2O3) 3-53 450-600 + ≥0 G4 (26, 39, 85)

C2H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.06-7 270-500 + + G4 (26, 104) 

CH4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.02-7 600-750 + + G4 (26, 35) 

CH3OH O2 Pt ZrO2(Y2O3) 3-45 300-500 + ? ? (26, 33) 

H2 CO2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-1.1 500-590 + + G4 (26, 64) 

C3H6 
NO,
O2 

Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-8$ 250-450 + NO: + 
 O2: 0 G4 (66) 

CO NO,
O2 

Rh ZrO2(Y2O3) 0.33$ 250-450 + NO: + 
 O2: 0 G4 (74) 

($) DA PP / αναφέρεται στο λόγο µερικών πιέσεων 
63

/ HCNO PP ή CONO PP / . Η µερική πίεση του Ο2 
κυµαίνεται µεταξύ 0 – 6 kPa. 

(#) : περιοχή χαµηλών µερικών πιέσεων ΡA, ΡD  

(?) : δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
 

2.3.8 Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση και Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου-Φορέα. 

(Μαθηµατικό µοντέλο) 

∆ύο πρόσφατες δηµοσιεύσεις [110, 111], έδειξαν ότι ο µηχανισµός του φαινοµένου 

των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα, σε εµπορικούς καταλύτες νανοκρυστάλλων 

µετάλλου διεσπαρµένων σε πορώδεις φορείς µε βάση την ZrO2, την TiO2 και την CeO2, 

είναι ταυτόσηµος µε το µηχανισµό του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης όταν 

χρησιµοποιείται φορέας  YSZ  [110, 111]. Και στις δύο περιπτώσεις τον κύριο µοριακό 

µηχανισµό αποτελεί η ελεγχόµενη διάχυση (backspillover) ιόντων O2- από το φορέα προς 

τους µεταλλικούς κρυσταλλίτες, οι οποίοι καλύπτονται από αυτά (Σχήµα 2.12). Τα 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

-48- 

προωθητικά αυτά διαχεόµενα ιόντα, τα οποία αυξάνουν το έργο εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας µέχρι 1 eV, είναι πολύ λιγότερο ενεργά, για αντιδράσεις οξείδωσης, από το 

κανονικά ροφηµένο Ο στην ίδια καταλυτική επιφάνεια όπου τα δύο είδη συνυπάρχουν. Ο 

λόγος δραστικότητας των δύο ειδών O και O2- ισούται µε την τιµή της Φαρανταϊκής 

Απόδοσης Λ για ηλεκτροχηµικά προωθηµένους καταλύτες.  

~1 mµ

E µe F= E µe F= E

µΟ2 µΟ2

~1nm
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Σχήµα 2.12: Σχηµατική αναπαράσταση ενός µεταλλικού σωµατιδίου (~1µm) καταλυτικού στρώµατος 
εναποτεθειµένου σε YSZ ή TiO2 κάτω από συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (αριστερά) και ενός 
µεταλλικού σωµατιδίου (~1nm) εναποτεθειµένου σε πορώδη φορέα YSZ ή TiO2. 

  Η κοινή αρχή των δύο φαινοµένων φαίνεται στο Σχήµα 2.12. Στα πειράµατα 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης της Κατάλυσης (Σχήµα 2.12 αριστερά) µπορεί κανείς να 

µεταβάλλει το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων στο µέταλλο )M(eµ  (το οποίο 

ισούται µε το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων στον φορέα )S(eµ ) µε το να 

µεταβάλλει το δυναµικό στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη UWR και κατά συνέπεια το έργο εξόδου 

Φ, σύµφωνα µε την εξίσωση (2.5). Με τον τρόπο αυτό µπορεί κανείς να µεταβάλλει το 

ηλεκτροχηµικό δυναµικό και συνεπώς την κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας από τα 

διαχεόµενα ιόντα (backspillover O2-). 

Στα καταλυτικά συστήµατα όπου ο καταλύτης είναι διεσπαρµένος στο φορέα 

(Σχήµα 2.12 δεξιά) κανείς µπορεί να µεταβάλλει το )S(e)M(e µµ =  µεταβάλλοντας το φορέα, 
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δηλαδή χρησιµοποιώντας διαφορετικούς φορείς ή ενισχύοντάς τους µε κατιόντα 

διαφορετικού φορτίου. Αυτό είναι γνωστό στη βιβλιογραφία σαν Αλληλεπίδραση 

Μετάλλου-Φορέα επαγόµενη από ενίσχυση του φορέα (Dopant-Induced-Metal-Support-

Interactions, DIMSI). Έτσι µπορεί κανείς και πάλι να µεταβάλλει το ηλεκτροχηµικό 

δυναµικό και συνεπώς την κάλυψη της επιφάνειας του υποστηριγµένου καταλύτη από 

διαχεόµενα ιόντα O2-. 

Στο σχήµα εµφανίζονται οι περιοχές της “κλασικής” διπλοστοιβάδας που 

δηµιουργείται στην διεπιφάνεια µετάλλου-φορέα και της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας 

που δηµιουργείται στην διεπιφάνεια µετάλλου-αέριας φάσης. Τα ενεργειακά διαγράµµατα 

(κάτω µέρος) δείχνουν την θέση στο χώρο των επιπέδων Fermi ΕF (ή του ηλεκτροχηµικού 

δυναµικού eµ ) των ηλεκτρονίων, του χηµικού δυναµικού του Ο2 και του ηλεκτροχηµικού 

δυναµικού του Ο2-. Παρατηρούµε ότι κατά την επιβολή ρεύµατος ή δυναµικού (αριστερά) 

το −2Oµ παραµένει σταθερό ενώ τα eµ και 
2Oµ  τείνουν προς το φορέα-στερεό ηλεκτρολύτη. 

Το επίπεδο Fermi eµ  και κατά συνέπεια το έργο εξόδου, Φ, του µετάλλου µπορεί να 

µεταβληθεί µεταβάλλοντας το UWR (αριστερά) ή αλλάζοντας µε προσµίξεις (dopant) το 

επίπεδο Fermi του φορέα (δεξιά). 

Με βάση την οµοιότητα στους µηχανισµούς των δυο φαινοµένων προκύπτει ότι η 

Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση αποτελεί ένα ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενο φαινόµενο 

Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα. Αντίστροφα οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα 

στα καταλυτικά συστήµατα που αναφέρθηκαν είναι µηχανιστικά ισοδύναµες µε ένα 

σύστηµα Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [112, 114], στο οποίο οξυγόνο από την αέρια φάση 

αναπληρώνει συνεχώς στο φορέα το O2- που καταναλώνεται (σχήµα 2.12). 
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3.1 Εισαγωγή 

 

   µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου (κυρίως ΝΟ) στην ατµόσφαιρα, κάτω 

από συνθήκες πλούσιες σε οξυγόνο (lean deΝΟx), µε τη χρήση καταλυτικών τεχνολογιών 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα και έχει προσελκύσει το 

έντονο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας. Έχουν γίνει πολλές τεχνολογικές 

προτάσεις για την απονίτρωση των καυσαερίων, οι οποίες βασίζονται σε διάφορες 

µεθόδους καταστολής του ΝΟ. Από όλες αυτές τις µεθόδους υπερίσχυσε η εκλεκτική 

Η 
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αναγωγή του ΝΟ (Selective Catalytic Reduction, SCR), η οποία καλύπτει σε διεθνές 

επίπεδο ποσοστό της τάξης του 93% όλων των εφαρµογών καταστολής του ΝΟ από τα 

καυσαέρια [1]. Η εφαρµογή ρευστοστερεάς κλίνης (σε ποσοστό 5%) πρακτικά αποτελεί 

µια άλλη εναλλακτική µέθοδο καύσης µε χαµηλές εκποµπές ΝΟ. Τέλος υπάρχει και η 

εκλεκτική µη-καταλυτική αναγωγή του ΝΟ (Selective Non Catalytic Reduction, SNCR) µε 

ποσοστό 2%, η οποία βασίζεται στην οµογενή αναγωγή του ΝΟ µε αµµωνία σε υψηλές 

θερµοκρασίες (700οC). 

Πρακτικά όλες οι γνωστές κατηγορίες καταλυτών, καθώς και διάφοροι συνδυασµοί 

τους έχουν εξεταστεί (π.χ. µέταλλα, ζεόλιθοι, µεταλλοξείδια, µονοκρύσταλλοι). Οι µελέτες 

που έχουν γίνει στο πεδίο αυτό, επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση αναγωγικών µέσων 

όπως ΝΗ3, CO, H2, και υδρογονάνθρακες καθώς και στην απευθείας διάσπαση του ΝΟ. Η 

καταστολή των οξειδίων του αζώτου επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

 Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) µε αµµωνία. Αυτή η µέθοδος απαντάται 

κυρίως σε µεγάλες χηµικές βιοµηχανίες και σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 

 Καταλυτική αναγωγή του ΝΟ από CO ή/και H2. Αποτελεί µια από τις κύριες 

αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς των 

αυτοκινήτων. 

 Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ παρουσία υδροδονάνθρακα (ΗC). Είναι 

µια πολλά υποσχόµενη µέθοδος, η οποία δεν έχει φθάσει ακόµη σε βιοµηχανική 

εφαρµογή. Μπορεί να εφαρµοστεί τόσο στην µείωση των διαφόρων εκπεµπόµενων 

ρύπων από τα αυτοκίνητα, όσο και από διάφορες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

 Απευθείας διάσπαση του ΝΟ. Αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτεί 

τη χρήση αναγωγικών  µέσων. 

3.2 Αναγωγή του ΝΟ µε αµµωνία 

Η καταλυτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από απόβλητα 

διαφόρων βιοµηχανιών, κυρίως εγκαταστάσεων παραγωγής νιτρικού οξέος, µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί εκλεκτικά χρησιµοποιώντας την αµµωνία ως αναγωγικό µέσο. Αυτή η 
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διεργασία, καλούµενη και ως εκλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR), έχει ως κύριο βήµα 

την αναγωγή του ΝΟ ή του NO2 προς Ν2. Οι κύριες αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά 

την αναγωγή του ΝΟ από την αµµωνία είναι οι ακόλουθες: 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O (3.1)

6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O   (3.2)

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O   (3.3)

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O   (3.4)

Η αντίδραση απονίτρωσης µε ΝΗ3 έχει ερευνηθεί για καταλύτες πολλών 

διαφορετικών συνθέσεων όπως: Pt-Pd-Ru/Al2O3, Fe2O3/Cr2O3, V2O5/MoO3/WO3/Al2O3 

και V2O5/TiO2 [2], στη θερµοκρασιακή περιοχή 350-450οC. 

 Σε εκτεταµένη επισκόπηση, οι Bosch και Janssen [3] αναφέρουν ότι µεταξύ των 

διαφόρων καταλυτών που χρησιµοποιούνται για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ µε ΝΗ3, 

οι πλέον αποτελεσµατικοί καταλύτες είναι τα µεταλλοξείδια και ειδικότερα το οξείδιο 

βανάδιας (V2O5) που βρέθηκε να είναι το πιο ενεργό και πιο εκλεκτικό οξείδιο. Η αµµωνία 

Σχήµα 3.1: Μετατροπή του NO σε καταλύτες βανάδιας-τιτάνιας για διάφορα ποσοστά σε V2O5  
(µάζα καταλύτη: 50 mg, ΝΗ3/ΝΟ: 1.38, Ο2: 3500 ppm). 
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αντιδρά εκλεκτικά επί του ΝΟ σε αντίθεση µε το υδρογόνο και δείχνει να έχει 

εκλεκτικότερη αλληλεπίδραση µε το οξυγόνο των καυσαερίων [4]. 

Εκτός από τις πιο πάνω αντιδράσεις είναι πιθανό να πραγµατοποιηθούν διάφορες 

άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις, ως αποτέλεσµα της φύσης των καταλυτών, της 

περιεκτικότητας σε οξυγόνο και της θερµοκρασίας. Παρουσία περίσσειας οξυγόνου, 

παρατηρείται µείωση της εκλεκτικότητας των καταλυτών προς αναγωγή του ΝΟ σε Ν2 και 

ευνοείται ο σχηµατισµός Ν2Ο. 

8NO + 2NH3 → 5N2O + 3H2O   (3.5)

4NO + 4NH3 + 3O2  → 4N2O + 6H2O   (3.6)

8NO2 + 6NH3 + 3O2  → 4N2O + 6H2O   (3.7)

Παρόλο που η αντίδραση απονίτρωσης λαµβάνει χώρα ικανοποιητικά στις διάφορες 

καταλυτικές επιφάνειες στη θερµοκρασιακή περιοχή 150-250οC, επιβάλλεται η διεξαγωγή 

της σε υψηλότερες θερµοκρασίες, όπως αναφέραµε και προηγουµένως, προκειµένου να 

αποφεύγονται οι οµογενείς αντιδράσεις της ΝΗ3 µε το SO2 των καυσαερίων. Αυτές οι 

αντιδράσεις είναι ανεπιθύµητες, επειδή οδηγούν στο σχηµατισµό στερεών θεϊκών και 

θεϊκών αµµωνιακών αλάτων, που καλύπτουν την καταλυτική επιφάνεια επιφέροντας έτσι 

την αδρανοποίησή τους. 

3.3 Αναγωγή του ΝΟ  µε CO ή Η2 

Η καταλυτική αναγωγή του ΝΟ µε CO ή Η2 αποτέλεσε µια από τις πρώτες 

ερευνητικές προσπάθειες, δεδοµένου της παρουσίας τόσο του ΝΟ όσο και του CO στα 

απαέρια του αυτοκινήτου [5-7]. Η αντίδραση ΝΟ + CO παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, επειδή τα δύο αντιδρώντα συνυπάρχουν στα καυσαέρια των κινητών και 

ακίνητων πηγών καύσης και η αλληλοµετατροπή τους θα επέλυνε αρκετά 

περιβαλλοντολογικά προβλήµατα. 

NO + CO → CO2 + 1/2N2   (3.8)

Λόγω της παρουσίας µικρού ποσοστού Η2 στα αέρια της εξάτµισης, είναι πιθανή η 

ακόλουθη αντίδραση:  
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NO + H2  → N2 + H2O (NH3 ή N2O)   (3.9)

Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από το CO ή το Η2 δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

εκλεκτική, διότι εκτός απο το Ν2 παράγονται και άλλες ενώσεις όπως Ν2Ο και ΝΗ3 

(περίπτωση αναγωγής µε Η2). 

3.3.1 Καταλύτες 

• ΜΕΤΑΛΛΟΞΕΙ∆ΙΑ 

Οι πρώτοι καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν στις διάφορες µελέτες της αναγωγής 

του ΝΟ ήταν τα µεταλλοξείδια [8-14]. Η αναγωγή του ΝΟ από CO παρουσία οξυγόνου, 

βρέθηκε να ακολουθεί την εξής  σειρά αναφορικά µε την δραστικότητα των οξειδίων: 

Fe2O3>CuCr2O4 > Cu2O > Cr2O3 > NiO  (σχήµα 3.2).  

Τα πειράµατα έδειξαν καλή εκλεκτικότητα ως προς Ν2 και CO2 για τα οξείδια 

Fe2O3 και Cr2O3. Παρουσία των υπολοίπων οξειδίων, η αντίδραση οξείδωσης του CO ήταν 

πιο γρήγορη από αυτή της αναγωγής του ΝΟ από το CO. Οι Shelef και Kummer [15] 

υπέθεσαν πως στους περισσότερους καταλύτες µεταλλοξειδίων, υπήρξε µια αντιστοιχία 

µεταξύ της οξείδωσης του CO και της οξείδωσης των καταλυτικά ανηγµένων ενεργών 

κέντρων.  

Σχήµα 3.2: Ενεργότητα διαφόρων οξειδίων σε φορείς Al2O3-SiO2 κατά την 
αναγωγή του ΝΟ από το 
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Τα ενεργά κέντρα Cu(II) χηµειοροφούν το ΝΟ γρηγορότερα από εκείνα του Cu(I). 

Eποµένως η αναγωγή του ΝΟ µε CO, θα µπορούσε να προχωρήσει σε δύο στάδια:  αρχικά 

µερική αναγωγή του ΝΟ προς Ν2Ο και στη συνέχεια περαιτέρω αναγωγή του Ν2Ο προς Ν2. 

Εάν το δεύτερο βήµα ήταν αργό, µέρος του Ν2Ο θα εκροφόταν από την καταλυτική 

επιφάνεια προτού να µετατραπεί σε Ν2. Κατά συνέπεια, η διάσπαση του ΝΟ εµφανίζεται 

όπου υπάρχουν ελεύθερα ενεργά κέντρα. Οι London και Bell έχουν προτείνει ένα  

µηχανισµό αντίδρασης [16, 17] που επιβεβαιώνει πως η αναγωγή του ΝΟ ενισχύεται 

σηµαντικά όταν η καταλυτική επιφάνεια είναι µερικώς ανηγµένη. 

• ΜΕΤΑΛΛΑ 
Η χαµηλή σταθερότητα των µεταλλοξειδίων, κατά την αντίδραση της αναγωγής του 

ΝΟ µε το CO, οδήγησε την έρευνα σε καταλύτες από ευγενή µέταλλα. Όπως και στην 

περίπτωση των οξειδίων, ο χαλκός ως µέταλλο αποτελεί τον πιο ευρέως µελετούµενο 

καταλύτη. Έχει δειχθεί ότι σε υψηλές διασπορές ο χαλκός µπορεί να αλληλεπιδράσει  και 

να ενεργοποιήσει τα µόρια του ΝΟ. Από µετρήσεις που έγιναν δείχνεται ότι η ενεργότητα 

µειώνεται µε την ακόλουθη σειρά Cu/SiO2>Cu/CuAl2O4>Cu [18]. Χρησιµοποιώντας ως 

φορέα TiO2, [19, 20] δείχθηκε ότι ισχυρά ανηγµένοι καταλύτες  είναι πιο ενεργοί από τους 

ελεγχόµενα ανηγµένους καταλύτες, ενώ η καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών χαλκού 

ήταν παρόµοια µε εκείνη των καταλυτών από λευκόχρυσο. Η εναπόθεση του χαλκού ως 

µέταλλο δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά του, όσον αφορά αυτήν την αντίδραση. Η 

διάσπαση του µονοξειδίου αζώτου απαιτεί επίσης την παρουσία ενεργών κέντρων για να 

ροφηθεί το οξυγόνο ως δέκτης e-, ενώ η εκρόφησή του προκύπτει µέσω των διαφόρων 

µεταλλικών οξειδίων που σχηµατίζονται στην επιφάνεια του µετάλλου-καταλύτη. Στην 

περίπτωση που ο καταλύτης Cu είναι υποστηριγµένος σε κάποιο φορέα, τότε έχει 

παρεµφερή ενεργότητα µε εκείνη των µεταλλοξειδίων. 

Σε µια εκτενή επισκόπηση οι Shelef και  Graham [21] υποστήριξαν την αναγκαιότητα 

της χρήσης καταλυτών ροδίου στους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς (ΤΚΜ). 

Έδειξαν ότι ευγενή µέταλλα όπως  Pt και Pd είναι λιγότερο ικανά στη διάσπαση του ΝΟ 

από ότι το ρόδιο. Ο ΤΚΜ είναι πολύ αποτελεσµατικός στην οξείδωση, και ως εκ τούτου 

στην καταστροφή των ρύπων CO και HC. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο για την αναγωγή του 

ΝΟ που η µείωση του αποτελεί σήµερα ένα από τα ουσιαστικότερα προβλήµατα της 

προστασίας του περιβάλλοντος [22]. Στον καταλυτικό µετατροπέα, το Rh είναι το µέταλλο 

εκείνο που κατά κύριο λόγο “χρεώνεται” τη διεργασία αναγωγής του ΝΟ. Η σηµαντική 
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δραστικότητά του για αυτήν τη διεργασία, οφείλεται στο ότι χηµειοροφά στην επιφάνεια 

του το ΝΟ, κυρίως διασπαστικά. 

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την αναγωγή του ΝΟ από το CO, είναι η φύση του 

ευγενούς µετάλλου και του φορέα. Το µέγεθος των κρυσταλλιτών του υποστηριγµένου 

µετάλλου καθώς και η θερµοκρασία αντίδρασης, είναι δύο άλλες πολύ σηµαντικές 

παράµετροι. Οι Kobilynski και Taylor [23] εξέτασαν την καταλυτική ενεργότητα διαφόρων 

καταλυτών από ευγενή µέταλλα (Ru, Rh, Pt, Pd), σχήµα 3.3, οι οποίοι ήταν 

υποστηριγµένοι σε αλούµινα. Το Ru ήταν το πιο ενεργό µέταλλο (µετατροπή 100% του 

ΝΟ στους 523K) ενώ η σειρά ενεργότητας ήταν: Ru>Rh>Pd>Pt, αλλά όµως ακόµη και  

µικρές περιεκτικότητες σε οξυγόνο µειώνουν δραµατικά την ενεργότητα του εν λόγω 

µετάλλου [24-26].  

Όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον  εστιάστηκε στα υπόλοιπα ευγενή µέταλλα και 

ειδικότερα στο Rh, το οποίο ήταν δεύτερο αναφορικά µε την δραστικότητα, µέταλλο. 

Ερευνώντας µια σειρά υποστηριγµένων ευγενών µετάλλων (Ir, Rh, Pt, Pd) σε αλουµίνα, 

παρατηρήθηκε µια έντονη ενίσχυση της αναγωγής του ΝΟ από το CO σε καταλύτες 

Ir/Al2Ο3 παρουσία χαµηλών συγκεντρώσεων CO και µεγάλων λόγων  O2/CO. Αυτά τα 

αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε εκείνα που προέκυψαν από την µελέτη των Tauster 

και Murell [27]. Οι υψηλές µετατροπές που επιτεύχθηκαν στους καταλύτες Ir/Al2Ο3 έναντι 

εκείνων σε Rh/Al2Ο3 έδειξαν µια σηµαντική ικανότητα του Ir να προσροφήσει και να 

Σχήµα 3.3: Εξάρτηση της ενεργότητας ευγενών µετάλλων από τη θερµοκρασία για 80% µετατροπή 
του    ΝΟ,  0.5% κ.β. ΝΟ και 2% κ.ο. CO. (φόρτιση µετάλλου: 0.5 % κ.β. και 24000 GHSV) [23]. 
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διασπάσει το ΝΟ παρουσία περίσσειας οξυγόνου. Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από το 

CO, πέρα από τη φύση του καταλύτη, είναι επίσης ευαίσθητη στην παρουσία οξειδωµένων 

ενεργών κέντρων. Πειράµατα που έγιναν µε προοξειδωµένους καταλύτες έδειξαν 

υψηλότερη ενεργότητα. 

• ΖΕΟΛΙΘΟΙ/ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΕΣ 
Μια άλλη κατηγορία καταλυτών η οποία  έχει απασχολήσει την ερευνητική 

κοινότητα, είναι οι ζεόλιθοι. Όµως τόσο η ενεργότητα όσο και η εκλεκτικότητά τους 

βρέθηκαν να είναι κατώτερες από εκείνες των ευγενών µετάλλων [28-30]. Οι περοβσκίτες 

είναι µια νέα, πολλά υποσχόµενη γενιά καταλυτών και ερευνάται εκτενώς τα τελευταία 

χρόνια [31-33]. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η δοµή του περοβσκίτη είναι τέτοια που να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορέας υποστήριξης των ευγενών µετάλλων ώστε να 

επιτύχουµε σηµαντικά ενισχυµένη θερµική σταθερότητα [34, 35]. Παρόλο που οι 

περοβσκίτες παρουσιάζουν υποδεέστερη απόδοση από τα ευγενή µέταλλα, κυρίως σε 

υψηλές µετατροπές, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις συγκρίσιµης απόδοσης και ήδη ένας 

σηµαντικός αριθµός πατεντών βιοµηχανικής προέλευσης καλύπτουν τη χρήση 

περοβσκιτών σαν καταλυτών καύσης [36]. 

3.3.2 Κατεργασία του καταλύτη / επίδραση του φορέα 

Ανάλογα µε την ατµόσφαιρα την οποία γίνεται η προ-κατεργασία του καταλύτη, 

µπορούν να παρατηρηθούν  σηµαντικές αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά των 

καταλυτών [37]. Η διασπορά του µετάλλου (Rh, Pt) στον φορέα δεν επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις αναγωγικές συνθήκες, ακόµη και αν η κατεργασία πραγµατοποιείται σε 

υψηλές θερµοκρασίες. Αντιθέτως, η κατεργασία των καταλυτών σε οξειδωτικό 

περιβάλλον, προκαλεί µια γρήγορη οξείδωση του Rh που είναι εναποτεθειµένο πάνω στον 

φορέα, η οποία εξαρτάται από τη θερµοκρασία [38]. Εντούτοις, χαµηλές διασπορές Rh 

έχουν θετική επίδραση στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO διότι το υψηλά 

διεσπαρµένο Rh είναι λιγότερο ενεργό.  

Το µέγεθος των κρυσταλλιτών του µετάλλου είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας 

που επηρεάζει  σηµαντικά την αντίδραση αναγωγής [39]. Οι Oh και Eickel [40] 

παρατήρησαν µια 50-πλάσια αύξηση στους ρυθµούς αναστροφής (ΤΟF) όταν µειώθηκε η 
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διασπορά του καταλύτη Rh/Al2Ο3 από 100% σε 1.7%. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα βέλτιστο 

ποσοστό διασποράς του καταλύτη πάνω στο φορέα του µετάλλου. Πραγµατικά, αύξηση 

του ποσοστού του Rh στην ενεργό φάση από 5,84 σε 11,21% είχε σαν αποτέλεσµα 

σηµαντική µείωση του TOF, σχήµα 3.4. 

 Χρησιµοποιώντας την (100) επιφάνεια ως πρότυπο [41] έγινε σύγκριση της ικανότητας 

των Rh, Pt και Pd στη ρόφηση του ΝΟ. Τα δύο κύρια συµπεράσµατα ήταν:  

I. Η διασπαστική ρόφηση του ΝΟ ευνοείται σε επιφάνειες Rh, ως άµεση συνέπεια της  

συµφωνίας των fermi επιπέδων των µετάλλων µε εκείνα του προσροφηµένου ΝΟ. 

II. ∆υνατότητα σχηµατισµού ροφηµένων ειδών (NO)2, από διαφορετικά γραµµικά 

προσροφηµένα µόρια ΝΟ. Αυτά τα νέα  είδη προκαλούν έναν ισχυρό δεσµό N-N 

έναντι εκείνου του απλά  ροφηµένου ΝΟ. 

 Η σωστή επιλογή του φορέα πάνω στον οποίο θα υποστηριχθεί το µέταλλο-

καταλύτης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργότητα και εκλεκτικότητα  του ευγενούς 

µετάλλου [42]. Ειδικότερα, διάφορες ερευνητικές προσπάθειες τη δεκαετία του '70 έδειξαν 

Σχήµα 3.4: Επίδραση της φόρτισης Rh σε Al2O3 στους ρυθµούς αναστροφής του ΝΟ (ΤΟF) 
1% κ.ο. ΝΟ και 3% κ.ο. CΟ (θερµοκρασία:503K και  300000 h-1). 
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ότι παρουσία του οξυγόνου, η Ce δρα ως “συσσωρευτής οξυγόνου” και ενισχύει τη 

σταθερότητα των καταλυτών. Επιπλέον, λόγω της θερµικής της σταθερότητας, η Ce 

σταθεροποιεί τη διασπορά των ευγενών µετάλλων πάνω στο φορέα [43-50]. 

  Από µελέτες προέκυψε πως η Ce έχει διπλό ρόλο: σταθεροποιεί τη διασπορά 

µετάλλων (Rh ή Pt) και παράλληλα ενισχύει την ενεργότητα του µετάλλου κατά την 

αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ [51]. Αυτή η αύξηση φαίνεται να συνδέεται µε τις 

ιονισµένες κενές θέσεις στο  πλέγµα  της CeO2 [52], οι οποίες εντοπίζονται κοντά στους  

κρυσταλλίτες του µετάλλου. Από φάσµατα  θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ΝΟ και 

CO [53] παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα. Η επίδραση του 

φορέα είναι πολύ σύνθετη και ακόµη δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως [54], σε γενικές 

γραµµές όµως σταθεροποιεί το µέταλλο και δρα ως “συσσωρευτής Ο2”. 

3.3.3 Μηχανιστικές Μελέτες 

Οι διάφοροι µηχανισµοί που έχουν προταθεί για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ 

από το CO σε ευγενή µέταλλα, υποστηριγµένα σε κάποιο φορέα, είναι σε γενικές γραµµές 

ίδιοι µε εκείνους που έχουν διατυπωθεί για τα οξείδια. Παρόλα αυτά όµως το συγκεκριµένο 

καταλυτικό σύστηµα είναι αναγκαίο να περιγραφεί από πιο πολύπλοκους µηχανισµούς, οι 

οποίοι να λαµβάνουν υπόψιν την ενεργότητα του µετάλλου και τη διασπορά του στον 

φορέα. Μια πρώτη προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο µηχανισµός της καταλυτικής 

αναγωγής του ΝΟ, έγινε σε καταλύτες που ήταν υποστηριγµένοι σε αλούµινα [55, 56]. Τα 

φάσµατα  υπέρυθρης φασµατοσκοπίας (IR) που καταγράφηκαν σε δείγµατα καταλυτών 

Ru, Rh, Pd, Pt και Ir έδειξαν ότι όλοι οι καταλύτες µε εξαίρεση το Ru, παρουσίασαν µια 

πολύ έντονη κορυφή στα 2264 cm-1. Αυτή η παρατήρηση είχε σαν αποτέλεσµα να προταθεί 

ένας µηχανισµός µε βάσει το σχηµατισµό ενδιαµέσων ειδών του τύπου -ΝCO πάνω στην 

επιφάνεια του καταλύτη.  

Πρόσφατες µελέτες σε καταλύτες Rh/SiO2 [57-59] έδειξαν ότι ο µηχανισµός που 

διέπει την αντίδραση αντιστοιχεί τελικά σε έναν µηχανισµό οξείδωσης-αναγωγής, πάνω 

στην επιφάνεια του καταλύτη. Ο Belton [60] έδειξε ότι ο σχηµατισµός του Ν2 από τα 

ατοµικά προσροφηµένα είδη είναι τουλάχιστον 50 φορές γρηγορότερος από τα άλλα 

βήµατα, δείχνοντας ότι ο επανασύνδεση ατόµων Ν δεν είναι το ρυθµορυθµιστικό  βήµα της 

αντίδρασης. Ο λόγος για τον οποίο γενικά δεν παρατηρήθηκε το Ν2Ο σε θερµοκρασίες 
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πάνω από 675 Κ,  σε καταλύτες Rh/CeΟ2 και Rh/CeO2+Al2O3, δεν είναι η απουσία 

σχηµατισµού Ν2Ο αλλά η γρήγορη αντίδρασή  του µε το CO [61]. 

Η έρευνα σε επιφάνειες µονοκρυστάλλων µπορεί να προσφέρει αρκετά χρήσιµες 

πληροφορίες για τον προσδιορισµό του ρυθµορυθµιστικού βήµατος. Μελέτες που έγιναν 

σε επιφάνειες πλατίνας Pt(111) και Pt(110) [62], έδειξαν ότι το βραδύ βήµα είναι η 

διάσπαση του ΝΟ πάνω στην επιφάνεια του µονοκρυστάλλου. Πειράµατα που έγιναν σε 

καταλύτες Rh, Pd και Pt (πολυκρυσταλλικά στρώµατα καταλύτη) [63, 64] οδήγησαν στο 

συµπέρασµα ότι όσο υψηλότερη είναι η ικανότητα διάσπασης του ΝΟ από το µέταλλο, 

τόσο χαµηλότερη είναι η εκλεκτικότητα προς Ν2Ο. 

3.3.4 Αναγωγή του ΝΟ µε Η2 

Το Η2 παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους υδρογονάνθρακες 

και την ΝΗ3: (α) δε συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αφού η καύση του δεν 

παράγει CO2, (β) δεν παρουσιάζει τα προβλήµατα φύλαξης και διαχείρισης που 

παρουσιάζει η αµµωνία και (γ) µε βάση το γεγονός ότι αναδεικνύεται ως µια πολύ 

σηµαντική ενεργειακή πηγή στο µέλλον [65] θα είναι διαθέσιµο σε αρκετές βιοµηχανικές 

µονάδες. Παρόλα αυτά, οι αναφορές που υπάρχουν  στην βιβλιογραφία όσον αφορά την 

αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 είναι περιορισµένες [66-68].  

Kαταλύτης 

Σχήµα 3.5: Εξάρτηση της ενεργότητας διαφόρων καταλυτών από τη θερµοκρασία για 80%  µετατροπή 
του ΝΟ,  0.5% κ.β. ΝΟ και 2% κ.ο. Η2. (φόρτιση µετάλλου: 0.5 % κ.β και 24000 GHSV). 
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Ένας από τους λόγους είναι η αντίδραση του Η2 µε το Ο2 που θεωρείται µια αρκετά 

γρήγορη αντίδραση σε σχέση µε την επιθυµητή αντίδραση αναγωγής του ΝΟ σε Ν2 και 

Η2Ο. 

Η τεχνολογική σηµασία που δίδεται στις µέρες µας στο υδρογόνο είναι 

περιορισµένη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα την µέθοδο SCR ατµοηλεκτρικών σταθµών (ΑΗΣ), 

όπου η εκλογή του αναγωγικού µέσου αποτελεί ελεύθερη παράµετρος και εξαρτάται από 

τεχνικο-οικονοµικά κριτήρια. Συγκριτικές µελέτες µεταξύ ΝΗ3 και Η2 οδήγησαν στην 

επιλογή της αµµωνίας, αφού το Η2 κρίθηκε ακατάλληλο εξαιτίας της παρουσίας οξυγόνου 

στα καυσαέρια των ΑΗΣ και της εκλεκτικότερης αντίδρασης Η2+Ο2 από την αντίδραση 

ΝΟ+Η2 στην επιφάνεια των καταλυτών [4]. 

3.4 Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ µε υδρογονάνθρακες 

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών εκποµπών των ΝΟx στο οικοσύστηµα 

και στους ανθρώπους, είναι πλέον πολύ καλά γνωστές. Η τεχνολογία της εκλεκτικής 

καταλυτικής αναγωγής των ΝΟx µε υδρογονάνθρακες έχει µελετηθεί εκτεταµένα την 

τελευταία δεκαετία, προκειµένου να καθοριστούν όλες οι παράµετροι και να βρεθεί το 

βέλτιστο καταλυτικό σύστηµα, που θα επιτυγχάνει υψηλό βαθµό απόδοσης, κάτω από 

πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας [69]. 

 Στις βιοµηχανικές µονάδες για την καταστολή των οξειδίων του αζώτου συνήθως 

χρησιµοποιείται η αµµωνία, σαν αναγωγικό µέσο. Η αντικατάσταση της ΝΗ3 µε κάποιον 

υδρογονάνθρακα συντελεί στη λύση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη χρήση της, όπως 

διαφυγή ΝΗ3, ειδικός εξοπλισµός αποθήκευσης και λειτουργίας.  

Τα απαέρια της εξάτµισης των αυτοκινήτων περιέχουν άκαυστους 

υδρογονάνθρακες  (HCs), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν µια συµπληρωµατική πηγή 

ρύπανσης. Μια πολύ ελκυστική µέθοδος, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, είναι η 

ταυτόχρονη καταστολή τόσο των οξειδίων του αζώτου όσο και των άκαυστων 

υδρογονανθράκων µέσω αντίδρασης αναγωγής των ΝΟx µε HCs. Η εκλεκτική καταλυτική 

αναγωγή των ΝΟx µε υδρογονάνθρακες (HC-SCR) µελετάται εντατικά ως µέθοδος για τον 

έλεγχο των εκποµπών από κινητές και σταθερές πηγές, ειδικά για τις µηχανές diesel. Η 

εφαρµογή της εκλεκτικής αναγωγής των ΝΟx στις µηχανές diesel, που χαρακτηρίζονται 

από χαµηλές θερµοκρασίες καυσαερίων, απαιτεί τη χρήση καταλυτών που δεν 
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επηρεάζονται από την παρουσία SO2 [70]. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου, είναι 

η χρήση ενός µίγµατος αερίων παρόµοιο µε αυτό που αποβάλλεται στο περιβάλλον από τις 

εξατµίσεις.  

Tα αλκένια και τα αλκίνια, έχει δειχθεί ότι είναι οι πιο δραστικοί αναγωγικοί 

παράγοντες και όπως θα αναφέρουµε στη συνέχεια, θεωρούνται αρκετά εκλεκτικοί [71]. 

Ανεξάρτητα από τον αριθµό των ατόµων άνθρακα, οι ολεφίνες είναι πολύ πιο 

αποτελεσµατικές από τις παραφίνες [72]. Η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ από 

υδρογονάνθρακες όπως το αιθυλένιο, το προπυλένιο και το προπάνιο λαµβάνει χώρα στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 473-673Κ, ενώ η θερµοκρασία της µέγιστης µετατροπής 

εξαρτάται από το µέταλλο και τον υδρογονάνθρακα.  

 

3.4.1 Καταλύτες  

Η µελέτη που έχει γίνει στο πεδίο αυτό επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες 

υλικών: τους ζεόλιθους, τα  ευγενή µέταλλα και τα µεταλλικά οξείδια. 

• Ζεόλιθοι 
Η καταλυτική αναγωγή του ΝΟ µε υδρογονάνθρακες µελετήθηκε αρχικά σε 

ζεόλιθους χαλκού από τις ερευνητικές οµάδες των Iwamoto [73] και Hold [74, 75], οι 

οποίοι έδειξαν ότι η καταλυτική ενεργότητα  του Cu-ZSM-5 µπορεί να ενισχυθεί 

σηµαντικά, αν στο αντιδρών µίγµα αερίων προσθέσουµε µικρά ποσά υδρογονανθράκων 

παρουσία περίσσειας οξυγόνου. Αυτά τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν τις δυνατότητες 

που υπάρχουν για την καταστολή του ΝΟ στα απαέρια των αυτοκινήτων, 

χρησιµοποιώντας ως αναγωγικό µέσο υδρογονάνθρακες. Το έντονο ερευνητικό 

ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας απεικονίζεται χαρακτηριστικά από τον αριθµό 

των δηµοσιεύσεων σε διάφορα επιστηµονικά περιοδικά [76], καθώς και από τον αριθµό 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Πολύ πρόσφατα δηµοσιεύτηκε µια συνοπτική µελέτη της 

βιβλιογραφίας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, για καταλύτες που χρησιµοποιούνται στην 

καταστολή των οξειδίων του αζώτου, η οποία έδειξε ότι πάνω από 200 διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας έχουν ήδη δηµοσιευθεί, τα περισσότερα µετά το 1990 [77]. 

Οι ζεόλιθοι είναι µια κατηγορία καταλυτών, η οποία έχει διερευνηθεί εκτενώς στην 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ, σχήµα 3.6. Η επίδραση παραµέτρων όπως η δοµή του 

ζεόλιθου, η φύση του µετάλλου, το είδος του υδρογονάνθρακα (που χρησιµοποιείται για 
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την αναγωγή) είναι πολύ καθοριστική και επηρεάζουν σηµαντικά την µετατροπή και την 

εκλεκτικότητα. Κινητικές µελέτες που έχουν γίνει σε διάφορους τύπους ζεόλιθων έχουν 

δείξει ποικίλες καταλυτικές συµπεριφορές. Εντούτοις, κοινό σηµείο αναφοράς φαίνεται να 

είναι η σπουδαιότητα των όξινων ενεργών κέντρων του ζεόλιθου στην αντίδραση [78-84]. 

Η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς το επιθυµητό προϊόν Ν2, έδωσε 

αποτελέσµατα τα οποία  είναι σε κάποιες περιπτώσεις αντιφατικά µεταξύ τους. Κατά την 

αναγωγή του ΝΟ από το µεθάνιο, η εκλεκτικότητα της αντίδρασης εξαρτάται από τον 

αριθµό των όξινων ενεργών κέντρων [85] για ζεόλιθους τύπου H-ZSM-5. Παρόλο αυτά, 

για µια µεγάλη οικογένεια καταλυτών τύπου Μ-Η ( όπου M=Ca, Sr, Ba, La, Ga) και H-

ZSM-5 [83], οι όξινες ιδιότητες των κέντρων δεν αποτέλεσαν τον καθοριστικό  παράγοντα 

για την εκλεκτικότητα. 

Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στο ρόλο των µετάλλων και την επίδραση 

της ανταλλαγής φορτίου στους διάφορους µηχανισµούς οξειδοαναγωγής. Ζεόλιθοι Cu  

[76, 77, 86] καθώς επίσης και Ce [87] θεωρούνται “εκλεκτικοί” καταλύτες για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ παρουσία κάποιου υδρογονάνθρακα. Αντιθέτως, ζεόλιθοι µε 

βάση µέταλλα όπως το Co, το Μn, το Νi [88-91] ή το Ga και το In [80, 92, 93] είναι 

ιδανικοί για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από το µεθάνιο. Οι όροι “εκλεκτικός” και 

“µη-εκλεκτικός” καταλύτης, εισήχθησαν από τους Iwamoto και Hamada στο πρώτο στάδιο 

Σχήµα 3.6: Αναγωγή του ΝΟ από υδρογονάνθρακες (*) C2H4, (**) C3H6. 
(µάζα καταλύτη: 6 gr, O2:10 vol%) Τ=673Κ. 
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ανάπτυξης καταλυτών Cu-ZSM-5 [94]. Με απλά λόγια, όσοι καταλύτες  αδυνατούν 

παρουσία οξυγόνου να ανάγουν το ΝΟ προς Ν2 και προωθούν µόνο την αντίδραση 

οξείδωσης του υδρογονάνθρακα ονοµάζονται “µη-εκλεκτικοί”. Σε γενικές γραµµές η 

πλειοψηφία των υδρογονανθράκων θεωρούνται “εκλεκτικοί”, εκτός από το CH4 και το 

C2H6 που θεωρούνται µη εκλεκτικά αναγωγικά µέσα. Παρουσία προπυλενίου, το οποίο 

είναι ένας πολύ καλός αναγωγικός παράγοντας, µελετήθηκε η ενεργότητα  διαφόρων 

µετάλλων (Na, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag) και δείχθηκε ότι ο πιο ενεργός 

καταλύτης είναι ο Fe-ZSM-5 [95]. Οι δραστικότητες κατιόντων όπως το Ce [96], Pt [97] ή 

Pd [96, 98] βρέθηκαν να είναι χαµηλότερες από εκείνη του Cu-ZSΜ-5. 

Από το σύνολο των διαφόρων τύπων ζεόλιθων που έχουν εξεταστεί µέχρι σήµερα, 

ο πλέον ενεργός και πιο εκλεκτικός καταλύτης είναι ο Cu-ZSM-5. Παρόλο αυτά τόσο 

αυτός όσο και οι υπόλοιποι ζεόλιθοι, είναι αρκετά ευαίσθητοι και απενεργοποιούνται 

άµεσα παρουσία υδρατµών και ενώσεων του θείου [88-91, 99].  

• Υποστηριγµένοι καταλύτες 

Οι καταλύτες µε βάση τους ζεόλιθους έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν µεγάλη 

ενεργότητα αναγωγής των ΝΟx, αλλά εµφανίζουν µικρή υδροθερµική αντοχή και 

δηλητηριάζονται εύκολα από το SO2. Η χαµηλή σταθερότητα του πλέον ερευνηµένου 

καταλύτη Cu-ZSM-5, περιορίζει σηµαντικά τη χρήση του σε πρακτικές εφαρµογές      

[100-103]. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στράφηκε στη χρήση καταλυτών µε ενεργό 

συστατικό µέταλλο της οµάδας του λευκόχρυσου (PGM: Platinum Group Metals). Η 

µεγάλη χηµική αδράνεια, τα υψηλά σηµεία τήξης και η µεγάλη προσροφητική ικανότητα 

των PGM, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά για καταλυτικές εφαρµογές µε εξέχουσα 

αυτή του τριοδικού καταλυτικού µετατροπέα (ΤΚΜ). 

Για το ίδιο αναγωγικό µέσο, υπάρχει µια σχέση µεταξύ της ενεργότητας και της 

φύσης του µετάλλου [104]. Σε χαµηλές θερµοκρασίες (περίπου 525 Κ), οι καταλύτες 

λευκόχρυσου παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες (625 Κ) 

η ενεργότητά τους είναι κατώτερη από εκείνη του Rh ή του Ru. Σε όλη τη θερµοκρασιακή 

περιοχή της µελέτης η δραστικότητα των Pd και Ir ήταν µικρότερη από εκείνη των Pt, Rh, 

Ru καταλυτών χρησιµοποιώντας τον ίδιο φορέα υποστήριξης. Η ερευνητική οµάδα των 

Burch και Ottery [105], έδειξε ότι η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
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από το χρησιµοποιούµενο αναγωγικό µέσο. Κατά την αναγωγή του ΝΟ από προπυλένιο σε 

υψηλά διεσπαρµένους καταλύτες Rh, υποστηριγµένους σε αλούµινα, δείχθηκε ότι η 

παρουσία περίσσειας οξυγόνου οδηγεί σε σηµαντική ενίσχυση του ποσοστού διάσπασης 

του ΝΟ [106]. Συγκρίνοντας καταλύτες µε διαφορετικούς φορείς υποστήριξης η 

ενεργότητα µεταβάλλεται: Al2O3 (675 K)>ZrO2 (525 K)TiO2 (625 K)<MgO (625 Κ). Αυτό 

δείχνει την σπουδαιότητα της ύπαρξης όξινων-βασικών ενεργών κέντρων στην επιφάνεια 

του καταλύτη. Η παρουσία του Ο2 είναι καθοριστική στην καταστολή του ΝΟ σε τέτοιου 

τύπου καταλύτες.  

• Μεταλλικά οξείδια 

Τα µεταλλικά οξείδια αποτελούν ίσως την πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία υλικών 

αφού παρουσιάζουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων κατηγοριών, όπως 

για παράδειγµα µεγάλη σταθερότητα κάτω από “lean deNOx” συνθήκες και χαµηλό 

κόστος παραγωγής. Παρόλο αυτά όµως έχουν το σηµαντικό µειονέκτηµα της χαµηλής 

ενεργότητας ανά gr καταλύτη, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν χαµηλότερους ρυθµούς 

παραγωγής Ν2 ανά gr στερεού συγκρινόµενα π.χ. µε ζεόλιθους. Στη βιβλιογραφία όµως 

υπάρχουν αναφορές για υλικά όπως La2O3 [107], Sr/La2O3 [108] και CaO [109] δείχνουν 

ότι διαθέτουν ειδικές ενεργότητες (TOF, s-1) παρόµοιες ή και υψηλότερες από αυτές που 

παρουσιάζουν οι άλλες δύο προαναφερθείσες κατηγορίες υλικών. 

3.4.2 Μηχανιστικές Μελέτες 

Οι παράµετροι που επηρεάζουν το βαθµό µετατροπής του ΝΟ, µε υδρογονάνθρακα 

παρουσία περίσσειας οξυγόνου είναι ο καταλύτης (υπόστρωµα και ενεργά κέντρα) και το 

αναγωγικό µέσο. Ανεξάρτητα από το είδος του υδρογονάνθρακα που χρησιµοποιείται, η 

εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ είναι µια αρκετά πολύπλοκη αντίδραση. Κατά 

καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι µηχανισµοί, οι οποίοι µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

εξής: 

1. Οξείδωση του NO προς NO2, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε τον αναγωγικό 

παράγοντα [110-112]. Αυτό το µοντέλο αντίδρασης είναι χαρακτηριστικό της 

αναγωγής του ΝΟ από το CH4.  
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2. Μερική οξείδωση του υδρογονάνθρακα και σχηµατισµός ενδιαµέσων ειδών κατά την 

αντίδραση του µε το ΝΟ. Αυτός ο µηχανισµός προτάθηκε τόσο για την περίπτωση που 

ο χρησιµοποιούµενος καταλύτης είναι οξείδιο [71, 113] όσο και για ζεόλιθους      

[114, 115]. Αν το αναγωγικό µέσο είναι κορεσµένος υδρογονάνθρακας τότε το πρώτο 

βήµα είναι η µετατροπή του σε ακόρεστο [116]. 

3. Οξειδοαναγωγικός µηχανισµός που περιλαµβάνει ταυτόχρονη οξείδωση και αναγωγή 

της καταλυτικής επιφάνειας από το ΝΟ και το αναγωγικό µέσο. Ο ρόλος του 

υδρογονάνθρακα σε αυτό το µοντέλο είναι να ανάγει την επιφάνεια του καταλύτη, ενώ 

την ίδια χρονική στιγµή το ΝΟ να διασπάται [117]. Αυτό λαµβάνει χώρα σε µερικώς 

ανηγµένες επιφάνειες και µόνο εφόσον η θερµοκρασία της αντίδρασης είναι τέτοια 

ώστε ο ρυθµός διάσπασης του ΝΟ να είναι γρηγορότερος ή συγκρίσιµος µε το ρυθµό 

οξείδωσης της ανηγµένης επιφάνειας.  

 

      Σχήµα 3.7: Μηχανισµός αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο σε πλήρως ανηγµένη επιφάνεια Pt/Al2O3. 
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Στις οξειδωµένες επιφάνειες, το µεγαλύτερο µέρος µονοξειδίου του αζώτου 

προσροφάται και εκροφάται µοριακά. Η καύση κάθε µορίου προπυλενίου δηµιουργεί 

ενδεχοµένως ικανοποιητικό αριθµό ενεργών κέντρων, επειδή κάθε προπυλένιο µπορεί να 

αφαιρέσει εννέα άτοµα οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια (εάν κάνουµε την 

υπόθεση ότι η οξείδωσή της είναι πλήρης). Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται, τότε η 

προσρόφηση και η διάσπαση του ΝΟ είναι ευκολότερη και τα γειτονικά προσροφηµένα 

άτοµα αζώτου µπορούν να δώσουν µόρια Ν2. Μ’αυτόν τον τρόπο η εκλεκτικότητα ως προς 

το Ν2Ο µειώνεται σηµαντικά. Σε χαµηλές θερµοκρασίες, τα διάφορα είδη προερχόµενα 

από τη διάσπαση του ΝΟ έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, καθιστώντας έτσι 

δύσκολη την εκρόφηση του Ν2Ο. Αυτός ο µηχανισµός (σχήµα 3.7) προταθείς από την 

ερευνητική οµάδα του Burch [106], εξηγεί το λόγο γιατί τα αλκένια είναι 

αποτελεσµατικότερα αναγωγικά µέσα από το CO. Ένα µόριο CO µπορεί να αφαιρέσει 

µόνο ένα άτοµο οξυγόνου, απελευθερώνοντας κατά συνέπεια µόνο ένα ενεργό κέντρο 

στην επιφάνεια του καταλύτη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ρόφησης του ΝΟ αλλά όχι 

ικανοποιητικό ποσοστό διάσπασης του.  

3.5 Απευθείας διάσπαση του NO  

Η άµεση διάσπαση του ΝΟ αντιπροσωπεύει ίσως την ελκυστικότερη λύση στον 

έλεγχο των ρύπων, επειδή η αντίδραση δεν απαιτεί τη χρήση οποιουδήποτε αναγωγικού 

µέσου  και έχει ως προϊόντα µόνο Ν2 και Ο2. Η χρήση αναγωγικών παραγόντων όπως οι 

υδρογονάνθρακες, το CO, το H2 ή η αµµωνία µπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή 

δευτερογενών ρύπων όπως οι οξειδωµένοι υδρογονάνθρακες,  Ν2Ο, ακόµα και όπως έχει 

αναφερθεί σε ισοκυανικές ενώσεις. 

Τα πρώτα πειράµατα που έγιναν  από τους Sikada [118] και Shelef [119] σε 

υποστηριγµένους διµεταλλικούς καταλύτες Pt-Ni και σε υποστηριγµένη Pt αντίστοιχα, 

έδειξαν την πολύ σηµαντική επίδραση του οξυγόνου στο ποσοστό διάσπασης του ΝΟ. 

Αρχικά ο Winter [120] και µετέπειτα ο Boudart [121], ερεύνησαν έναν µεγάλο αριθµό   

µη-υποστηριγµένων καταλυτών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ανάστροφοι ρυθµοί, 

υπολογισµένοι για τους πιο ενεργά καταλύτες, έδειξαν την ακόλουθη σειρά 

δραστικότητας:  

Co3O4 > CuO>ZrO2>>NiO>Fe2O3>Al2O3 
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Παράλληλα οι ενέργειες ενεργοποίησης, όπως καθορίστηκαν από τον Winter [120], 

υπέδειξαν την ακόλουθη σειρά: CuO>Rh2O3>Sm2O3 >SrO όσον αφορά τα πιο “ενεργά” 

οξείδια. Παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα, οι Hightower και Leirsburg [122] έδειξαν 

ότι η άµεση καταλυτική διάσπαση του ΝΟ σε Ο2 και Ν2 πάνω σε καταλύτες από ευγενή 

µέταλλα ή καταλύτες οξειδίων, είναι πάρα πολύ αργή για να εξεταστεί σε πρακτική 

κλίµακα. Η λύση στο αδιέξοδο αυτό δόθηκε από την ερευνητική οµάδα του Iwamoto  

[123-128], η οποία διαπίστωσε ότι ζεόλιθοι του τύπου Cu-ZSM-5 ήταν πολύ 

αποτελεσµατικοί καταλύτες για την διάσπαση του ΝΟ.  

 Από τότε, τέτοιου τύπου καταλύτες είναι το αντικείµενο έντονων ερευνών ώστε να 

βελτιωθούν οι ιδιότητές τους, να κατανοηθεί ο µηχανισµός µέσω του οποίου αυτή η 

αντίδραση πραγµατοποιείται και να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα γιατί  ο Cu-ZSM-5  

είναι ο πιο ενδεδειγµένος καταλύτη σε αυτήν την αντίδραση. 

3.6 Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της Αναγωγής των ΝΟx 

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

κατάλυσης επικεντρώνουν ολοένα και περισσότερο την έρευνα τους στην µελέτη της 

αναγωγής των οξειδίων του αζώτου, εξαιτίας της περιβαντολλογικής σηµασίας της 

συγκεκριµένης διεργασίας. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, το φαινόµενο της 

Σχήµα 3.8: Απευθείας διάσπαση του ΝΟ σε διάφορους ζεόλιθους (θερµοκρασία: 773Κ, 
µάζα καταλύτη: 0.5gr, παροχή: 27 mlmin-1). 
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Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης εφαρµόστηκε προς την ανάπτυξη βελτιωµένων καταλυτών 

(πιο εκλεκτικών και πιο ενεργών) για την αναγωγή του ΝΟ από ελαφρούς 

υδρογονάνθρακες (C2H4, C3H6) [129-135], CO [129, 133, 136, 137] ή Η2 [138]. Στόχος 

πάντα είναι, η κατά το δυνατό πλήρης και εκλεκτική αποµάκρυνση αυτών, µε παράλληλη 

µείωση του κόστους των εν λόγω διατάξεων. 

Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν γαλβανικά στοιχεία του τύπου: 

 

Στα οποία επιβάλλονταν ρεύµατα ή δυναµικά µέσω ενός γαλβανοστάτη – 

ποτενσιοστάτη. Το κύριο στοιχείο των µελετών του φαινοµένου NEMCA, στις αντιδράσεις 

αναγωγής των οξειδίων του αζώτου, είναι ότι µε τέτοιου είδους διατάξεις µπορούν να 

επιτευχθούν σηµαντικές µεταβολές στην ενεργότητα των καταλυτών τριοδικής 

µετατροπής. Εξίσου σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής 

προώθησης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί αντιστρεπτά και ελεγχόµενα σε πολλές 

περιπτώσεις, η εκλεκτικότητα της αντίδρασης προς την παραγωγή αζώτου έναντι του µη 

επιθυµητού πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο). 

3.6.1 To Φαινόµενο NEMCA σε αντιδράσεις αναγωγής των ΝΟx 

 Στην παρούσα επισκόπηση γίνεται αναφορά στις σηµαντικότερες µελέτες του 

φαινοµένου NEMCA κατά την αναγωγή οξειδίων του αζώτου, µε σκοπό των καθαρισµό 

των καυσαερίων από µηχανές εσωτερικής καύσης, τόσο σε στοιχειοµετρικές συνθήκες όσο 

και σε συνθήκες καύσης πτωχού καυσίµου (lean burn). Ως αναγωγικά µέσα 

χρησιµοποιήθηκαν ελαφροί υδρογονάνθρακες, CO και Η2, ενώ οι γνωστοί καταλύτες της 

τριοδικής µετατροπής (Pt, Pd, Rh) ήταν εναποτεθειµένοι σε στερεούς ηλεκτρολύτες ZrO2 

(Y2O3) και β″-Al2O3, που είναι αγωγοί ιόντων οξυγόνου και νατρίου αντίστοιχα. 

Οι εργασίες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης που περιγράφονται στη συνέχεια, χωρίζονται 

σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα, µελετών της 

αναγωγής του ΝΟ, σε αγωγούς ιόντων Ο2- και στο δεύτερο σε αγωγούς ιόντων Na+. Οι 

διεργασίες αναγωγής ΝΟ που θα αναφερθούµε, έχουν σχέση µε τις αντιδράσεις που 

ακολουθούν µαζί µε τα κύρια προϊόντα και υποπροϊόντα τους. 

               NO  Pt   ZrO2 (Y2O3)           NO 
                 + προϊόντα Pd           ή Au προϊόντα           + 
   Λοιπά αντιδρώντα  Rh    β″ - Al2O3   Λοιπά αντιδρώντα 
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CO + NO → CO2, N2, N2O 

H2 + NO → N2, N2O, H2O 

CxHy + NO → N2, N2O, H2O, CO, C 

CO  + NO + O2 → CO2, N2, N2O, NO2 

CxHy + NO + O2 → CO2, N2, N2O, NO2, H2O 

Σε κάθε περίπτωση, τα κύρια προϊόντα είναι το CO2, Ν2 και Ν2Ο. Το Ν2Ο παράγεται 

σε σηµαντικές ποσότητες στις χαµηλές θερµοκρασίες, αλλά είναι θερµοδυναµικά ασταθές 

σε θερµοκρασίες πάνω από 350οC, όπου και ευνοείται θερµοδυναµικά η διάσπασή του. Σε 

χαµηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου στο αέριο µίγµα αντιδρώντων, κατά την αναγωγή του ΝΟ 

από υδρογονάνθρακες είναι πιθανή η παρουσία CO ή άνθρακα λόγω της έλλειψης της 

απαιτούµενης ποσότητας οξυγόνου για τη πλήρη καύση. Από την άλλη µεριά όµως, σε πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου σχετικά µε τα υπόλοιπα αντιδρώντα και σε υψηλές 

θερµοκρασίες, η αντίδραση οξείδωσης του ΝΟ γίνεται εξίσου σηµαντική µε την αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ. 

3.6.2 Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σε στερεούς ηλεκτρολύτες YSZ. 

• Αναγωγή του ΝΟ µε C2H4  σε καταλύτες Pt 

Η αντίδραση C2H4 + ΝΟ, είναι ένα ευρέως µελετούµενο καταλυτικό σύστηµα για την αναγωγή 

του ΝΟ από ελαφρούς υδρογονάνθρακες. Η εξέταση του καταλυτικού συστήµατος 

πραγµατοποιήθηκε σε πολυκρυσταλλικά στρώµατα καταλύτη Pt που ήταν εναποτεθειµένα σε 

YSZ [129]. Η αντίδραση µελετήθηκε στη θερµοκρασιακή περιοχή  380 – 500οC, ενώ η αέρια 

σύσταση των αντιδρώντων ήταν kPaPNO 20 −=  και kPaP HC 40
42

−= . 

Λόγω της απουσίας οξυγόνου στο αέριο µίγµα των αντιδρώντων παρατηρήθηκε µια 

συστηµατική εναπόθεση άνθρακα πάνω στην καταλυτική επιφάνεια του Pt, η οποία 

βρέθηκε να είναι περίπου το 20% του C2H4 που καταναλώθηκε. 

Στο σχήµα 3.9 δείχνεται ένα τυπικό πείραµα δυναµικής απόκρισης των 

καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2, N2, N2O και CO κατά την γαλβανοστατική επιβολή 

σταθερού ρεύµατος µεταξύ ηλεκτροδίου εργασίας/καταλύτης Pt και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου χρυσού. Η γαλβανοστατική επιβολή αρνητικού ρεύµατος –450µΑ προκαλεί 

µια απότοµη αύξηση σε όλους τους καταλυτικούς ρυθµούς, οι οποίοι φθάνουν σε µια νέα 

µόνιµη κατάσταση µετά από 60min περίπου. Η ενίσχυση είναι µεγαλύτερη για τα δύο 



 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

-78- 

κύρια προϊόντα CO2 και Ν2, όπου παρατηρήθηκαν αυξήσεις 700% (ρ~7), ενώ λιγότερο 

σηµαντικές ήταν οι ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών των υπολοίπων προϊόντων (CO, 

Ν2Ο) 250-400%. 

Το απότοµο µέγιστο στους ρυθµούς που παρατηρείται αµέσως µετά την επιβολή 

του ρεύµατος, αποδίδεται στην αντίδραση του ΝΟ µε εναποτειθηµένο άνθρακα που 

βρισκόταν στην επιφάνεια του καταλύτη. Οι µεταβολές των καταλυτικών ρυθµών, ∆r, είναι 

µέχρι 48 φορές µεγαλύτερες από το ρυθµό ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου 

(Λ=48). Μετά την διακοπή της επιβολής του ρεύµατος, οι καταλυτικοί ρυθµοί επιστρέφουν 

πλήρως στις αρχικές µη-ενισχυµένες τιµές τους (γ=1), σε διάστηµα µερικών λεπτών. 

• Αναγωγή του ΝΟ και Ν2Ο µε CO  σε καταλύτη Pd 

Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ και του πρωτοξειδίου του αζώτου σε καταλύτη 

Pd/YSZ [136], µελετήθηκε στην θερµοκρασιακή περιοχή 600 – 750Κ, όπου κατά την 

επιβολή αρνητικών ρευµάτων κ΄ δυναµικών παρατηρήθηκε ηλεκτρόφιλη NEMCA 

Σχήµα 3.9: ∆υναµική απόκριση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2, N2, N2O
και του δυναµικού του καταλύτη κατά την επιβολή –450µΑ. ΝΟ/C2H4 σε Pt/YSZ [129].  

 

 



 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

-79- 

συµπεριφορά. Η αύξηση στον καταλυτικό ρυθµό αναγωγής του ΝΟ ήταν 700 φορές 

µεγαλύτερη από το ρυθµό αποµάκρυνσης ιόντων Ο2- από την καταλυτική επιφάνεια, µέσω 

της επιβολής αρνητικού ρεύµατος. 

Στο σχήµα 3.10 δείχνεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη (VWR) στους 

καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, Ν2 και Ν2Ο καθώς και στην εκλεκτικότητα ως προς 

άζωτο. Όπως µπορούµε να δούµε, η επιβολή θετικών δυναµικών δεν επηρεάζει καθόλου 

τους καταλυτικούς ρυθµούς σε αντίθεση µε την επιβολή αρνητικών δυναµικών όπου 

παρατηρούνται αυξήσεις. Η µείωση του έργου εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας, ∆(Φ)<0, 

έχει σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση των καταλυτικών ρυθµών των CO2, Ν2 και Ν2Ο 

(ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά NEMCA). Το σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µε την επιβολή 

αρνητικού δυναµικού µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και αναφοράς, είναι δυνατόν να 

επηρεασθεί ελεγχόµενα και αντιστρεπτά η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ + CO προς 

την παραγωγή αζώτου. Όπως φαίνεται και στο σχήµα, η εκλεκτικότητα αυξάνει από 22% σε 

35% στην περιοχή των αρνητικών δυναµικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αρνητικά 

δυναµικά προκαλούν αποµάκρυνση ιόντων οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια, 

Σχήµα 3.10: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στους ρυθµούς παραγωγής CO2, N2, N2O και 
στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο. Αναγωγή του ΝO και του Ν2Ο µε CO σε Pd/YSZ. T=373oC, 
PNO = 1.34 kPa και PCO= 0,55 kPa [136].
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µειώνουν το έργο εξόδου της, γεγονός που ενισχύει τη ρόφηση και απευθείας διάσπαση του 

ΝΟ (δέκτης e-) προς άζωτο. 

• Αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο σε Rh/YSZ 

Το φαινόµενο NEMCA εφαρµόστηκε για τον έλεγχο της καταλυτικής ενεργότητας 

πολυκρυσταλλικού στρώµατος Rh, που ήταν εναποτεθειµένο σε YSZ, για την αντίδραση 

αναγωγής: 1000 ppm ΝΟ, 1000 ppm C3H6 παρουσία Ο2 (5000 ppm) στους 300ο C [130], 

σχήµα 3.11. Περιοδική θέρµανση του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων είχε σαν 

αποτέλεσµα την απενεργοποίηση του καταλύτη, σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος (Ι=0), 

που οφείλεται στην µερική οξείδωση της καταλυτικής επιφάνειας. Κατά τη 

γαλβανοστατική επιβολή θετικού ρεύµατος (5 µΑ) παρατηρήθηκαν ενισχύσεις στους 

καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2 και Ν2 τόσο στον ενεργοποιηµένο καταλύτη όσο 

και στον µη-ενεργό.  

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι, ενώ στην ενεργή καταλυτική επιφάνεια το φαινόµενο 

NEMCA είναι πλήρως αντιστρεπτό (γ=1), στην µερικώς οξειδωµένη επιφάνεια οι 

καταλυτικοί ρυθµοί δεν επιστρέφουν πλήρως στις αρχικές µη ενισχυµένες τιµές (γ>1). Το 

Σχήµα 3.11: ∆υναµική απόκριση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 και CO2 (a) ενεργό 
καταλυτική επιφάνεια και (d) µη-ενεργό επιφάνεια. Επιβολή +5µΑ για t=0min και διακοπή του 
επιβαλλόµενου ρεύµατος µετά από t=90min. Αναγωγή του ΝO µε προπυλένιο σε Rh/YSZ [130]. 

 



 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

-81- 

φαινόµενο αυτό, της Μόνιµης Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης (permanent NEMCA) 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον κ. Comninellis και τους συνεργάτες του [139]. 

Στο σχήµα 3.11 δείχνονται οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής CO2, και Ν2 τόσο για 

τον ανηγµένο καταλύτη (καµπύλη α) όσο και για τον οξειδωµένο (καµπύλη d). Στην 

πρώτη περίπτωση, µετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος οι ρυθµοί επιστρέφουν 

στις αρχικές (µη-ενισχυµένες) τους τιµές, ενώ στη δεύτερη παρατηρούµε το σύστηµα να 

ισορροπεί σε µια νέα µόνιµη κατάσταση µεταξύ της αρχικής (Ι=0) και τελικής, δείχνοντας 

µη αντιστρεπτή συµπεριφορά. Περαιτέρω διερεύνηση του συστήµατος έδειξε ότι το 

µέγεθος της µη-αντιστρεπτότητας είναι ανάλογο του χρόνου πόλωσης της καταλυτικής 

επιφάνειας [130]. 

• Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε καταλύτες Rh-Ag. 

∆ιµεταλλικά καταλυτικά ηλεκτρόδια Rh-Ag, που είναι εναποτεθειµένα σε στερεό 

ηλεκτρολύτη YSZ, αυξάνουν σηµαντικά την ηλεκτροχηµική ενίσχυση της αντίδρασης 

αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο κατά την επιβολή θετικών δυναµικών, ακόµη και σε 

µεγάλες περίσσειες  οξυγόνου [131].  

Σχήµα 3.12: Εξάρτηση των λόγων προσαύξησης των ρυθµών παραγωγής CO2, N2, N2O από το 
 δυναµικό του καταλύτη. Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε Rh-Ag/YSZ [131]. 
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Στο σχήµα 3.12 δείχνεται η εξάρτηση των λόγων ενίσχυσης των καταλυτικών 

ρυθµών παραγωγής των CO2, N2 και Ν2Ο µε το επιβαλλόµενο δυναµικό. Όπως µπορούµε 

να δούµε, ενισχύσεις έχουµε τόσο µε την επιβολή θετικών όσο και µε την επιβολή 

αρνητικών δυναµικών, ενώ οι µέγιστες τιµές παρατηρούνται κατά την επιβολή θετικών 

δυναµικών. Η εκλεκτικότητα ως προς άζωτο έχει παρόµοια συµπεριφορά και στην περιοχή 

των θετικών υπερτάσεων  αυξάνει από 28% σε 55%. 

Στο σχήµα 3.13 δείχνεται η επίδραση του επιβαλλόµενου ρεύµατος, Ι, στις 

αυξήσεις των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής των CO2, N2 και Ν2Ο. Αντλώντας ιόντα 

οξυγόνου από το στερεό ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο εργασίας / καταλύτη  (Rh-Ag), 

ο ρυθµός αντίδρασης να αυξάνει και είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον ηλεκτροχηµικό 

ρυθµό παροχής ιόντων οξυγόνου προς την καταλυτική επιφάνεια. Έτσι οι µέγιστες τιµές 

της φαρανταϊκής απόδοσης, Λ, είναι 2900
2
=ΛCO , 9

2
=Λ N  και 7

2
=Λ ON . Το φαινόµενο 

είναι ισχυρά µη-φαρανταϊκό και για τα τρία προϊόντα. Αντιθέτως, στην περίπτωση 

επιβολής αρνητικού δυναµικού το φαινόµενο είναι µη-φαρανταϊκό µόνο για τον 

καταλυτικό ρυθµό παραγωγής του CO2, 205
2
=ΛCO .  

Σχήµα 3.13: Επίδραση του επιβαλλόµενου ρεύµατος στους καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, 
N2, N2O.  Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε Rh-Ag/YSZ.[131]. 
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Aξίζει να σηµειώσουµε ότι κατά την διακοπή επιβολής του ρεύµατος / δυναµικού 

οι καταλυτικοί ρυθµοί δεν επιστρέφουν πλήρως στις αρχικές τιµές τους (ανοικτού 

κυκλώµατος), εµφανίζοντας έτσι το φαινόµενο της µόνιµης ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

[139]. 

3.6.3 Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σε στερεούς ηλεκτρολύτες β″- Αl2Ο3   

Προηγούµενες µελέτες του φαινοµένου NEMCA έδειξαν ότι χρησιµοποιώντας ως 

στερεό ηλεκτρολύτη β″-Αl2Ο3 (αγωγός ιόντων Νa+), µπορούµε να επιτύχουµε 

σηµαντικότατες ενισχύσεις τόσο των καταλυτικών ρυθµών των προϊόντων όσο και της 

εκλεκτικότητας ως προς άζωτο, κατά την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO, Η2 και 

ελαφρούς υδρογονάνθρακες [132, 133, 137, 138]. 

• Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Pt: 

Η αναγωγή του ΝΟ από το CO σε καταλύτη Pt που βρίσκεται εναποτεθειµένος σε 

στερεό ηλεκτρολύτη β″-Αl2Ο3 είναι ένα καταλυτικό σύστηµα που έχει ερευνηθεί  

συστηµατικά [133, 137] και έχει δειχθεί ότι κατά την επιβολή αρνητικών δυναµικών 

παρατηρούνται σηµαντικές ενισχύσεις των ρυθµών παραγωγής των προϊόντων και της 

εκλεκτικότητας ως προς άζωτο. 

 

Σχήµα 3.14: Επίδραση της ΡΝΟ στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής N2, για διάφορα επιβαλλόµενα 
δυναµικά. Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Pt/β″-Al2O3 [137]. 
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Στο σχήµα 3.14 δείχνεται η επίδραση της µερικής πίεσης του ΝΟ (ΡΝΟ) και του 

επιβαλλόµενου δυναµικού, στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής του Ν2 [137]. 

Παρατηρούµε µια απότοµη αύξηση στο καταλυτικό ρυθµό καθώς το δυναµικό του 

καταλύτη (και το έργο εξόδου) µειώνεται από +1V σε –0.2V. 

Στο σχήµα 3.15 [133], δείχνεται η εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής 

CO2, N2, N2O και της εκλεκτικότητας SN2 από το επιβαλλόµενο δυναµικό για σταθερή 

σύσταση του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων ( kPaPP CONO 75.0== ) στους 621Κ. Και 

σε αυτό το διάγραµµα παρατηρούµε απότοµη αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας καθώς 

το δυναµικό του καταλύτη µειώνεται κάτω από 0.2V, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τον 

τριπλασιασµό της εκλεκτικότητας.  

Αυτή η έντονη ηλεκτροχηµική ενίσχυση που παρατηρείται, οφείλεται τόσο στην 

αυξηµένη χηµειορόφηση του ΝΟ έναντι του CO στην καταλυτική επιφάνεια της Pt, καθώς 

µειώνεται το έργο εξόδου, όσο και στην επιβαλλόµενη διασπαστική ρόφηση του ΝΟ κατά 

την επιβολή αρνητικών δυναµικών. 

Σχήµα 3.15: Επίδραση  δυναµικού στους  καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, N2, N2O και για 
την εκλεκτικότητα 

2NS . Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Pt/β″-Al2O3.Τ=621Κ, kPaPP CONO 75.0==
[133]. 

∆VWR  /  V 
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• Αναγωγή του ΝΟ µε C2Η4 σε Pt  

Η αναγωγή του ΝΟ µε C2Η4 σε Pt/ β″-Αl2Ο3 µελετήθηκε στη θερµοκρασιακή 

περιοχή 250 - 400ο C, τόσο σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης όσο και σε υπερυψηλό 

κενό [132]. Η αντίδραση παρουσιάζει έντονη ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά (σχήµα 3.16), η 

οποία οφείλεται στην ενίσχυση της διασπαστικής ρόφησης του ΝΟ πάνω στην καταλυτική 

επιφάνεια της Pt. 

 Στο σχήµα 3.16 δείχνεται µια σύγκριση µεταξύ των τιµών του καταλυτικού ρυθµού 

παραγωγής CO2, που παρατηρούµε κατά την ποτενσιοµετρική επιβολή σταθερού 

δυναµικού, µε τις αντίστοιχες τιµές που παίρνουµε κατά την επιβολή σταθερών ρευµάτων 

(στις ίδιες συνθήκες). 

 Η συµφωνία µεταξύ των δύο πειραµάτων είναι πολύ καλή και µε αυτό τον τρόπο 

δείχνεται ότι η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας µε ιόντα νατρίου, θΝa, που 

επιτυγχάνεται γαλβανοστατικά, είναι η ίδια µε αυτή όταν επιβάλουµε σταθερό δυναµικό. 

Το πιο σηµαντικό είναι ότι η ενεργότητα του καταλύτη εξαρτάται γραµµικά από την 

κάλυψη της επιφάνειας σε Na+, στην περιοχή των χαµηλών και µεσαίων καλύψεων (θΝa). 

Σχήµα 3.16: Επίδραση της κάλυψης της καταλυτικής επιφάνειας µε Na στον καταλυτικό 
ρυθµό παραγωγής CO2. Αναγωγή του ΝΟ µε C2H4 σε Pt/β″-Al2O3. T = 753K, kPaPNO 65.0= , 

kPaP HC 3
42
=  [132]. 
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• Αναγωγή του ΝΟ µε Η2 σε Pt 

 Σηµαντικές ενισχύσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς και στην εκλεκτικότητα ως 

προς άζωτο έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση αναγωγής του ΝΟ από το H2 σε          

Pt/ β″-Αl2Ο3 [138]. Η ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας και της εκλεκτικότητας 

αποδίδεται στην ενισχυµένη διασπαστική ρόφηση του ΝΟ, που προκαλείται από την 

παροχή ιόντων νατρίου προς την καταλυτική επιφάνεια Pt κατά την επιβολή αρνητικών 

ρευµάτων / δυναµικών. 

Η αύξηση στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής Ν2 είναι 103 – 105 φορές µεγαλύτερη 

από το ρυθµό παροχής ιόντων νατρίου και 30 φορές µεγαλύτερη από τον αρχικό 

(συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος) καταλυτικό ρυθµό. 

 Στο σχήµα 3.17 δείχνεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στους 

καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής των CO2, N2, N2O και SN2. Μειώνοντας το δυναµικό 

του καταλύτη, VWR, αυξάνοντας κατά συνέπεια την κάλυψη της επιφάνειας σε Na+ 

προκαλούµε σηµαντικές ενισχύσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής Ν2 και Ν2Ο. 

Έτσι για VWR = -0.6V έχουµε 30
2
=Nρ  και 6

2
=ONρ , ενώ η εκλεκτικότητα αυξάνει από 

36% (θΝa=0) σε 75% για VWR = -0.6V (θΝa = 0.06). 

Σχήµα 3.17: Επίδραση  δυναµικού στους  καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής N2, N2O και 
 στην εκλεκτικότητα 

2NS . Αναγωγή του ΝΟ µε Η2 σε Pt/β″-Al2O3 [138]. 
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• Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε Pt 

Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο είναι µια αντίδραση µεγάλης 

περιβαλλοντολογικής σηµασίας.  Η µελέτη της ηλεκτροχηµικής προώθησης αυτής της 

αντίδρασης [133], έδειξε ότι µειώνοντας το δυναµικό της καταλυτικής επιφάνειας από 

+0.3V σε –0.3V παρατηρείται µια δεκαπλάσια αύξηση στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής 

του Ν2, σχήµα 3.18.  

Σχήµα 3.18: Επίδραση της 
63HCP στο ρυθµό παραγωγής N2, (διάγραµµα α) Τ = 648Κ και 

kPaPNO 4.1= και (β) επίδραση της NOP  στο ρυθµό παραγωγής N2. Τ = 648Κ και 
kPaP HC 27.0

63
= . Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο  σε Pt/β″-Al2O3 [133]. 
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Περαιτέρω µείωση του δυναµικού έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση της 

καταλυτικής ενεργότητας. Αυτή η συµπεριφορά “ηφαιστείου” (volcano-type), αποδίδεται 

στην ισχυρή ανταγωνιστική ρόφηση των αέριων αντιδρώντων (ΝΟ και C3H6), όπως 

προκύπτει και από τα κινητικά πειράµατα του σχήµατος 3.18. 

 Η συµπεριφορά του καταλυτικού συστήµατος είναι τύπου Langmuir – 

Hinshelwood, η ρόφηση του προπυλενίου ευνοείται σε θετικά δυναµικά (θNa = 0) ενώ κατά 

την επιβολή αρνητικών δυναµικών ευνοείται η διασπαστική ρόφηση του ΝΟ 

(ηλεκτρονιοδέκτης) έναντι του προπυλενίου (ηλεκτρονιοδότης). 

• Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Rh 

Μετρήσεις του έργου εξόδου και XPS [135], έδειξαν ότι το δυναµικό ενός λεπτού 

πολυκρυσταλλικού στρώµατος Rh, που βρίσκεται σε επαφή µε ένα στερεό ηλεκτρολύτη 

αγωγό ιόντων Na+, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της κάλυψης της επιφάνειας 

του καταλύτη από ιόντα νατρίου και κατά συνέπεια της καταλυτικής συµπεριφοράς της 

επιφάνειας του Rh. 

Σχήµα 3.19: Επίδραση  δυναµικού στους  καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, N2, N2O και στην 
εκλεκτικότητα 

2NS . Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Rh/β″Al2O3.Τ=580οC, kPaPP CONO 1==  [135]. 
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 Στο σχήµα 3.19 απεικονίζεται η εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής 

CO2, N2 και Ν2Ο, εκφρασµένους σε moles προϊόντος ανά επιφανειακό άτοµο Rh ανά sec 

από το δυναµικό του καταλύτη. Όπως µπορούµε να δούµε, αυξάνοντας την επιφανειακή 

κάλυψη σε Na+ αυξάνονται οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής των CO2 και N2, ενώ του 

Ν2Ο µειώνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια εντυπωσιακή αύξηση της εκλεκτικότητας 

από 24% σε 80%. Οι λόγοι ενίσχυσης των καταλυτικών ρυθµών είναι 4.1
2
=COρ , 

1.3
2
=Nρ  και 3.0

2
=ONρ . Μετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου δυναµικού τόσο οι 

καταλυτικοί ρυθµοί όσο και η εκλεκτικότητα επιστρέφουν στις αρχικές τιµές τους (γ=1). 

• Αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε Rh 

Οι καταλυτικές επιδόσεις λεπτών στρωµάτων Rh που βρίσκονται σε επαφή µε 

στερεό ηλεκτρολύτη β″-Αl2Ο3, µπορούν να ενισχυθούν σηµαντικά µέσω του φαινοµένου 

NEMCA. H ενεργότητα της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από το προπυλένιο αυξάνεται 

κατά ένα συντελεστή 24, ενώ το αντίστοιχο “κέρδος” στην εκλεκτικότητα είναι από 45% 

σε 82% [134,135]. Στο σχήµα 3.20 δείχνεται η εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών 

παραγωγής των προϊόντων και της εκλεκτικότητας ως προς άζωτο για 4 διαφορετικούς 

λόγους ΝΟ / C3H6 (διαγράµµατα α-δ). 

Όπως µπορούµε να δούµε στο διάγραµµα 3.20α, µειώνοντας το δυναµικό του 

καταλύτη, VWR, (παροχή ιόντων νατρίου προς την καταλυτική επιφάνεια Rh) έχουµε 

αύξηση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2 και N2 ενώ παράλληλα µειώνεται η 

παραγωγή του Ν2Ο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια σηµαντική αύξηση της εκλεκτικότητας 

SN2 από 45% σε 82%. Παρόµοια καταλυτική συµπεριφορά παρατηρείται και στην 

περίπτωση του διαγράµµατος 3.20β, τόσο για την ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα 

που αυξάνει από 36% σε 66%. 

Στο διάγραµµα 3.20γ, η επίδραση της ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων νατρίου 

ελαττώνεται καθώς αυξάνεται ο λόγος ΝΟ:C3H6. Σε αυτή την περίπτωση, η µείωση του 

δυναµικού του καταλύτη προκαλεί µικρές ενισχύσεις στους ρυθµούς παραγωγής  CO2 και 

N2 και σηµαντική µείωση στο ρυθµό του Ν2Ο µε άµεσο αποτέλεσµα στην εκλεκτικότητα 

που αυξάνει από 30% σε 51%. Περαιτέρω  αύξηση του λόγου ΝΟ:C3H6 (διάγραµµα δ) 

οδηγεί στην µείωση όλων των καταλυτικών ρυθµών κατά την επιβολή αρνητικών 
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δυναµικών. Παρόλα αυτά,  σηµειώνεται µια µικρή αύξηση της εκλεκτικότητας από 22% 

σε 31%. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι λόγοι προσαύξησης του ρυθµού για τα προϊόντα 

της αντίδρασης και οι µεταβολές της εκλεκτικότητας (σε συνθήκες ανοικτού και κλειστού 

κυκλώµατος) για διάφορους λόγους ΝΟ:C3H6. Είναι φανερό πως η προωθητική δράση των 

ιόντων νατρίου, εξαρτάται από το πόσο αναγωγικό είναι το αέριο µίγµα των αντιδρώντων 

(χαµηλοί λόγοι ΝΟ:C3H6 ενίσχυση της αναγωγής του ΝΟ). Καθώς αυξάνουµε το λόγο 

ΝΟ:C3H6 έχουµε µείωση της ενισχυτικής επίδρασης του καταλυτικού δυναµικού. 

Πίνακας 3.1: Επίδραση του λόγου των µερικών πιέσεων NO: C3H6 στους 
λόγους προσαύξησης των ρυθµών και στην εκλεκτικότητα α . 

a b 

Σχήµα 3.20: Επίδραση  δυναµικού (VWR) στους  καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, N2, N2O και 
στην εκλεκτικότητα 

2NS για διάφορους λόγους NO:C3H6. Αναγωγή του ΝΟ µε CO σε Rh/β″-Al2O3

(a) kPaPP HCNO 1
63
== , (β)  kPaPNO 2=  και kPaP HC 1

63
= , (γ)  kPaPNO 4=  και kPaP HC 1

63
=

και (δ) kPaPNO 9=  και kPaP HC 1
63
=  [134, 135].  

α β 

γ

δ 
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Πίνακας 3.1: Λόγοι προσαύξησης των καταλυτικών ρυθµών και οι µεταβολές της εκλεκτικότητας για 
διάφορες τιµές του λόγου ΝΟ:C3H6. 

P(NO) : P(C3H6) ρ(CO2) ρ(Ν2) ρ(Ν2Ο) Sο(N2)                Si(N2) 

1kPa : 1 kPa 1,7 2,4 0,4 45 → 82 

2kPa : 1 kPa 1,4 1,9 0,6 36 → 66 

4kPa : 1 kPa 1 1,3 0,5 30 → 51 

9kPa : 1 kPa 0,35 0,5 0,3 22 → 31 
α οι δείκτες ο, i αναφέρονται στον µη-ενισχυµένο και στον ενισχυµένο καταλύτη αντίστοιχα. 

3.6.4 Ανακεφαλαίωση 
Συνοψίζοντας, η Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο και 

µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά και κατά ελεγχόµενο τρόπο την αντίδραση αναγωγής του 

ΝΟ, ακόµη και παρουσία περίσσειας οξυγόνου. Τόσο η καταλυτική ενεργότητα, όσο και η 

εκλεκτικότητα καταλυτών Pt, Pd και Rh ενισχύονται σηµαντικά µεταβάλλοντας το έργο 

εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά την επιβολή ρευµάτων ή 

δυναµικών παρατηρήθηκαν αξιοσηµείωτες µεταβολές στους καταλυτικούς ρυθµούς. 

Πίνακας 3.2: Αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ.  
Αντιδρώντα 
(D)           (A) Καταλύτης Στερεός 

Ηλεκτρολύτης pA/pD T (oC) ρmax Αναφορά

C2H4 NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-10 380-500 7 129 

C2H4 NO Pt β″-Al2O3 0.1-1.1 280-400 ∞ 132 

C3H6 NO Pt β″-Al2O3 2-70 375 10 133 

CO NO Pt β″-Al2O3 0.3-5 320-400 13 133, 137 

H2 NO Pt β″-Al2O3 0.3-6 360-400 30 138 

C3H6 NO,O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-8* 250-450 150 64, 140 

CO NO,O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.33* 250-450 20 141 

CO NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-6.5 320-480 3 136 

CO N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 2 136 

C3H6 NO, O2 Rh-Ag ZrO2(Y2O3) 1 386 11 131 

CO NO Rh β″-Al2O3 1 580 1.4 135 

C3H6 NO Rh β″-Al2O3 1-9 350 1.5 134, 135 
(*) pA/pD αναφέρεται στο λόγο µερικών πιέσεων pNO/pC3H6 ή pNO/pCO. Η µερική πίεση του 
Ο2 κυµαίνεται µεταξύ 0 – 6 kPa. 
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Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των µελετών συνοψίζονται στον πίνακα 3.2, 

ο οποίος απεικονίζει τις πειραµατικές συνθήκες (λόγος µερικών πιέσεων αντιδρώντων, 

θερµοκρασιακή περιοχή) και ταυτότητα των αντιδράσεων σε συνθήκες εφαρµογής του 

φαινοµένου NEMCA (παράµετροι Λ και ρ). Οι πειραµατικές συνθήκες βρίσκονται αρκετά 

κοντά στις συνθήκες λειτουργίας των καταλυτικών µετατροπέων. Σε αυτά τα πλαίσια είναι 

αξιοσηµείωτο ότι οι αυξήσεις του καταλυτικού ρυθµού ανέρχονται µέχρι το επίπεδο του 

15000% (ρ=150). Τα παρατηρηθέντα ενισχυτικά φαινόµενα είναι ισχυρά µη-Φαρανταϊκά 

(τιµές Λ=1000 για στερεούς ηλεκτρολύτες από YSZ και Λ=105 για στερεούς 

ηλεκτρολύτες     β″-Αl2Ο3) και απέχουν πολύ από τα όρια της ηλεκτροκατάλυσης. 

Στις περιπτώσεις που η αναγωγή του ΝΟ πραγµατοποιήθηκε απουσία οξυγόνου 

στην αέρια φάση, οι ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών αποδίδονται στην ισχυροποίηση 

του χηµειοροφητικού δεσµού του ΝΟ µε την καταλυτική επιφάνεια και κατά συνέπεια την 

ενίσχυση της διάσπασης του. Αντίθετα, παρουσία οξυγόνου, η ενίσχυση στις καταλυτικές 

επιδόσεις υπό συνθήκες επιβολής θετικού δυναµικού / ρεύµατος αποδίδεται στο 

περιορισµό της παρεµποδιστικής δράσης του οξυγόνου, που δρα ως δηλητήριο, µέσω 

εξασθένισης του δεσµού µετάλλου-οξυγόνου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΩΝΤΩΝ  
 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

  α τελευταία χρόνια καταβάλλεται διεθνώς έντονη ερευνητική προσπάθεια για την 

ανάπτυξη καταλυτών αναγωγής των οξειδίων του αζώτου από το µονοξείδιο του άνθρακα 

(CO), το υδρογόνο και ελαφρούς υδρογονάνθρακες,  µε σκοπό των καθαρισµό των 

καυσαερίων από µηχανές εσωτερικής καύσης τόσο σε στοιχειοµετρικές συνθήκες, όσο και 

σε συνθήκες καύσης πτωχού καυσίµου (lean burn). H έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στη 

χρήση καταλυτών από ευγενή µέταλλα, και ειδικότερα το ρόδιο, το οποίο είναι ο πιο 

ενδεδειγµένος καταλύτης, για την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου. 

Τ 
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 Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά ρόφησης των 

NO, CO, C3H6 και Ο2 πάνω σε καταλυτικές επιφάνειες Rh, τα οποία επηρεάζουν το 

κινητικό σχήµα και εποµένως τους καταλυτικούς ρυθµούς των προϊόντων και την 

εκλεκτικότητα ως προς άζωτο. H εκλεκτικότητα ως προς την παραγωγή αζώτου (Ν2) έναντι 

του πρωτοξειδίου (Ν2Ο) αποτελεί ένα σηµαντικό “δείκτη” της απόδοσης των καταλυτών, 

εφόσον όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, το Ν2Ο συνεισφέρει σηµαντικά στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην καταστροφή του ατµοσφαιρικού όζοντος. Σε πολλές 

περιπτώσεις έχει δειχθεί ότι οι καταλυτικοί ρυθµοί εξαρτώνται όχι µόνο από το είδος της 

κρυσταλλογραφικής επιφάνειας και τις δοµικές ατέλειες, αλλά και από το µέγεθος των  

κρυσταλλιτών του Rh. 

4.2 Ρόφηση του ΝΟ 

 Το ΝΟ είναι ένα µόριο µε 15 ηλεκτρόνια και τάξη δεσµού 2.5. Από αυτόν τον 

περιττό αριθµό συνεπάγεται η ύπαρξη ενός µονήρους (ασύζευκτου) ηλεκτρονίου, το οποίο 

προσδίδει στο µόριο του ΝΟ πολλαπλές ιδιότητες δηµιουργίας δεσµών µε άλλα άτοµα ή 

µόρια. Στη θεµελιώδη κατάσταση του, κάθε µοριακό τροχιακό 1σ-5σ και 1π είναι 

συµπληρωµένο µε δύο ή τέσσερα ηλεκτρόνια, ενώ το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο καταλαµβάνει 

θέση σε αντιδεσµικό τροχιακό π* (antibonding orbital) υψηλότερου ενεργειακού επιπέδου 

από τα υπόλοιπα δεσµικά τροχιακά σ και π [1-4]. 

 Σε αυτή τη βάση, η αλληλεπίδραση του ΝΟ µε µεταλλικές επιφάνειες θεωρείται ότι 

ακολουθεί µηχανισµό δότη-λήπτη ηλεκτρονίων (donor-acceptor mechanism). Έτσι όταν το 

ΝΟ ροφάται σε µια µεταλλική επιφάνεια, εµφανίζεται µια προσφορά ηλεκτρονίων από τα 

κατειληµµένα τροχιακά  του ΝΟ στο µέταλλο και µια επαναπρόσδοση (back donation) από 

το µέταλλο στο αντιδεσµικό 2π* τροχιακό του ΝΟ. Η µεταφορά  ηλεκτρονίων στο 

αντιδεσµικό τροχιακό 2π*  προκαλεί χαλάρωση του δεσµού Ν-Ο και όπως δείχνεται στο 

πίνακα 4.1 για µερικά µέταλλα έχει πλέον αποκρυσταλλωθεί, ότι επιτυγχάνεται διάσπαση 

του ΝΟ ακόµη και σε θερµοκρασία δωµατίου [3, 5-8]. Το γεγονός ότι παρατηρείται 

αντιστοιχία των µετάλλων µε τη θέση τους στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) αποτελεί 

ένδειξη ότι η ηλεκτρονιακή δοµή των µετάλλων επηρεάζει τις προσροφητικές τους 

ιδιότητες και κατ’επέκταση την καταλυτική τους δράση.  
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ΠINAKAΣ 4.1: Τµήµα του περιοδικού πίνακα που αναφέρεται στη προσροφητική συµπεριφορά του 
ΝΟ στις επιφάνειες µετάλλων σε θερµοκρασία δωµατίου. Η γενική τάση σηµειώνεται µε την έντονη 
τεθλασµένη γραµµή. Μ: µοριακή και D: διασπαστική προσρόφηση. 

IIIB IVB VB VIB VIIB VIII VIII VIII IB 

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni 
D+M Cu 

Y Zr Nb Mo Te Ru 
D 

Rh 
D 

Pd 
M Ag 

La Hf Ta W Re Os Ir 
D+M 

Pt 
M Au 

 Στην περίπτωση της ρόφησης του ΝΟ σε ευγενή µέταλλα, φαίνεται να υπάρχει 

περαιτέρω συσχετισµός µε το ποσοστό του χαρακτήρα d των µετάλλων που εκδηλώνεται 

µε το ποσοστό συµµετοχής των d-ηλεκτρονίων στο δεσµικό τροχιακό dsp. Αυτός ο 

συσχετισµός προκύπτει µέσω της αντιπαράθεσης των δεδοµένων των πινάκων 4.1 και 4.2 

[9]. Η αντιπαράθεση των στοιχείων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για τα µέταλλα  Ru, 

Rh και Ir µε ποσοστό d-ηλεκτρονίων ~50% παρατηρείται διάσπαση του ΝΟ, ενώ για τα 

µέταλλα Pt και Pd µε χαµηλότερα ποσοστά, η ρόφηση του ΝΟ λαµβάνει χώρα µοριακά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Ποσοστό του d-χαρακτήρα διαφόρων µετάλλων [9] 

Μέταλλο % d-χαρακτήρα 
Ru, Rh 50 

Os, Ir 49 

Pd 46 

Pt 44 

Cu 36 

 Η πιο συχνά αναφερόµενη άποψη, στη βιβλιογραφία για τη δοµή του µοριακά 

προσροφηµένου ΝΟ σε µεταλλικές επιφάνειες, υποστηρίζει πρόσδεση του ΝΟ µε τα 

µεταλλικά άτοµα της επιφάνειας µέσω του ατόµου του αζώτου [4, 10, 11].  

Στο σχήµα 4.1 διακρίνονται οι δυνατοί τρόποι δεσµού του ΝΟ. Όπως µπορούµε να 

δούµε, το ΝΟ ροφάται είτε (α) µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίων στο κενό σ-τροχιακό του 

µετάλλου (το ΝΟ ροφάται σα δότης e-), (β) µέσω σχηµατισµού οµοιοπολικού δεσµού, (γ) 

µε επαναπρόσδοση (backdonation) ηλεκτρονίων από το µέταλλο. Για όλες αυτές τις 

διαφορετικές δοµές προσρόφησης του ΝΟ συνεπάγεται ότι επίκεινται διαφορετικές 
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ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ΝΟ και του µετάλλου, οι οποίες 

προσδιορίζουν τόσο την ισχύ του δεσµού χηµειορόφησης όσο και την ενδεχόµενη 

χαλάρωση του δεσµού Ν-Ο. 

 Γενικά η διάσπαση του ΝΟ φαίνεται να ευνοείται σε χαµηλές καλύψεις 

(θ<0.5) [8, 12] και εξαρτάται από τη γεωµετρία της επιφάνειας. ∆ιασπαστική ρόφηση του 

ΝΟ στο Rh έχει καταγραφεί τόσο σε µονοκρυστάλλους [6, 13-17] όσο και σε 

πολυκρυσταλλικές επιφάνειες [7, 12] ή σε υποστηριγµένους καταλύτες Rh [18, 19]. Το 

ποσοστό διάσπασης του ΝΟ κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης εξαρτάται από τη σύνθεση 

της αέριας φάσης και από τις αλληλεπιδράσεις των συνροφηµένων ειδών στην καταλυτική 

επιφάνεια [7]. Το ΝΟ εκτός από τη γραµµική και την κυρτωµένη µορφή, είναι δυνατόν να 

ροφηθεί υπό µορφή γέφυρας, κυρίως σε χαµηλές καλύψεις [16]. 

Η ρόφηση του ΝΟ σε καταλύτη Rh/Al2O3 µελετήθηκε από τον Dictor [18] µε 

υπέρυθρη φασµατοσκοπία. Από την µελέτη προκύπτει ότι όταν το ΝΟ ροφάται στο Rh, 

εµφανίζονται τρεις ζώνες απορρόφησης, οι οποίες αποδίδονται σε επιφανειακά είδη: Rh-

NO+ (1890 cm-1) Rh-ΝΟ (1817 cm-1) και Rh-ΝΟ- (1716 cm-1). Το κατιονικό είδος Rh-NO+ 

προκύπτει από ισχυροποίηση του δεσµού Ν-Ο µέσω της προσφοράς ενός ηλεκτρονίου από 

το 2π* αντιδεσµικό τροχιακό του ΝΟ στο d τροχιακό του µετάλλου. Αντίστοιχα, το 

ανιονικό είδος Rh-NO- προκύπτει από τη χαλάρωση του δεσµού Ν-Ο µέσω της πρόσδοσης 

ενός ηλεκτρονίου από το µέταλλο στο 2π* αντιδεσµικό τροχιακό του ΝΟ. 

(α) (β) (γ) 

Σχήµα 4.1: Ποιοτική απεικόνιση του δεσµού του ΝΟ µε ένα άτοµο του µετάλλου 
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Οι δυαδικές µορφές Rh(NO)2 και Rh(CO)(NO) έχουν παρατηρηθεί  από πολλούς 

ερευνητές. Η ερευνητική οµάδα του Anderson et al. [20] έδειξε ότι το δινιτρίδιο, Rh(NO)2, 

είναι ένα σηµαντικό πρόδροµο σύµπλοκο τόσο για την παραγωγή Ν2Ο, όσο και για το 

σχηµατισµό ισοκυανικών οµάδων. Επίσης έχει δειχθεί [27], ότι η µορφή Rh(CO)(NO)  

µπορεί να προέλθει από αλληλοµετατροπή των διπλών καρβονυλίων Rh(CO)2 και διπλών 

νιτριδίων Rh(NO)2 κατά την συνρόφηση των ΝΟ και CO. 

Η εικόνα ρόφησης του ΝO στο Rh προκύπτει και από τις θερµότητες ρόφησης. 

Πειραµατικά οι θερµότητες ρόφησης υπολογίζονται είτε µε διαφορικό θερµιδόµετρο 

σάρωσης (DSC), είτε έµµεσα µε πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) 

όπου µετρείται η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Εd. Στον πίνακα 4.3 δίνονται οι 

τιµές των θερµοτήτων ρόφησης ή της ενέργειας ενεργοποίησης της εκρόφησης του ΝΟ για 

διάφορες κρυσταλλογραφικές ή πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Rh. Οι θερµότητες ρόφησης 

του ΝΟ για διάφορες επιφάνειες Rh κυµαίνονται µεταξύ   20-32 kcal/mol. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Θερµότητες ρόφησης του ΝΟ σε διάφορες επιφάνειες Rh. 

Είδος επιφάνειας Q (kcal/mol) Αναφορά 
(111) 26# 22 

(100) 25# 6 

(111) 20-26 23 

Πολυκρυσταλλική 32# 12 
(#) ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Εd. 

4.3 Ρόφηση του CΟ 

Η ρόφηση του CO σε µεταλλικές επιφάνειες αποτελεί ένα πρότυπο σύστηµα 

µελέτης της µοριακής χηµειορόφησης και περιγράφεται από ένα σχετικά απλό µοντέλο, 

που είναι όµως γενικά αποδεκτό [24-35].  Η ρόφηση του µονοξειδίου του άνθρακα στα 

µέταλλα µετάπτωσης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Το CO ροφάται µοριακά στα µέταλλα 

της οµάδας VIII σε θερµοκρασία δωµατίου. Πειραµατικά έχει δειχθεί ότι στην περίπτωση 

των Ti [36], Mo [37], W [38, 39], Fe [40], Nb [41], Ta [41] και Mn [41] το CO ροφάται 

διασπαστικά. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διάσπαση του δεσµού C-O είναι 11.23 eV 

[42], αρκετά υψηλότερη από του 1 eV που απαιτείται για τη µοριακή ρόφηση του CO. Το 

είδος της ρόφησης του CO έχει συνδεθεί µε τη θέση των µετάλλων στον Περιοδικό 
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Πίνακα. Στον πίνακα 4.4 δείχνεται τµήµα του περιοδικού πίνακα, όπου µε το σύµβολο (D) 

υποδηλώνουµε τα µέταλλα τα οποία διασπούν το CO. Η γενική τάση σηµειώνεται µε την 

έντονη τεθλασµένη γραµµή, όπου στα µέταλλα που βρίσκονται αριστερά αυτής το CO 

ροφάται διασπαστικά, ενώ στα υπόλοιπα ροφάται µοριακά. Η τάση διασπαστικής ρόφησης 

αυξάνει προς τα αριστερά σε µια σειρά και προς τα πάνω σε µια στήλη του περιοδικού 

πίνακα, ανάλογα και µε την ηλεκτροαρνητικότητα του µετάλλου [43, 44]. Εντούτοις για 

µέταλλα που κείτονται κατά µήκος της διαχωριστικής γραµµής του περιοδικού πίνακα 

µεταξύ διασπαστικής και µοριακής ρόφησης του CO, η γεωµετρία της επιφάνειας του 

µετάλλου (για ένα δεδοµένο µέταλλο και θερµοκρασία) παίζει σηµαντικό ρόλο στο αν το 

CO θα ροφηθεί µοριακά ή διασπαστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το W, όπου 

το CO ροφάται διασπαστικά σε επιφάνειες (100) ενώ σε επιφάνειες (110) ροφάται µοριακά, 

σε θερµοκρασία δωµατίου [38, 39]. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Τµήµα του περιοδικού πίνακα που αναφέρεται στη προσροφητική συµπεριφορά του 
CΟ στις επιφάνειες µετάλλων σε θερµοκρασία δωµατίου. Η γενική τάση σηµειώνεται µε την έντονη 
τεθλασµένη γραµµή. Μ: µοριακή και D: διασπαστική προσρόφηση. 

IIIB IVB VB VIB VIIB VIII VIII VIII IB 

Sc Ti 
D V Cr Mn 

D 

Fe 
D 

3.5 
Co 

Ni 
M 

3.08 
Cu 

Y Zr Nb 
D 

Mo 
D 

3.5 
Te 

Ru 
Μ 

3.15 
Rh 

Pd 
M 
2.9 

Ag 

La Hf Ta 
D 

W 
D+Μ 
3.2 

Re Os 
Ir 
M 

2.75 

Pt 
M 
2.6 

Au 

 Ο δεσµός µεταξύ του ροφηµένου CO και της µεταλλικής επιφάνειας είναι 

παρόµοιος του δεσµού Μ-CO στις καρβονυλικές ενώσεις των µετάλλων και ακολουθεί 

µηχανισµό δότη-λήπτη e- (donor-acceptor mechanism), σύµφωνα µε το µοντέλο του 

Blyholder [45, 46]. Όπως δείχνεται και στο σχήµα 4.2, ο δεσµός αποτελείται από ένα σ- και 

ένα π-δεσµό. Ο σ-δεσµός λαµβάνει χώρα µε µεταφορά ηλεκτρονίων από το υψηλότερο 

κατειληµµένο µοριακό τροχιακό του CO (HOMO: High Occupied Molecular Orbital), το 

οποίο  είναι το 5-σ και αποτελείται από ένα ζεύγος ηλεκτρονίων εντοπισµένο στον 

άνθρακα, σε κενά d-τροχιακά του µετάλλου. Αυτή η µεταφορά ηλεκτρονίων προκαλεί  στο 

άτοµο του µετάλλου µια υψηλή πυκνότητα ηλεκτρονιακού φορτίου, η οποία µειώνεται µε 
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µεταφορά ηλεκτρονίων στο χαµηλότερο µη-κατειληµµένο µοριακό τροχιακό (LUMO: 

Lowest Un-Occupied Molecular Orbital) του CO. Αυτή η επαναπρόσδοση (backdonation) 

ηλεκτρονίων στο κενό 2π* αντιδεσµικό τροχιακό του CO (δηµιουργία π-δεσµού, [47, 48]) 

έχει σαν αποτέλεσµα την εξασθένιση του δεσµού C-O µε ταυτόχρονη ισχυροποίηση του 

δεσµού Μ-C, καθώς εκεί αυξάνει η ηλεκτρονιακή πυκνότητα [49, 50]. 

H σηµαντικότερη πειραµατική ένδειξη γι’αυτό προκύπτει από τη φασµατοσκοπία 

υπερύθρου, κατά την οποία η συχνότητα δόνησης τάσεως, νCO, του δεσµού C-O µειώνεται, 

τόσο στις καρβονυλικές ενώσεις όσο και και στο ροφηµένο CO σε σύγκριση µε αυτήν του 

ελεύθερου CO που είναι 2143-2155 cm-1 [50], κάτι που αντιστοιχεί σε ασθενέστερο δεσµό   

C-O στις περιπτώσεις αυτές. 

 
 

 

 Το έργο εξόδου των µετάλλων Rh, Pd, Ru, και Ir αυξάνει κατά τη ρόφηση του CO   

[51, 52], κάτι που δείχνει ότι το CO ροφάται σα δέκτης ηλεκτρονίων. Σε µεγάλες καλύψεις 

CO έχει δειχθεί ότι η αύξηση του έργου εξόδου είναι ~1eV. 

 Σε θερµοκρασία δωµατίου το CO ροφάται µοριακά σε οποιαδήποτε επιφάνεια Rh     

[53, 54]. Το CO εκροφάται ακολουθώντας κινητική 1ης  τάξης από επιφάνειες Rh(111) [53], 

Rh(110) [55] και πολυκρυσταλλικού Rh [56]. Το φάσµα ΤPD αποτελείται από µια κορυφή 

Σχήµα 4.2: Ποιοτική απεικόνιση του δεσµού του CΟ µε ένα άτοµο του µετάλλου σύµφωνα µε 
το µοντέλο του Blyholder (a) σχηµατισµός οµοιοπολικού δεσµού σ-δεσµός, (β) σχηµατισµός 
π-δεσµού µε επαναπρόσδοση e-. 

(α) (β)

Σχήµα 4.3: Μορφές ρόφησης του CO σε µεταλλικές επιφάνειες. 

Καρβονυλική Γραµµική µορφή Μορφή γέφυρας

(β) (γ)(α) 
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στους 480-530Κ µε ενέργεια ενεργοποίησης εκρόφησης ~40kcal/mol [57, 58]. Η µοριακή 

ρόφηση του CO έχει παρατηρηθεί τόσο σε µονοκρυστάλλους όσο και σε πολυκρυσταλλικό 

Rh [59-63]. Αυτές οι εργασίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο µοριακός τρόπος ρόφησης του CO 

υπερισχύει γενικά για µεγάλες περιοχές πιέσεων και θερµοκρασιών. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι υπάρχουν εργασίες που δείχνουν ότι σε υψηλές θερµοκρασίες το CO 

ροφάται διασπαστικά τόσο σε Rh(331) και Rh(775), όσο και ανώµαλες (kinked) ή 

ελαττωµατικές επιφάνειες Rh [59, 64, 65]. Οι Liu και Ren έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη 

δοµική ευαισθησία της ρόφησης του CO σε επιφάνειες Rh [66, 67]. 

 Πειράµατα θερµοπρογραµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) και υπέρυθρης 

φασµατοσκοπίας [68-78] έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το CO ροφάται σε 

µεταλλικές επιφάνειες µε τρεις µορφές: α) γραµµική (linear) µορφή, β) τη µορφή γέφυρας 

(bridged) και γ) την καρβονυλική µορφή (gem-dicarbonyl) όπως δείχνεται και στο σχήµα 

4.3. Στη γραµµική µορφή το CO είναι ενωµένο µε ένα άτοµο µετάλλου, ενώ στην µορφή 

γέφυρας είναι ενωµένο µε δύο ή και περισσότερα άτοµα µετάλλου. Στην καρβονυλική 

µορφή ένα άτοµο µετάλλου είναι συνδεδεµένο µε δύο ή και περισσότερα µόρια CO. 

Αυτές οι τρεις µορφές ροφηµένου CO έχουν παρατηρηθεί και σε υποστηριγµένους 

καταλύτες Rh, ανάλογα µε το είδος του φορέα και τις πειραµατικές συνθήκες (µερικές 

πιέσεις και θερµοκρασία). Οι περιοχές των υπέρυθρων φασµάτων στις οποίες ανιχνεύονται 

τα τρία είδη ρόφησης είναι: 

i. Γραµµική: 2020-2080 cm-1  

ii. Γεφυρωτή: 1800-1900 cm-1 

iii. Καρβονυλική: 2010-2030 cm-1 (anti-symmetric) 

2080-2100 cm-1 (symmetric) 

 Σε µονοκρυσταλλικές επιφάνειες εµφανίζονται κυρίως τα δύο πρώτα είδη, ενώ σε 

υποστηριγµένους καταλύτες απαντώνται και οι τρεις µορφές ρόφησης, ανάλογα µε το είδος 

του φορέα και τις συνθήκες (κάλυψη CO, θερµοκρασία, συνρόφηση άλλων ειδών). 

 Η γραµµική µορφή ροφηµένου CO δίνει µια κορυφή στην περιοχή 2020-2080 cm-1 

στο φάσµα υπερύθρου. Η θέση της κορυφής εξαρτάται από την κάλυψη της µεταλλικής 

επιφάνειας από το CO. Σε χαµηλές καλύψεις, η κορυφή εµφανίζεται σε µικρή συχνότητα 

και καθώς αυξάνει η κάλυψη, µετατοπίζεται σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό έχει 
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αποδοθεί στην ύπαρξη απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διπόλων ροφηµένου CO, 

που οδηγούν στην εξασθένιση του δεσµού Μ-CO [77]. 

 Tα φάσµατα  της  ρόφησης  του  CO  υπό  µορφή  γέφυρας,  εµφανίζονται στα       

1800-1900 cm-1 και παρουσιάζουν την ίδια εξάρτηση µε τη γραµµική µορφή µε την 

κάλυψη του CO. Η µορφή αυτή είναι αναµενόµενη σε συστάδες µεταλλικού Rh και κατά 

συνέπεια, πιο πιθανή σε υψηλές φορτίσεις µετάλλου. 

 Η καρβονυλική µορφή παρατηρείται σε δείγµατα µε µεγάλη διασπορά του 

καταλύτη Rh στο υπόστρωµα (<1% κ.β.) [68-70] κάτι που είναι αναµενόµενο, αφού 

υπάρχουν λίγες θέσεις ρόφησης. Ο σχηµατισµός αυτής της µορφής οδηγεί σε οξειδωτική 

διάσπαση των κρυσταλλιτών του Rh µε σχηµατισµό Rh+(CO)2. Πειράµατα έδειξαν ότι ένας 

τέτοιος µηχανισµός απενεργοποίησης είναι πολύ πιθανός στο σύστηµα Rh/Al2O3 [79-83]. 

 Στον πίνακα 5.5 δίνονται συγκεντρωτικά οι τιµές της θερµότητας ρόφησης ή της 

ενέργειας ενεργοποίησης της εκρόφησης για διάφορες επιφάνειες Rh. Σε κάθε περίπτωση 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές αυτές, είναι το είδος του φορέα, το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών Rh, η κάλυψη της µεταλλικής επιφάνειας από το CO και η κρυσταλλική 

δοµή της επιφάνειας. 

Η αρχική θερµότητα ρόφησης κυµαίνεται από 26 εως 46 kcal/mol και εξαρτάται 

κυρίως από τη κρυσταλλογραφική δοµή της επιφάνειας και από την κάλυψη. Η θερµότητα 

ρόφησης µειώνεται καθώς αυξάνει η κάλυψη της επιφάνειας σε CO, λόγω των απωστικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ειδών. Σε µεγάλες καλύψεις, η θερµότητα της 

ρόφησης µπορεί να πέσει σε τιµές ~15kcal/mol. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: Θερµότητες ρόφησης του CΟ σε διάφορες επιφάνειες Rh. 

Είδος επιφάνειας Q (kcal/mol) Αναφορά 
(111) 32a [84] 

(100) 29a [85] 

(111), (110) 31 [5] 

(111), (100) 31#, 29# [22, 54] 

Πολυκρυσταλλική 23- 26# [12] 

Πολυκρυσταλλική 46a [86] 
(a) αρχική θερµότητα ρόφησης. 
(#) ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Εd. 



 
ΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΩΝΤΩΝ 

-110- 

4.4 Ρόφηση του προπυλενίου 

 Η ρόφηση του προπυλενίου και γενικότερα των αλκενίων, σε µεταλλικές επιφάνειες 

γίνεται µέσω των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο διπλό δεσµό C=C. Αυτός ο τύπος 

δεσµού, µπορεί να περιγραφεί ικανοποιητικά από το µοντέλο των Dewar-Chatt-Duncanson 

(DCD), το οποίο αρχικά είχε προταθεί για να εξηγήσει τον προσανατολισµό του αιθυλενίου 

σε οργανοµεταλλικά σύµπλοκα [87].  

Όπως µπορούµε να δούµε στο  σχήµα 4.4, το συµπληρωµένο π-τροχιακό του 

αλκενίου προσφέρει ηλεκτρονιακή πυκνότητα σ’ένα κενό τροχιακό του µετάλλου. Την ίδια 

στιγµή το κενό π* αντιδεσµικό τροχιακό του αλκενίου δέχεται ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

από τα συµπληρωµένα τροχιακά του µετάλλου (backdonation). 

Η ερευνητική οµάδα του Anderson [88] µελέτησε τη ρόφηση του προπυλενίου και 

την αφαίρεση ενός ατόµου υδρογόνου σε επιφάνεια Pt(111). Βρήκαν ότι η πρόσδοση 

ηλεκτρονίων από το µέταλλο στο π* αντιδεσµικό τροχιακό του προπυλενίου, ισχυροποιεί 

το δεσµό C=C και αποµακρύνει το µεθυλικό (C-C) δεσµό καθώς και τους ολεφινικούς    

(C-Η) δεσµούς από την επιφάνεια της Pt. Όταν µε κατάλληλη περιστροφή της µεθυλικής 

οµάδας (-CΗ3) ένας από τους ολεφινικούς δεσµούς στραφεί προς ένα άτοµο της επιφάνειας 

της Pt, τότε η ενέργεια ενεργοποίησης για την αφαίρεση ενός ατόµου υδρογόνου είναι 

0.7eV. Η ενεργοποίηση αυτή είναι αποτέλεσµα της σταθεροποίησης του ολεφινικού σ-

δεσµού µε αλληλεπικάλυψη τροχιακών και πρόσδοση ηλεκτρονίων στην υψηλότερη s-d 

ενεργειακή στάθµη του Pt. Προϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι η αλλυλική οµάδα          

(-CH2CHCH2) και το Η2. Η αλλυλική οµάδα όπως και το προπυλένιο προτιµά τη διάταξη 

Σχήµα 4.4: Το µοντέλο DCD του προσανατολισµού του αλκενίου σε µεταλλικές επιφάνειες.α) 
επίδραση των υψηλότερων κατειληµµένων π-τροχιακών του αλκενίου στα κενά τροχιακά του 
µετάλλου, β)επίδραση της επαναπρόσδοσης e- από το µέταλλο στο π* αντιδεσµικό τροχιακό του 
αλκενίου (backdonation). 

(α) (β)
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di-σ, όπως δείχνεται στο σχήµα 4.5. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις δότη-δέκτη µεταξύ των 

ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του µετάλλου και το αλκένιο, επαναϋβριδίζουν τα άτοµα του 

αλκενίου κάπου µεταξύ sp2 και sp3. 

 Σε κάλυψη µονοστοιβάδας το C3H6 εκροφάται στους 280±5Κ σε επιφάνειες 

Pt(111) [89]. Σε πολυστοιβαδική κάλυψη το προπυλένιο εκροφάται στους 139±5Κ. Τα 

ροφηµένα µόρια προπυλενίου που παραµένουν στην επιφάνεια του µετάλλου 

αποικοδοµούνται δίνοντας Η2 που εκροφάται στους 296±4Κ και µερικώς αφυδρογοµένα 

επιφανειακά είδη. Αυξάνοντας τη θερµοκρασία τα επιφανειακά είδη υφίστανται περαιτέρω 

αφυδρογόνωση, ενώ σε πολυ υψηλές θερµοκρασίες λαµβάνει χώρα επιπλέον εκρόφηση Η2 

στους 640 και 710Κ. Το Η2 αυτό προέρχεται από την πλήρη αφυδρογόνωση του C3H6 στην 

επιφάνεια του Pt(111). Στον πίνακα 5.6 δίνονται οι ενέργειες ενεργοποίησης των διαφόρων 

αντιδράσων αφυδρογόνωσης σε Pt(111). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: Ενέργειες ενεργοποίησης, Ε, για τις αντιδράσεις αφυδρογόνωσης  του C3H6 σε 
επιφάνεια Pt(111) [89]. 

Αντίδραση E (kcal/mol) 

(C3H6)ads → (C3H5)ads + 1/2H2 19.9±3.6 

(C3H5)ads → (CnH)ads + 2H2 25.7±2.9 

(CnH)ads → (nC)ads + 1/2H2 32-43 

C

M

H H

HH

C C

M

π-coordination di-σ-coordination

M

H H

HH

C

 (α) (β)

Σχήµα 4.5: Ta σχήµατα (α) και (β) απεικονίζουν τις δύο ακραία λαµβανόµενες περιπτώσεις 
δεσµού του αλκενίου µε την επιφάνεια του µετάλλου. 
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4.5 Ρόφηση του Οξυγόνου 

Κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες αντίδρασης, η ρόφηση του οξυγόνου σε 

µεταλλικές επιφάνειες είναι διασπαστική. Η µοριακή ρόφηση του οξυγόνου περιορίζεται 

µόνο στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (<100Κ), όπου πρακτικά δεν παρουσιάζουν 

καταλυτικό ενδιαφέρον. Η αντιδραστικότητα του µετάλλου έναντι του οξυγόνου είναι 

καθοριστική. Μια ανηγµένη ή µια οξειδωµένη επιφάνεια παρουσιάζει εντελώς διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (ενεργότητα, εκλεκτικότητα) για µια δεδοµένη αντίδραση. Αυτές λοιπόν οι 

αλληλεπιδράσεις του οξυγόνου µε µεταλλικές επιφάνειες, και ειδικότερα Rh, έχουν γίνει 

αντικείµενο µελέτης τόσο σε βασικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο [90-97]. Ανάλογα µε τη 

µεταλλική επιφάνεια και τις πειραµατικές συνθήκες (µερική πίεση του Ο2 και 

θερµοκρασία) παρατηρούνται γενικά τα ακόλουθα είδη, όπως προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις µετάλλου-οξυγόνου [91]. 

(α) µοριακά ροφηµένο οξυγόνο   (δ) διαλυµένο οξυγόνο 

(β) ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο   (ε) πτητικά οξείδια 

(γ) επιφανειακό οξείδιο ή στοιχειο-
µετρικό οξείδιο στην κύρια µάζα 

(στ) οξείδιο υπό µορφή 
σωµατιδίων (clusters) 

Το οξυγόνο συµπεριφέρεται πάντα σαν ένας πολύ ισχυρός δέκτης ηλεκτρονίων. Η 

ρόφηση του, συνοδεύεται από µεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τη µεταλλική 

επιφάνεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η ισχύς του χηµειοροφητικού δεσµού του ατοµικά 

προσροφηµένου οξυγόνου να µειώνεται σταδιακά στα µέταλλα µετάπτωσης του 

Περιοδικού Πίνακα, ακολουθώντας την αντίστοιχη αύξηση στο έργο εξόδου του µετάλλου. 

Η υψηλή διασπαστική ικανότητα του οξυγόνου, οφείλεται στην ισχυρή επαναπρόσδοση 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από την µεταλλική επιφάνεια στο 1π* αντιδεσµικό τροχιακό 

του µορίου του Ο2. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εξασθένιση του δεσµού Ο-Ο. Το 

ροφηµένο οξυγόνο θεωρείται πιο ισχυρός δέκτης ηλεκτρονίων από το ΝΟ και το CO που 

εξετάσαµε προηγουµένως. 

Με τεχνικές TPD, TDS, XPS, AES και LEED [90, 92-97] έχει µελετηθεί η ρόφηση 

του οξυγόνου σε µεταλλικές επιφάνειες Rh, καθώς και ο σχηµατισµός οξειδίων. O 

Nieuwenhuys et al. [98] πρότεινε ότι η θερµότητα ρόφησης αυξάνει στα διάφορα µέταλλα 

κατά την ακόλουθη σειρά όπως επίσης και η τάση σχηµατισµού επιφανειακού οξειδίου ή 

στοιχειοµετρικού οξειδίου στην κύρια µάζα: 
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Pt (230kJ/mol) ≅ Pd < Ir < Rh < Ru < Ni (330kJ/mol) 

Στον  πίνακα 4.7 δίνονται οι τιµές για την θερµότητα ρόφησης του οξυγόνου σε 

διάφορες µεταλλικές επιφάνειες Rh. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: Θερµότητες ρόφησης του Οξυγόνου σε διάφορες επιφάνειες Rh. 

Είδος επιφάνειας Q (kcal/mol) Αναφορά 
Μεταλλικό στρώµα 105a [99] 

Πολυκρυσταλλική 68-100# [12] 

(111) 85±5# [100] 
(a) αρχική θερµότητα ρόφησης. 

(#) ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Εd. 

Το οξυγόνο έχει την ικανότητα καθώς ροφάται στα διάφορα κρυσταλλογραφικά 

επίπεδα, να αναδοµεί την µεταλλική επιφάνεια Rh µε κατάλληλο τρόπο. Για όλα τα χαµηλά 

κρυσταλλογραφικά επίπεδα Miller, σε επιφάνειες Rh και για µέσες και υψηλές καλύψεις 

οξυγόνου, το µήκος του δεσµού Ο-Rh κυµαίνεται µεταξύ 2.00-2.06Å, ενώ η γωνία Rh-O-

Rh είναι 90ο [101].  

 

Η ρόφηση του οξυγόνου σε επιφάνεια Rh(001) είναι διασπαστική και ανεξάρτητη 

της θερµοκρασίας ρόφησης για κάλυψη µονοστοιβάδας θ=0.5 [102]. Για αυτή τη δεδοµένη 

κάλυψη παρατηρήθηκε πειραµατικά µε LEED [103] και επαληθεύτηκε µε STM [104] µια 

αναδόµηση τύπου 2x2. Αυτή τη δοµή µπορούµε να τη φανταστούµε σαν µια “σκακιέρα” 

όπου τα µαύρα τετράγωνα είναι κατειληµµένα από άτοµα οξυγόνου ενώ τα λευκά είναι 

 

Σχήµα 4.6: Ποιοτική απεικόνιση αναδόµησης της δοµής Rh(001). 
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κενά. Με βάση αυτήν την εικόνα η αναδόµηση δείχνεται ποιοτικά στο σχήµα 4.6, η 

περιστροφή των “µαύρων τετραγώνων” έχει σαν αποτέλεσµα µια συµµετρία (2x2)p4g 

[104]. 

 Σε κρυσταλλογραφικό επίπεδο Rh(110) η ρόφηση του οξυγόνου είναι άµεση 

συνάρτηση µε την κάλυψη της επιφάνειας [105-108], ενώ παρατηρούνται οι εξής δοµές: 

(2x1)p2mg, (2x2)p2mg και (2x2)pmg ανάλογα µε την κάλυψη της επιφάνειας [108, 109]. 

Στην περίπτωση Rh(100) και σε κάλυψη µονοστοιβάδας θ=0.5 παρατηρείται η 

(2x2) δοµή, η οποία έχει ερευνηθεί τόσο µε LEED [103, 109-113] όσο και µε STM [104] 

και µπορεί να αναδοµηθεί σε p4g ή pg [114]. 

Όταν όµως το σύστηµα µας είναι Ο/Rh(111) έχει δειχθεί µε TDS [92, 115], ότι στις 

επιφανειακές αντιδράσεις συµµετέχει και υποεπιφανειακά ροφηµένο οξυγόνο. Τόσο η 

παρουσία υποεπιφανειακά ροφηµένου οξυγόνου όσο και η δηµιουργία επιφανειακού 

οξειδίου µεταβάλλει σηµαντικά τις φυσικοχηµικές ιδιότητες των µεταλλικών επιφανειών 

[115-121]. 

Η συµπεριφορά του οξυγόνου σε επιφάνειες Rh(111) γίνεται ακόµη πιο σύνθετη 

λόγω της διάχυσης του σε υποεπιφανειακά στρώµατα [93, 115, 122]. Η ρόφηση του 

οξυγόνου σε Rh(111) έχει εξεταστεί µε LEED και STM [123-129], ενώ ελάχιστες είναι οι 

µέχρι τώρα θεωρητικές µελέτες [130, 131].  

Σχήµα 4.7: Ποιοτική απεικόνιση αναδόµησης της δοµής Rh(111).
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Γενικά η ρόφηση του οξυγόνου σε µεταλλικές επιφάνειες Rh(111) δίνει διάφορες 

σταθερές δοµές όπως: O-(2x2), O-(2x1) και O-(1x1) για κάλυψη µονοστοιβάδας 0.25, 0.5 

και 1ML αντίστοιχα [115, 132] σχήµα 4.7. 
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5.1 Πειραµατική Συσκευή 

   βασική πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση δυναµικών 

και κινητικών πειραµάτων, κατά την αναγωγή του µονοξειδίου του αζώτου από προπυλένιο 

(ή CO) παρουσία οξυγόνου, απεικονίζεται στο σχήµα 5.1. Σ’αυτό διακρίνονται η µονάδα 

τροφοδοσίας, ο αντιδραστήρας καθώς και η µονάδα της ανάλυσης. 

Στο τµήµα τροφοδοσίας παρέχονται τα εκάστοτε επιθυµητά αέρια, ανάλογα µε την 

υπό εξέταση αντίδραση. Τα αέρια είναι µίγµατα υψηλής καθαρότητας και αυστηρά 

H 
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καθορισµένης σύστασης και τροφοδοτούνται προς τον αντιδραστήρα µέσω κατάλληλων 

βαλβίδων και ροόµετρων. Μέσω µιας 4πορτης βαλβίδας τα αέρια είτε παρακάµπτουν τον 

αντιδραστήρα και οδηγούνται προς ανάλυση (σύσταση αντιδρώντων), είτε οδηγούνται 

στον αντιδραστήρα προς αντίδραση και στη συνέχεια αναλύονται. Μια θερµαινόµενη 

παγίδα παρεµβαλλόταν στη γραµµή τροφοδοσίας, για να διασπά τα διάφορα καρβονύλια 

Fe και Ni που υπάρχουν στις σιδηροφιάλες. 

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα τύπου “µονού θαλάµου” 

(single chamber reactor) σχήµα 5.2. Πρόκειται για ένα δισκίο ζιρκονίας σταθεροποιηµένης 

µε ύττρια (YSZ) πάχους 2 mm και διαµέτρου 19 mm, που είναι το ηλεκτρολυτικό µέσο 

(αγωγός ιόντων Ο2-). Εκατέρωθεν του δισκίου εναποτίθενται από την µία πλευρά το 

ηλεκτρόδιο εργασίας (W) -που είναι ταυτόχρονα και ο καταλύτης-  (πολυκρυσταλλικά 

στρώµατα Rh), ενώ από την άλλη πλευρά τα ηλεκτρόδια αναφοράς (R)  και βοηθητικό (C) 

(πολυκρυσταλλικά στρώµατα Au). Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο Au εναποτίθεται ακριβώς 

απέναντι από τον καταλύτη, στην αντίθετη πλευρά του ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιήσουµε την µεταξύ τους απόσταση και κατά συνέπεια να µειώσουµε όσο το 

δυνατόν περισσότερο την ωµική πτώση τάσης. Αυτή η συµµετρική διάταξη των 

ηλεκτροδίων οδηγεί σε συµµετρική κατανοµή του ρεύµατος στο εσωτερικό του 

ηλεκτροχηµικού κελιού. Τα ηλεκτρόδια βοηθητικό και αναφοράς είναι από Au, το οποίο 

 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ        ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Σχήµα 5.1: ∆ιάγραµµα ροής  της Πειραµατικής ∆ιάταξης. 
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είναι σχετικά το πιο αδρανές µέταλλο και έχει αµελητέα πόλωση (σχεδόν µηδαµινή 

αντίσταση στην µεταφορά φορτίου). Είναι πολύ σηµαντικό όλα τα µέρη εκτός του 

ηλεκτροδίου εργασίας να είναι αδρανή. 

Με κατάλληλη τεχνική τα ηλεκτρόδια συνδέονται µε το εξωτερικό ηλεκτρικό 

σύστηµα µέσω ανενεργών συρµάτων Au και έτσι επιτυγχάνεται η ηλεκτρονιακή 

διαµόρφωση του σχήµατος 5.3. Η πελλέτα και τα τρία ηλεκτρόδια είναι τοποθετηµένη 

µέσα σε σωλήνα quartz, όγκου ~30cm3 και για παροχές 50-300 cm3 STP/min έχει δειχθεί 

ότι λειτουργεί σε συνθήκες CSTR.  

Το επάνω µέρος του αντιδραστήρα είναι στερεωµένο σε ατσάλινη κεφαλή. Μέσω 

λαστιχένιων δακτυλίων επιτυγχάνεται η αεροστεγής προσαρµογή του σωλήνα σε αυτήν. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.2 τα αέρια αντιδρώντα κατευθύνονται προς το ηλεκτρόδιο 

εργασίας-καταλύτη µέσω διόδου από quartz, τύπου jet. 

Στο εσωτερικό µέρος της κεφαλής ρέει νερό, που χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό 

υγρό. Το όλο σύστηµα, µέχρι το ύψος της κεφαλής, είναι “βυθισµένο” σε κυλινδρικό 

Σχήµα 5.2: Αντιδραστήρας τύπου “µονού θαλάµου” 
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φούρνο εφοδιασµένο µε κατάλληλο ρυθµιζόµενο τροφοδοτικό τάσης (µέγιστη 

θερµοκρασία αντιδραστήρα 550οC). H µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε 

θερµοστοιχείο τύπου Κ, σε επαφή µε το εξωτερικό του αντιδραστήρα. Η ρύθµιση της 

θερµοκρασίας επιτυγχάνεται µε ακρίβεια ±1οC, µέσω αναλογικού ρυθµιστή “Claud S. 

Gordon model49”, ενώ η ανάγνωσή της γίνεται µέσω ενός ψηφιακού θερµοµέτρου 

“FLUKE 2160A”. 

 Αυτός ο τύπος αντιδραστήρα χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία των µελετών του 

φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης τα τελευταία χρόνια µαζί µε τη διαµόρφωση 

των ηλεκτροδίων του σχήµατος 5.3. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του 

αντιδραστήρα µονού-θαλάµου και τα τρία ηλεκτρόδια (εργασίας – καταλύτης, αναφοράς 

και βοηθητικό) εκτίθενται στο ίδιο µίγµα των αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης, 

σε αντίθεση µε παλαιότερες διατάξεις τύπου “κελιού καυσίµου”, όπου χρησιµοποιούνταν 

διαφορετικό διαµέρισµα για τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό (τα οποία εκτίθονταν 

σε ένα αέριο αναφοράς, συνήθως αέρα).  

 Η συµπεριφορά των δύο διατάξεων είναι παρόµοια, όµως µε τη χρήση 

αντιδραστήρα µονού θαλάµου αποφεύγεται η πολυπλοκότητα της χρήσης διαφορετικού 

αέριου περιβάλλοντος, για τα διάφορα ηλεκτρόδια. Αυτή η διάταξη παρέχει το 

πλεονέκτηµα ότι δεν υπάρχει πλέον ο περιορισµός χρήσης δύο ξεχωριστών διαµερισµάτων 

(θαλάµων) και εποµένως η όλη διάταξη είναι πιο ενδιαφέρουσα από πρακτικής απόψεως.  

Σχήµα 5.3: Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση ηλεκτροδίων. 

 

U 
W C

U 
W R 
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 Τα αέρια µίγµατα ελέγχονται στην µονάδα ανάλυσης, η οποία αποτελείται από έναν 

αέριο χρωµατογράφο (Perkin Elmer S-300) εφοδιασµένο µε ανιχνευτή θερµικής 

αγωγιµότητας (TCD) και µε Ηe ως φέρον αέριο. Οι στήλες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

Molecular Sieve 5A (O2, N2, CO) και Porapaq Q (C3H6, CO2, N2O). Tα σήµατα από το 

TCD, καταγράφονται και ολοκληρώνονται σε ένα ολοκληρωτή (Perkin Elmer SCI100). 

Ένας υπέρυθρος αναλυτής CO2 (Anarad) χρησιµοποιείται για τη συνεχή και ποσοτική 

ανίχνευση του CO2, παρέχοντας έτσι εκτίµηση για την επίτευξη της µόνιµης κατάστασης 

στο σύστηµα. Το τµήµα ανάλυσης περιλαµβάνει επίσης έναν αναλυτή οξειδίων του αζώτου 

(ΝΟΧ) (Teledyne mod.911/912). Ρεύµατα ή δυναµικά επιβάλλονται εξωτερικά µε τη 

βοήθεια ενός γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη (Amel 533). Τόσο το σήµα του υπέρυθρου 

αναλυτή για το CO2  όσο και του αναλυτή των ΝΟΧ και του ρεύµατος/δυναµικού 

καταγράφονται συνεχώς σε καταγραφικό πολλαπλών γραφίδων (YOKOWAMA LR 4220 

4-pen recorder) για την  διεξοδική µελέτη και ανάλυση του καταλυτικού συστήµατος. 

 Επειδή παρατηρήθηκαν χαµηλές αρχικές καταλυτικές επιδόσεις κατά την µελέτη 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO εκτός από τον 

αντιδραστήρα του σχήµατος 5.2 χρησιµοποιήθηκε επίσης µια πιο σύνθετη µορφή του, 

αποτελούµενη από 3 δισκία ζιρκονίας  (σχήµα 6.6) µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη καταλυτική 

επιφάνεια.  Επίσης όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 8 µε ξηρό εµποτισµό διαλύµατος NaOH 

0.01Μ, ενισχύσαµε περαιτέρω τις καταλυτικές επιδόσεις καλύπτοντας την επιφάνεια µε 

νάτριο. Στην αναζήτηση µεθόδων γεφύρωσης των εντυπωσιακών παρατηρήσεων σε 

εργαστηριακή κλίµακα (βλέπε κεφάλαια 6 και 8) σε διατάξεις πιο εφαρµόσιµες και µε 

προοπτικές εµπορικής ανάπτυξης και αξιοποίησης χρησιµοποιήσαµε τη διάταξη του 

σχήµατος 9.1. Περισσότερα για αυτές τις διατάξεις και τις τεχνικές χηµικής ενίσχυσης, θα 

πούµε στις αντίστοιχες ενότητες που αναφέραµε πιο πάνω. 

5.2 Προετοιµασία ηλεκτροδίων 

 
 Τα µεταλλικά καταλυτικά υµένια και τα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιούνται στις 

µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, παρασκευάζονται χρησιµοποιώντας, σαν πρόδροµα 

υλικά, εµπορικές οργανοµεταλλικές “πάστες” του εκάστοτε µετάλλου.  
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5.2.1 Προετοιµασία ηλεκτροδίου εργασίας (καταλύτης)  

 Η διαδικασία παρασκευής του καταλύτη (µε τη µορφή πορώδους µεταλλικού 

στρώµατος πάχους 3-10µm) είναι ένα πολύ καθοριστικό στάδιο, διότι ανάλογα µε την 

τεχνική που ακολουθείται κάθε φορά αντανακλά στις µηχανικές, ηλεκτρικές και 

καταλυτικές ιδιότητες του ηλεκτροδίου. Η θερµοκρασία πυροσυσσωµάτωσης (sintering) 

επηρεάζει το πορώδες και την επιφάνεια του καταλυτικού φίλµ. Το µήκος των ορίων τριών 

φάσεων (tpb στερεός ηλεκτρολύτης-καταλύτης-αέρια φάση), εκεί που λαµβάνουν χώρα οι 

ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις [1-4] όπως ο σχηµατισµός Ο2- από το πλέγµα της 

ζιρκονίας προς το οξυγόνο ροφηµένο πάνω στο καταλυτικό φίλµ, Ο(α): 

Ο2-   →   Ο(α) + 2e-     (5.1) 

καθορίζεται από την θερµοκρασία πυροσυσσωµάτωσης. Αυξάνοντας τη θερµοκρασία 

επιτυγχάνουµε µείωση του tpb (αύξηση της πολωσιµότητας του ηλεκτροδίου) 

ακολουθούµενη µε µια αντίστοιχη µείωση στην καταλυτικά ενεργά επιφάνεια (µείωση των 

καταλυτικών ρυθµών). Υπάρχει δηλαδή µια εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών 

αντίδρασης από την επιφάνεια του καταλύτη. 

 Για να είναι η καταλυτική αντίδραση ανεξάρτητη από εξωτερικούς αλλά και από 

εσωτερικούς περιορισµούς µεταφοράς µάζας, θα πρέπει το πάχος του καταλυτικού 

στρώµατος να είναι µικρό. Το πάχος του στερεού ηλεκτρολύτη, αν και δεν επηρεάζει την 

ενεργότητα του καταλύτη, είναι επιθυµητό να είναι µικρό, ώστε να κρατείται σε χαµηλά 

επίπεδα η ωµική πτώση τάσης κατά την λειτουργία. 

5.2.2 Προετοιµασία βοηθητικού και ηλεκτρόδιου αναφοράς 
 

Τα δύο αυτά ηλεκτρόδια είναι σηµαντικά  για θεµελιώδεις µελέτες του φαινοµένου 

NEMCA. ∆εν χρειάζεται να είναι από το ίδιο υλικό όπως ο καταλύτης παρόλο που για το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς αυτό είναι βολικό στην ανάλυση δεδοµένων, καθώς η µετρούµενη 

διαφορά δυναµικού µπορεί απευθείας να συσχετιστεί µε τη µέση διαφορά έργου εξόδου 

µεταξύ των εκτιθεµένων στα αέρια επιφανειών, του καταλύτη και του ηλεκτρόδιου 

αναφοράς. Η διεπιφάνεια βοηθητικού ηλεκτροδίου/στερεού ηλεκτρολύτη δεν χρειάζεται να 

είναι πολώσιµη. Όταν η διεπιφάνεια δεν είναι πολώσιµη τότε το µεγαλύτερο µέρος της 

εφαρµοσµένης διαφοράς δυναµικού καταλήγει σε υπέρταση στον καταλύτη και όχι στο 
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ηλεκτρόδιο µέτρησης. Η διεπιφάνεια ηλεκτροδίου αναφοράς/στερεού ηλεκτρολύτη πρέπει 

επίσης να είναι µη-πολώσιµη, ώστε να επέρχεται γρήγορη ισορροπία της 

ηλεκτροκαταλυτικής αντίδρασης µεταφοράς φορτίου. Τα ηλεκτρόδια αναφοράς και το 

βοηθητικό κατασκευάζονται από χρυσό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι είναι ανενεργός στις 

εξεταζόµενες αντιδράσεις.  

Ο χρυσός συµπεριφέρεται πολύ καλά ως ηλεκτρόδιο αναφοράς, ενώ πρόσφατες 

µελέτες  [5] έδειξαν ότι παρουσιάζει µικρή διακύµανση στο δυναµικό του (0.1V) για ένα 

µεγάλο εύρος αέριων συστάσεων.  

α β 

 

γ Σχήµα 5.4: Επίδραση της αέριας σύστασης και του 
δυναµικού, UWR, στο έργο εξόδου eΦR του ηλεκ-
τροδίου αναφοράς  Au/ΥSZ. (α) επίδραση των 
µερικών πιέσεων 

2HP και 
42HCP  σε kPaPO 12

2
=

σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος (β) Επίδραση 
των 

2HP και 
42HCP  στο δυναµικό ανοικτού 

κυκλώµατος (γ) Επίδραση της ποτενσιοστατική 
µεταβολής UWR παρουσία Ο2/C2H4 (●,○) και 

Ο2/He (■,□). Τα ανοικτά σύµβολα αντιστοιχούν σε 
συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Τ = 673Κ. [6] 
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Το δυναµικό του ηλεκτροδίου αναφοράς προκύπτει από την ισορροπία της 

αντίδρασης µεταφοράς φορτίου: 

 −− ↔+ 2
2 24)( OegO               (5.2) 

η οποία λαµβάνει χώρα στα όρια των τριών φάσεων (tpb) χρυσού- στερεός ηλεκτρολύτης – 

αέριο µίγµα. Η ισορροπία της αντίδρασης (5.2) ελάχιστα επηρεάζεται  από την παρουσία 

άλλων αερίων, όπως δείχνεται και στο σχήµα 5.4 όπου οι µεταβολές του έργου εξόδου, 

ηλεκτροδίου Au εναποτεθειµένο σε YSZ, δε µεταβάλλεται σηµαντικά  (0.1V).  

Οι µεταβολές µετρήθηκαν µε την τεχνική του παλλόµενου πυκνωτή (kelvin probe) 

[6],  σε διάφορα αέρια µίγµατα αντιδρώντων όπως Ο2 – Η2,   Ο2 – C2H4 και O2 – He, 

κρατώντας πάντα την µερική πίεση του οξυγόνου σταθερή. Από το σχήµα 5.4 είναι φανερό 

ότι το ηλεκτρόδιο Au/YSZ είναι ένα πολύ καλό ηλεκτρόδιο αναφοράς, για την 

ηλεκτροχηµεία στερεής κατάστασης. 

Στο σχήµα 5.4α παρουσιάζεται η σταθερότητα του έργου εξόδου του ηλεκτροδίου 

Au/YSZ σε σταθερή µερική πίεση οξυγόνου, kPaPO 12
2
= σε  συνάρτηση µε τις µερικές 

πιέσεις του Η2 και του αιθυλενίου (
422

, HCH PP ). Στο σχήµα 5.4β παρουσιάζονται τα ίδια 

δεδοµένα σε συνάρτηση µε το δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, o
WRU , κατά τις µεταβολές 

των µερικών πιέσεων 
2HP και

42HCP . Τέλος στο σχήµα 5.4γ δείχνεται ότι το έργο εξόδου 

παραµένει πρακτικά σταθερό, ακόµη και αν επιβάλλουµε δυναµικό 2V µέσω ενός 

ποτενσιοστάτη. 

 Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πόσο σηµαντικό είναι το στάδιο της προετοιµασίας των 

ηλεκτροδίων και ειδικότερα του ηλεκτροδίου εργασίας/καταλύτης, διότι σε µερικές 

περιπτώσεις αντανακλά στο µέγεθος της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που επιτυγχάνουµε. To 

πρόγραµµα θερµικής κατεργασίας που ακολουθείται κατά την προετοιµασία του κάθε 

µεταλλικού στρώµατος εξαρτάται από το είδος του µετάλλου. Περισσότερες λεπτοµέρειες 

αναφέρονται στη συνέχεια για τα στρώµατα Rh και Au που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, ενώ λεπτοµέρειες παρασκευής άλλων µεταλλικών ηλεκτροδίων 

δίνονται σε ανάλογες εργασίες [7]. H διαδικασία παρασκευής ήταν σχετικά απλή και όπως 

µπορούµε να παρατηρήσουµε στο σχήµα 5.5, τα στάδια παρασκευής των ηλεκτροδίων 

έχουν ως εξής: 
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 Eπάλειψη λεπτού στρώµατος του οργανοµεταλλικού υλικού πάνω στο στερεό 

ηλεκτρολύτη. 

 Θερµική κατεργασία σε θερµοπρογραµµατιζόµενο φούρνο µε σχετικά αργό ρυθµό 

θέρµανσης και παραµονή στους 450οC για 1 ώρα. Στο στάδιο αυτό επιτυγχάνεται η 

ξήρανση της πάστας και η καύση του οργανοµεταλλικού υλικού. Στην επιφάνεια 

του ηλεκτρολύτη παραµένει λεπτόκοκκο µεταλλικό υλικό. 

 Πυροσσυσωµάτωση µε αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τη θερµοκρασία που 

έχουµε επιλέξει για να επιτευχθεί η πυροσσυσωµάτωση (εξαρτάται από το µέταλλο) 

και παραµονή για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται η 

οµοιογένεια του µεταλλικού στρώµατος έτσι ώστε να είναι αγώγιµο σε όλα τα 

σηµεία της επιφάνειας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bήµα θερµικής 

 κατεργασίας 

Rh 

A-2985 

Au 

“Engelhard A1118” 

1→2 
Τα→450οC 

8οC/min 

Τα→450οC 

10οC/min 

2→3 
450οC 

1.5 ώρα 

450οC 

1.5 ώρα 

3→4 
450→550οC 

3οC/min 

450→900οC 

5οC/min 

4→5 
550οC 

1 ώρα 

900οC 

1 ώρα 

Σχήµα 5.5: Ποιοτικό διάγραµµα της διαδικασίας που ακολουθήσαµε για τη θερµική κατεργασία 
των οργανοµεταλλικών υλικών κατά την προετοιµασία των ηλεκτροδίων. 
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Ο ρυθµός θέρµανσης και τα διάφορα θερµικά στάδια επιδρούν επιπλέον στην ποιότητα 

της πρόσφυσης στην διεπιφάνεια ηλεκτροδίου-ηλεκτρολύτη, κάτι που είναι επίσης πολύ 

σηµαντικό σε πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 

5.3 Μέτρηση της Καταλυτικά Ενεργού Επιφάνειας µε τη µέθοδο της ισόθερµης 
τιτλοδότησης 

 
Η τεχνική της χηµικής τιτλοδότησης χρησιµοποιείται σαν εναλλακτική µέθοδος 

µέτρησης ενεργού επιφάνειας καθώς τόσο λόγω των µικρών επιφανειών των µεταλλικών 

στρωµάτων όσο και για λόγους τεχνικών δυσκολιών κατά την εφαρµογή της εκλεκτικής 

χηµειορόφησης σε συσκευή Β.Ε.Τ. 

Κατά τη µέθοδο αυτή, ροφηµένο Ο2 πάνω στην επιφάνεια καταλύτη αντιδρά µε 

µόρια όπως CO ή C2H4. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να γίνεται αντίστροφα, 

τιτλοδοτώντας προ-ροφηµένο C2H4 ή CO µε Ο2. Η τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα 

τόσο σε ηλεκτροχηµικά στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη [8, 9] όσο και για τη µελέτη της 

κινητικής εκρόφησης του οξυγόνου και του σχηµατισµού και επαναδιάσπασης PtOx πάνω 

σε καταλύτη Pt [10]. 

Στην παρούσα  εργασία η τεχνική της χηµικής τιτλοδότησης εφαρµόστηκε για την 

µέτρηση της καταλυτικά ενεργού επιφάνειας των καταλυτών. Η τεχνική περιλαµβάνει προ-

ρόφηση O2 και κατόπιν αντίδραση µε CO. Ειδικότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ήταν: 

α) ρόφηση O2 πάνω στον καταλύτη από µίγµα O2/He για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

τέτοιο ώστε να έχουµε κορεσµό της επιφάνειας από O2. 

β) έκλουση της αέριας φάσης του αντιδραστήρα µε παροχή He τέτοια ώστε ο χρόνος 

έκλουσης tHe να είναι τουλάχιστον 8 φορές µεγαλύτερος από τον χρόνο παραµονής του 

ηλίου στον αντιδραστήρα. Αυτή η απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι σ’ έναν 

αντιδραστήρα, που λειτουργεί σε συνθήκες CSTR, η αέρια φάση αποµακρύνεται 

τελείως στον παραπάνω λόγο χρόνων. 

γ) κατόπιν ακολουθεί η τιτλοδότηση µε πέρασµα CO µέσα στον αντιδραστήρα. Το O2 που 

παραµένει ροφηµένο αντιδρά µε το Ο2 σχηµατίζοντας CO2 η συγκέντρωση του οποίου 

καταγράφεται στην έξοδο του αντιδραστήρα µέσω καταγραφικού που είναι συνδεδεµένο 

µε υπέρυθρο αναλυτή. 
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 Από το εµβαδόν της κορυφής του παραγόµενου CO2, την ταχύτητα καταγραφής και 

τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης, λαµβάνεται µε κατάλληλη επεξεργασία το ποσό του 

ροφηµένου οξυγόνου που αντέδρασε, ΝΟ, σε g-atomO. Τα παραπάνω βήµατα 

επαναλαµβάνονται για διάφορους χρόνους έκλουσης, tHe και προσδιορίζονται τα 

αντίστοιχα ποσά ΝΟ . Καθώς ο ρυθµός εκρόφησης σ’ αυτά τα διαστήµατα είναι σχεδόν 1ης 

τάξης τα σηµεία του διαγράµµατος lnNO vs tHe θα πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία γραµµή. 

Η κλίση αυτής δίνει την αντίστοιχη κινητική σταθερά ρόφησης ενώ η προεκβολή της σε 

µηδενικό χρόνο έκλουσης δίνει το µέγιστο ποσό ενεργού οξυγόνου ΝΟ [=] g-atomΟ, που 

µπορεί να ροφηθεί στην επιφάνεια του καταλύτη. 

Αν κάποιος έχει την εκτίµηση της επιφάνειας, µέσω της χηµικής τιτλοδότησης, σε 

όρους g-atom M (Μ=µέταλλο) και υπάρχουν πληροφορίες για τη µέση πυκνότητα των 

επιφανειακών ατόµων του µετάλλου (άτοµα Μ/cm2), τότε είναι δυνατόν να υπολογισθεί 

και η πραγµατική επιφάνεια του καταλύτη. Με την µέθοδο λοιπόν της ισόθερµης 

τιτλοδότησης υπολογίσαµε την ενεργό καταλυτική επιφάνεια στους 370οC, η οποία είναι 

5x10-6 gr-atom O.  

5.4 ∆οµικός και φασικός χαρακτηρισµός  

Ο έλεγχος της δοµής και των σχηµατιζόµενων φάσεων των καταλυτικών συστηµάτων 

που θα µελετηθούν έγινε µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron 

Microscopy, SEM).  

Σχήµα 5.6: Χαρακτηρισµός της καταλυτικής επιφάνειας µε τεχνική Ηλεκτρονικής 
Μικρογραφίας Σάρωσης (S.E.M.) (α) Κάτοψη  και (β) Πλάγια όψη καταλυτικών υµενίων 
Rh εναποτεθειµένα σε στερεό ηλεκτρολύτη ΥSZ.

α β 
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Με την τεχνική SEM µπορούµε να αντλήσουµε σηµαντικές πληροφορίες για τα 

πολυκρυσταλλικά καταλυτικά στρώµατα που είναι εναποτεθειµένα πάνω στο στερεό 

ηλεκτρολύτη. 

Στις µικρογραφίες SEM του σχήµατος 5.6 δείχνεται (α) η κάτοψη και (β) η πλάγια όψη 

ανάπτυξης καταλυτικών υµενίων Rh εναποτεθειµένων σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ. Οπως 

µπορούµε να δούµε το καταλυτικό ηλεκτρόδιο έχει καλή συνάφεια µε το υπόστρωµα του 

στερεού ηλεκτρολύτη, µε µέσο πορώδες 30-40% ενώ το πάχος των µεταλλικών υµενίων σε 

όλα τα δείγµατα ήταν µεταξύ 2-5 µm και είχαν αντίσταση µικρότερη από 200 Ω. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ 
ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ CO 

 

 

 

 

 

6.1  Εισαγωγή 

 

α τελευταία χρόνια οι ερευνητικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

κατάλυσης επικεντρώνουν ολοένα και περισσότερο την έρευνά τους, στη µελέτη της 

αναγωγής των οξειδίων του αζώτου εξαιτίας της περιβαλλοντικής σηµασίας της 

συγκεκριµένης διεργασίας. Στόχος πάντα είναι η κατά το δυνατόν πλήρης και εκλεκτική 

αποµάκρυνση αυτών, µε παράλληλη µείωση του κόστους των εν λόγω διατάξεων. Στα 

Τ 
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πλαίσια αυτά εντάσσεται και η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών ως ενεργών φορέων των 

µεταλλικών καταλυτών, µε τον τρόπο που περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 2.  

Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης σε διεργασίες αναγωγής του ΝΟ έχει µελετηθεί στους «κλασικούς» καταλύτες 

τριοδικής µετατροπής, οι οποίοι βρίσκονταν σε επαφή µε στερεούς ηλεκτρολύτες – 

αγωγούς ιόντων οξυγόνου {ZrO2(Y2O3)} και νατρίου {β″-Al2O3} [1-11]. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά αυτών των εργασιών συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1, ο οποίος απεικονίζει 

τις πειραµατικές συνθήκες (θερµοκρασιακή περιοχή, λόγο µερικών πιέσεων των 

αντιδρώντων) και την ταυτότητα των αντιδράσεων σε συνθήκες εφαρµογής του φαινοµένου 

NEMCA.Οι πειραµατικές συνθήκες βρίσκονται αρκετά κοντά στις συνθήκες λειτουργίας 

των καταλυτικών µετατροπέων. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι αυξήσεις του 

καταλυτικού ρυθµού ανέρχονται µέχρι το επίπεδο του 15000% (ρ=150), ενώ αποκλίσεις 

από τη φαρανταϊκή συµπεριφορά (τιµές Λ) είναι της τάξης 102-103.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Αντιδράσεις αναγωγής οξειδίων του αζώτου στις οποίες έχει εξετασθεί το φαινόµενο 
της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. 

Αντιδρώντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης PΝΟ/Pi T (oC) ρmax Λmax WRUr ∂∂ >0 

για UWR>0 
WRUr ∂∂ <0 

για UWR<0 

C2H4, NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-10 380-500 7 -50 −  

C2H4, NO Pt β″-Al2O3 0.1-1.1 280-400 ∞ - −  

C3H6, NO Pt β″-Al2O3 2-70 375 10 - −  

CO, NO Pt β″-Al2O3 0.3-5 320-400 13 - −  

H2, NO Pt β″-Al2O3 0.3-6 360-400 30 - −  

C3H6, NO, O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-8 250-450 150 1000   

CO, NO, O2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.33 250-450 20 20   

CO, NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-6.5 320-480 3 -700 −  

CO, N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 2 -20 −  

 Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν να εφαρµοσθεί το φαινόµενο 

NEMCA προς την ανάπτυξη βελτιωµένων καταλυτών Ροδίου (πιο εκλεκτικών και πιο 

ενεργών) για την αναγωγή του ΝΟ από ελαφρούς υδρογονάνθρακες όπως το προπυλένιο 

(C3H6) και CO. Τα περισσότερα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν παρουσία οξυγόνου σε µία 
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προσπάθεια προσέγγισης συνθηκών καύσης πτωχού καυσίµου, όπως αυτές παρουσιάζονται 

π.χ., σε µηχανές Diesel. Η συγκεκριµένη καταλυτική διεργασία γνωρίζει τα τελευταία 

χρόνια µεγάλο ενδιαφέρον, διότι παρόλο που ήδη υπάρχουν αποτελεσµατικές καταλυτικές 

διατάξεις για αναγωγή των NOx σε βενζινοκινητήρες, που λειτουργούν κοντά στο 

στοιχειοµετρικό λόγο, δεν υπάρχουν διαθέσιµες διατάξεις για µηχανές Diesel και κινητήρες 

καύσης πτωχού καυσίµου (lean burn engines). Η ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων καταλυτών 

είναι µεγάλη, καθώς αυτού του τύπου οι κινητήρες προσφέρουν αξιοσηµείωτη (µέχρι και 

15%) ενίσχυση της απόδοσης του καυσίµου. 

 Πολυάριθµα υλικά έχουν ήδη εξετασθεί ως πιθανοί καταλύτες για την αντίδραση, όπως 

µέταλλα, ζεόλιθοι, µεταλλοξείδια και µεικτά οξείδια µετάλλων. Μεταξύ αυτών οι 

«τριοδικοί καταλύτες» (κυρίως Pt, Rh), υποστηριγµένοι σε διάφορα οξείδια (όπως 

αλούµινα, σίλικα, κλπ) ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις ικανοποιητικής συµπεριφοράς 

µακράς διαρκείας υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Εν τούτοις παρουσιάζουν 

χαµηλή απόδοση κατά την αναγωγή των NOx παρουσία περίσσειας οξυγόνου. 

Συγκεκριµένα, τα σπουδαιότερα προβλήµατα κατά τη χρήση τέτοιων καταλυτών είναι η 

στενή θερµοκρασιακή περιοχή καταλυτικής ενεργότητας (περίπου 50oC), η σχετικά χαµηλή 

µέγιστη µετατροπή του ΝΟ   (30-40%), η χαµηλή θερµοκρασία έναυσης του καταλύτη και 

ο σχηµατισµός σηµαντικών ποσοτήτων Ν2Ο. 

6.2 Yπολογισµός του συντελεστή ενίσχυσης, Λ 

Πριν προχωρήσουµε στα αποτελέσµατα της µελέτης της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και µονοξείδιο του άνθρακα είναι αναγκαίο να 

κάνουµε µια σύντοµη παρένθεση προκειµένου να δώσουµε τον ορθό ορισµό για αυτές τις 

περιπτώσεις του συντελεστή ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθµού, Λ. 

Στην ενότητα 2.3.3, ο συντελεστής ενίσχυσης  εκφράστηκε µε την εξίσωση (2.10). 

Η εξίσωση όµως αυτή ισχύει µόνο στην περίπτωση που υπάρχει ένα προϊόν και εποµένως 

δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα καταλυτικά συστήµατα που θα εξεταστούν στη συνέχεια, 

όπου τα προϊόντα  των αντιδράσεων είναι Ν2, Ν2Ο και CO2. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι 

δυνατόν να βρεθεί για κάθε προϊόν, το ποσοστό  του εφαρµοζόµενου ρεύµατος που 

ευθύνεται για την αύξηση του καταλυτικού ρυθµού. Επιπλέον είναι δύσκολο να βρεθεί 
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ένας µηχανισµός αντίδρασης, ο οποίος να δείχνει πως σχηµατίζεται κάθε προϊόν και 

ταυτόχρονα να ικανοποιεί τα πειραµατικά αποτελέσµατα. 

 Γι’αυτό το λόγο θα προχωρήσουµε στην µοντελοποίηση των αντιδράσεων 

αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO παρουσία Ο2, προκειµένου να µπορούµε να 

υπολογίζουµε το Λ κάθε προϊόντος ανάλογα µε το καταλυτικό σύστηµα που εξετάζουµε. 

 Έτσι για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο, υποθέτουµε ότι 

λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες αντιδράσεις: 

OHNCONOHC 22263 3
2
939 ++→+      (6.1) 

OHONCONOHC 22263 39318 ++→+      (6.2) 

OHCOOHC 22263 33
2
9

+→+       (6.3) 

Έστω ότι η αντίδραση (6.1) γίνεται µε ρυθµό r1 (σε µονάδες mole C3H6/s), οµοίως η 

(6.2) γίνεται µε ρυθµό r2 (σε µονάδες mole C3H6/s) και η (6.3) µε ρυθµό r3 (σε µονάδες 

mole C3H6/s). Εποµένως οι ρυθµοί των τριών προϊόντων (σε µονάδες mole κάθε προϊόντος 

ανά δευτερόλεπτο) σχετίζονται  µε τους ρυθµούς των τριών, πιο πάνω, αντιδράσεων r1, r2 

και r3 µε τις ακόλουθες εξισώσεις: 

321 333
2

rrrrCO ++=        (6.4) 

12
9

2
rrN =          (6.5) 

29
2

rr ON =          (6.6) 

Στη συνέχεια επιλύουµε το σύστηµα των τριών εξισώσεων, ως προς τους ρυθµούς των 

τριών αντιδράσεων r1, r2 και r3. 

29
2)5.6( 1 Nrr =→         (6.7) 

ONrr
29

1)6.6( 2 =→         (6.8) 

ONNCO rrrr
222 9

1
9
2

3
1)8.6(),7.6(),4.6( 3 −−=→     (6.9) 
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18e- 

18e- 

18e- 

18e- 

18e- 

 Εφόσον οι ρυθµοί όλων των συστατικών έχουν εκφραστεί σε moles C3H6/s (επειδή 

το προπυλένιο είναι παρόν και στις τρεις αντιδράσεις του προταθέντος µηχανισµού) 

µπορούµε να εκφράσουµε όλους τους ρυθµούς σε µονάδες ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο, 

e/s ως ακολούθως: 

Η αντίδραση (6.1) µπορεί να γραφτεί σαν άθροισµα των ακολούθων επιµέρους 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων: 

OHOCOHC 22263 33
2
9 42

+→+
+−

 

22 2
9

2
99

02

ONON +→
+

 

Οµοίως η αντίδραση (6.2) 

OHOCOHC 22263 33
2
9 42

+→+
+−

 

22 2
9918

12

OONON +←
++

 

και η αντίδραση (6.3) 

OHOCOHC 22263 33
2
9 42

+→+
+−

 

∆ηλαδή για κάθε µόριο προπυλενίου που αντιδρά µεταφέρονται 18e- στις αντιδράσεις (6.1) 

– (6.3). Εποµένως µπορούµε να ορίσουµε την µεταβολή του ρυθµού κατανάλωσης 

προπυλενίου σε µονάδες e/s ως εξής: 

321 181818 rrrr ∆+∆+∆=∆ προπ       (6.10) 

Επίσης εκφράζουµε το ρυθµό άντλησης ιόντων οξυγόνου, Ο2-, σε e/s. Ο ρυθµός ισούται µε 

I/F. Εποµένως ο συντελεστής προσαύξησης του ρυθµού, Λ, ορίζεται ως 

( ) ( )
( )se

se
FI

rrr
/
/

/
18 321 ∆+∆+∆

=Λ      (6.11) 

Με αντικατάσταση των εξισώσεων (6.7) – (6.9) στην (6.11) βρίσκουµε ότι ο συντελεστής 

προσαύξησης του ρυθµού παραγωγής CO2, 2COΛ , είναι για το σύστηµα C3H6 / NO / O2: 

( )FI
rCO

CO 2/
6

2

2

∆
=Λ         (6.12) 
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2e- 

2e- 

2e- 

2e- 

2e- 

Στην περίπτωση της αναγωγής του ΝΟ µε µονοξείδιο του άνθρακα, υποθέτουµε ότι 

λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες αντιδράσεις: 

22 2
1 NCONOCO +→+        (6.13) 

ONCONOCO 222 +→+        (6.14) 

222
1 COOCO →+         (6.15) 

Οι αντίστοιχοι ρυθµοί των αντιδράσεων (6.13) – (6.15) είναι ( '
3

'
2

'
1 ,, rrr  εκφρασµένοι σε 

mole CΟ/s). Εποµένως οι ρυθµοί παραγωγής των προϊόντων σχετίζονται µε τους ρυθµούς 

των πιο πάνω αντιδράσεων (6.13) – (6.15) µε τις ακόλουθες εξισώσεις 

'
3

'
2

'
1

'
2

rrrrCO ++=         (6.16) 

'
1

'

2
1

2
rrN =          (6.17) 

'
2

'
2

rr ON =          (6.18) 

Στη συνέχεια γράφουµε τις αντιδράσεις (6.13) – (6.15) ως άθροισµα των επιµέρους 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Έτσι η (6.13) µπορεί να γραφτεί ως: 

 22

42

2
1 OCOOC

++

→+  

22 2
1

2
1 02

ONON +←
+

 

Οµοίως η αντίδραση (6.14) 

22

42

2
1 OCOOC

++

→+  

22 2
12

12

OONON +←
++

 

και η αντίδραση (6.15) 

22

42

2
1 OCOOC

++

→+  

∆ηλαδή για κάθε µόριο CO που αντιδρά µεταφέρονται 2e- στις αντιδράσεις (6.13) – (6.15). 

Εποµένως µπορούµε να ορίσουµε την µεταβολή του ρυθµού κατανάλωσης CO σε µονάδες 

e/s και να υπολογίσουµε τους συντελεστές προσαύξησης, Λ, των προϊόντων: 
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( ) ( )FI
r

FI
rrr CO

CO
2/2/

''
3

'
2

'
1' 2

2

∆
=

∆+∆+∆
=Λ

( )
( )se

se
/
/     (6.19) 

( )FI
rN

N 2/
2 '

' 2

2

∆
=Λ

( )
( )se

se
/
/

    (6.20) 

( )FI
r ON

ON 2/

'
' 2

2

∆
=Λ

( )
( )se

se
/
/     (6.21) 

6.3. Μελέτη του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο σε Rh/YSZ 
Η επίδραση του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο σε καταλυτικά ηλεκτρόδια Rh εναποτεθειµένα σε στερεό 

ηλεκτρολύτη YSZ σε οξειδωτικές συνθήκες, είναι πολύ έντονη και αρκετά διαφορετική 

από αυτή όταν η αντίδραση πραγµατοποιείται απουσία οξυγόνου. Απουσία οξυγόνου ο 

κύριος στόχος της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης είναι να προωθήσει τη διασπαστική ρόφηση 

του ΝΟ µέσω µείωσης του έργου εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας µε την επιβολή 

αρνητικού δυναµικού. Όταν όµως στα αντιδρώντα υπάρχει και οξυγόνο τότε είναι εξίσου 

σηµαντικό να επιτύχουµε παράλληλα τόσο τη χαλάρωση του δεσµού Rh=O, όσο και την 

ενίσχυση της σχετικής κάλυψης του ΝΟ έναντι του Ο. Αυτό επιτυγχάνεται όπως θα δούµε 

στις ακόλουθες ενότητες µε την επιβολή θετικού δυναµικού, διότι το οξυγόνο είναι πολύ 

πιο ισχυρός ηλεκτρονιοδέκτης από το ΝΟ. 

Η αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο παρουσία οξυγόνου 

ερευνήθηκε τόσο σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, όσο και σε συνθήκες 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στη θερµοκρασιακή περιοχή των 280 µε 450οC. Τρία 

καταλυτικά δείγµατα Rh1, Rh2 και Rh3 χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, σε 

αντιδραστήρα τύπου “µονού θαλάµου”. Στο δείγµα Rh3 είχαµε στον αντιδραστήρα τρία 

δίσκια Rh/YSZ έναντι ενός στα καταλυτικά δείγµατα Rh1 και Rh2. Οι στοιχειοµετρικές 

αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα στον αντιδραστήρα «µονού θαλάµου», είναι οι 

(6.1) – (6.3). 
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6.3.1 Κινητική της αντίδρασης σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. 

Η κινητική συµπεριφορά της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο 

παρουσία οξυγόνου και οι µεταβολές του δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος του καταλύτη, 
o
WRU , µελετήθηκαν στους 380οC. Στο σχήµα 6.1 δείχνεται η επίδραση της µερικής πίεσης 

του οξυγόνου στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής CO2 και στο δυναµικό ανοικτού 

κυκλώµατος του καταλύτη, για σταθερές µερικές πιέσεις προπυλενίου και ΝΟ. 

Αρχικά ο ρυθµός αυξάνει µε την O2P και στη συνέχεια πάνω από µια κρίσιµη τιµή 

( *
O2

P 0.75 kPa= ) µειώνεται απότοµα και γίνεται µηδενικής τάξης ως προς το οξυγόνο. Η 

απότοµη µείωση του ρυθµού συνοδεύεται από µια απότοµη αύξηση του δυναµικού 

ανοικτού κυκλώµατος o
WRU  και εποµένως [12, 13]  του έργου εξόδου της επιφάνειας, Φ. 

PC3H6 = 0.12 kPa
PNO  =  0.85 kPa
T = 380oC

ανοικτό κύκλωµα

0

4

8

12

16

20

r C
O

2  /
  1

0-8
 m

ol
/s

-300

-200

-100

0

U
o W

R  
/  

m
V

0 1 2 3 4 5
PO2

  /  kPa

Σχήµα 6.1: Επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου,
 O2P , στον καταλυτικό ρυθµό 

παραγωγής CO2 και στο δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, o
WRU . 
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Η εξάρτηση του καταλυτικού ρυθµού, του o
WRV  από την µερική πίεση του 

προπυλενίου C H3 6P για σταθερές O2P και NOP παρουσιάζεται στο σχήµα 6.2 για την ίδια 

θερµοκρασία Τ=380οC. Ο ρυθµός είναι µηδενικής τάξης ως προς το προπυλένιο µέχρι 

κάποια κρίσιµη τιµή *
C H3 6

P . Με αύξηση της C H3 6P  παρατηρούµε µια πρωτογενής 

µετάπτωση του δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος, η οποία συνοδεύεται από απότοµη 

αύξηση του καταλυτικού ρυθµού στην ανηγµένη κατάσταση (έχουµε αλλαγή τάξης της 

αντίδρασης). Πιθανώς αρχικά να έχουµε µερική αναγωγή του επιφανειακού οξειδίου, η 

οποία δεν απελευθερώνει τον ικανό αριθµό ελεύθερων ενεργών κέντρων Rh  που 

απαιτούνται για την έναρξη της αντίδρασης σε πλήρως ανηγµένη µεταλλική επιφάνεια   

(για δεδοµένες O2P και NOP ). Με περαιτέρω αύξηση της C H3 6P , ο ρυθµός παραγωγής CO2 

παραµένει θετικής τάξης ως προς το προπυλένιο.  
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Σχήµα 6.2: Επίδραση της µερικής πίεσης του προπυλενίου,
 C H3 6P , στον καταλυτικό ρυθµό 

παραγωγής CO2 και στο δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, o
WRU . 
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Η κινητική συµπεριφορά  που απεικονίζεται στα σχήµατα 6.1 και 6.2 αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη ότι οι απότοµες µεταβάσεις του ρυθµού οφείλονται στο σχηµατισµό 

επιφανειακού οξειδίου του Rh [14-16]. Η ανάπτυξη διαφόρων οξειδικών φάσεων στο Rh 

έχει παρατηρηθεί τόσο σε ατµοσφαιρικές όσο και UHV συνθήκες. Πιθανότητα ύπαρξης 

πολλαπλών µόνιµων καταστάσεων αποκλείεται, αφού οι µετατροπές σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι κάτω από 10% . Εκτός αυτού, αν το οξύ µέγιστο που παρατηρείται στο 

σχήµα 6.1 οφειλόταν στην ανταγωνιστική ρόφηση των αντιδρώντων, τότε θα έπρεπε να 

παρατηρούσαµε µέγιστο και στα διαγράµµατα r vs C H3 6P  και  r vs NOP (σχήµατα 6.2 και 

6.3), που όµως δεν συµβαίνει.  

 

Σχήµα 6.3: Επίδραση της µερικής πίεσης του ΝΟ, NOP , στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής CO2 

και στο δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, o
WRU . 
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Θερµοδυναµικά ο σχηµατισµός ενός οξειδίου αναµένεται σε ένα σταθερό δυναµικό 

ανοικτού κυκλώµατος και κατά συνέπεια σε µια σταθερή επιφανειακή ενεργότητα 

οξυγόνου, ao, η οποία µπορεί να υπολογιστεί από το o
WRU µέσω της εξίσωσης S.E.P. 

(Ποτενσιοµετρία Στερεού Ηλεκτρολύτη) [17]: 
2

o o
WR

aRTU ln
4F 0.21

⎛ ⎞⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
             (6.22) 

όπου 0.21 είναι η ενεργότητα του οξυγόνου στο ηλεκτρόδιο αναφοράς Pt/αέρας. 

Η σχέση ισχύει µόνο για συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος και µε την προϋπόθεση 

ότι στα όρια τριών φάσεων (tpb) επικρατεί η ακόλουθει αντίδραση µεταφοράς φορτίου: 

( ) ( )2O YSZ O a 2e− −↔ +             (6.23) 

όπου Ο(a) δηλώνει οξυγόνο ροφηµένο στο µέταλλο στα όρια τριών φάσεων. 

 Tα σχήµατα 6.1-6.3 δείχνουν ότι ο σχηµατισµός επιφανειακού οξειδίου του ροδίου 

συνοδεύεται από σηµαντική µετατόπιση του o
WRU . Αυτό αποδίδεται στην υψηλότερη 

ενεργότητα της καταλυτικής επιφάνειας που βρίσκεται σε ανηγµένη κατάσταση 

( *
O2 O2

P P〈 και *
C H3 6 C H3 6

P P〉 ) συγκριτικά µε την οξειδωµένη κατάσταση, κάτι που οδηγεί 

στις απότοµες µεταβολές του οξυγόνου κοντά στο όριο ευστάθειας του επιφανειακού 

οξειδίου [18]. 

6.3.2 Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη σε µόνιµη κατάσταση. 

 Το σχήµα 6.4 απεικονίζει την επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου και του 

δυναµικού του καταλύτη στο ρυθµό παραγωγής CO2 για σταθερές µερικές πιέσεις ΝΟ και 

προπυλενίου και για διάφορα επιβαλλόµενα δυναµικά του καταλύτη WRU . Σε συνθήκες 

ανοικτού κυκλώµατος (Ι=0 και WRU = o
WRU ) το δυναµικό µεταβάλλεται από -330 έεως 

+73mV καθώς η O2P  µεταβάλλεται από 0-4.8kPa.  

Οπως φαίνεται καταρχήν, οι ρυθµοί οξείδωσης περνούν από µέγιστο το οποίο 

εντοπίζεται στη στοιχειοµετρική περιοχή της συγκέντρωσης οξυγόνου. Καθώς η κάλυψη 

του οξυγόνου αυξάνει περαιτέρω στην επιφάνεια του καταλύτη (οξειδωµένη κατάσταση), 
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προκαλεί ισχυρή παρεµπόδιση στους καταλυτικούς ρυθµούς, οι οποίοι µειώνονται σχετικά 

απότοµα. 

 Η ενισχυτική επίδραση του φαινοµένου ΝEMCA είναι περισσότερο ουσιαστική σε 

αυτήν ακριβώς την περιοχή της χαµηλής ή µεσαίας περίσσειας οξυγόνου, όπου 

παρατηρούνται οι µεγαλύτερες αυξήσεις των καταλυτικών ρυθµών (σχήµα 6.5). 

Σχήµα 6.4: Επίδραση της µερικής πίεσης του Ο2 και του επιβαλλόµενου δυναµικού στους 
καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2,, N2 και N2O. (∆είγµα Rh1) 
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Σχήµα 6.5: Επίδραση της µερικής πίεσης του Ο2 στους λόγους προσαύξησης των καταλυτικών 
ρυθµών παραγωγής CO2, N2 και N2O. (∆είγµα Rh1). 
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Από το διάγραµµα προκύπτει ότι µε αύξηση του επιβαλλόµενου δυναµικού 

µετατοπίζουµε το όριο ευστάθειας σχηµατισµού οξειδίου σε υψηλότερες O2P  µε 

αποτέλεσµα σηµαντική ενίσχυση του καταλυτικού ρυθµού σε ενδιάµεσες τιµές O2P . Σε 

µερικές πιέσεις οξυγόνου πάνω από την κρίσιµη τιµή µειώνεται το µέγεθος της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Τα αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε εκείνα του Pliangos et 

al [19],  ο οποίος κατά την µελέτη της οξείδωσης του αιθυλενίου σε Rh/YSZ απέδωσε τη 

θεαµατική ενίσχυση των ρυθµών οξείδωσης του αιθυλενίου στη σηµαντική αύξηση της 

κρίσιµης µερικής πίεσης οξυγόνου, στην οποία σχηµατίζεται το οξείδιο, µε αύξηση του 

WRU . 

 Στην ίδια κινητική περιοχή, όπου η κάλυψη του οξυγόνου δεν ελέγχει ολικά την 

καταλυτική επιφάνεια, οι ενισχύσεις των ρυθµών σχηµατισµού των N2 και N2O είναι πιο 

σηµαντικές. Επιπλέον, καθώς η ενίσχυση του ρυθµού παραγωγής Ν2 είναι πιο σηµαντική 

από αυτήν του σχηµατισµού N2O, αξιοσηµείωτες αυξήσεις στην εκλεκτικότητα ως προς 

άζωτο παρατηρούνται κατά την επιβολή θετικών δυναµικών (ή ρευµάτων).  

  Καθώς αυξάνεται η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας µε οξυγόνο, το οξυγόνο 

δρα παρεµποδιστικά στην όλη διεργασία καταλαµβάνοντας τα ενεργά κέντρα του 

καταλύτη, µε αποτέλεσµα να µειώνονται απότοµα οι καταλυτικοί ρυθµοί. Η ενισχυτική 

δράση του φαινοµένου NEMCA είναι έντονη σε χαµηλές ή µέτριες συγκεντρώσεις 

οξυγόνου, όπου παρατηρούνται οι µεγαλύτεροι λόγοι προσαύξησης, σχήµα 6.5. Οι λόγοι 

προσαύξησης για το Ν2 και το Ν2Ο είναι µεγαλύτεροι στην ίδια κινητική περιοχή, όπου η 

κάλυψη του οξυγόνου δεν ελέγχει πλήρως την καταλυτική επιφάνεια. Αυξανοµένης της 

περιεκτικότητας του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων σε οξυγόνο, η ενισχυτική δράση 

του φαινοµένου NEMCA µειώνεται παραµένει όµως σηµαντική ακόµη και για 5 kPa O2.  

Η ενίσχυση των ρυθµών σε συνθήκες επιβολής θετικού δυναµικού αποδίδεται στην 

αποσταθεροποίηση του επιφανειακού οξειδίου του ροδίου, καθώς αυξάνεται η *
O2

P . Αυτό 

οφείλεται στη χαλάρωση του δεσµού Rh=O και στην ισχυροποίηση του δεσµού Rh-C3H6 

στην περίπτωση των θετικών δυναµικών ή στην ισχυροποίηση του δεσµού Rh-NO στην 

περίπτωση των αρνητικών δυναµικών [17, 20]. Από τα σχήµατα 6.4 και 6.5 µπορούµε να 

δούµε ότι οι σηµαντικότερες ενισχύσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς λαµβάνονται στην 

περιοχή 0.8 – 3kPa O2 τόσο για θετικά, όσο και για αρνητικά δυναµικά. Ο ρυθµός 
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παραγωγής CO2 περνά από  µέγιστο το οποίο δεν συµπίπτει µε το µέγιστο του λόγου 

προσαύξησης για το CO2.  

Η διαφορετική συµπεριφορά των αντιδρώντων σε µια µεταβολή του έργου εξόδου 

της καταλυτικής επιφάνειας οφείλεται στο ότι το οξυγόνο είναι ηλεκτρονιοδέκτης, ενώ το 

προπυλένιο ηλεκτρονιοδότης. Η παραπάνω περιγραφείσα συµπεριφορά δείχνεται καθαρά 

στο σχήµα 6.6 όπου παρουσιάζεται η εξάρτηση των καταλυτικού ρυθµού παραγωγής CO2 

από την µερική πίεση του προπυλενίου και το επιβαλλόµενο δυναµικό. 

Ο κλάδος των χαµηλών ρυθµών στο σχήµα 6.6 αντιστοιχεί σε οξειδωµένη 

καταλυτική επιφάνεια ( *
C H3 6 C H3 6

P P〈 ) ενώ ο κλάδος υψηλών ρυθµών αποδίδεται σε 

ανηγµένη καταλυτική επιφάνεια ( *
C H3 6 C H3 6

P P〉 ). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο µηχανισµός της αντίδρασης παραµένει 

ανεπηρέαστος κατά την επίδραση του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, το 

οποίο απλώς επιταχύνει τα ήδη υπάρχοντα στοιχειώδη βήµατα της αντίδρασης. 
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Σχήµα 6.6: Επίδραση της µερικής πίεσης του C H3 6P  και του επιβαλλόµενου δυναµικού στο 

καταλυτικό ρυθµό παραγωγής CO2. (∆είγµα Rh1)
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6.3.3 ∆υναµική απόκριση του ρυθµού της αντίδρασης σε βηµατική επιβολή ρεύµατος. 

Στο σχήµα 6.7 παρουσιάζεται η δυναµική απόκριση των καταλυτικών ρυθµών 

παραγωγής  CO2 και Ν2, της µετατροπής του ΝΟ και του δυναµικού του καταλύτη UWR, σε 

βηµατική επιβολή ρεύµατος Ι = 260µΑ µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (Rh) και του 

βοηθητικού ηλεκτροδίου (Au). 

Στην αρχή του πειράµατος (t<0) το κύκλωµα είναι ανοικτό, ο ρυθµός ανοιχτού 

κυκλώµατος είναι ro = 0.049 mol CO2/s, το δυναµικό του καταλύτη είναι +87mV ενώ η 

αρχική µετατροπή του ΝΟ είναι 1.5%. Τη χρονική στιγµή t = 0 ο γαλβανοστάτης 

χρησιµοποιείται για να επιβάλει ρεύµα  Ι = +260 µΑ µεταξύ του βοηθητικού ηλεκτροδίου 

και του ηλεκτροδίου εργασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες ιόντα οξυγόνου µετακινούνται προς 

την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας - καταλύτη Rh µε ρυθµό I/2F, όπου F η σταθερά 

του Faraday.  
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Σχήµα 6.7: ∆υναµική απόκριση ενός σταθερά επιβαλλόµενου ρεύµατος στους καταλυτικούς 
ρυθµούς παραγωγής CO2 και Ν2, στην µετατροπή του ΝΟ καθώς και στο δυναµικό του καταλύτη, 
UWR. (∆είγµα Rh2) 
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Στη νέα µόνιµη κατάσταση του συστήµατος που επιτυγχάνεται µέσα σε 40 min, η 

επίδοση του καταλύτη-ηλεκτροδίου έχει αυξηθεί θεαµατικά. Παρατηρείται µία αύξηση 

4900% στη µετατροπή του ΝΟ, ενώ οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής CO2 και N2 είναι 

αυξηµένοι κατά 125 και 49 φορές αντίστοιχα, όπως φαίνεται από τις τιµές του ρ. Επειδή η 

θερµοκρασία είναι υψηλή (Τ=430οC) έχουµε µόνο Ν2 ως προϊόν από την αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ [21], µε αποτέλεσµα η εκλεκτικότητα να είναι 100%. Είναι δε 

αξιοσηµείωτο ότι οι µεταβολές των καταλυτικών ρυθµών, ∆ri, είναι µέχρι και 140 φορές 

µεγαλύτερες από το ρυθµό ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου ( 140
2
=ΛCO ) 

δηλαδή κάθε ιόν Ο2- που παρέχεται στον καταλύτη προκαλεί, κατά µέσο όρο 140 επιπλέον 

ροφηµένα άτοµα οξυγόνου να αντιδράσουν.κάτι που δείχνει την ισχυρή µη 

φαρανταϊκότητα του συστήµατος. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 6.7 το φαινόµενο είναι πλήρως αντιστρεπτό αφού 

µόλις κλείσουµε το ρεύµα (Ι=0) οι καταλυτικοί ρυθµοί, το δυναµικό του καταλύτη και η 

µετατροπή του ΝΟ επιστρέφουν στις αρχικές τιµές τους (γ=1). Οι καταλυτικοί ρυθµοί 

επιστρέφουν πλήρως σε χρόνο t=20 min από τη στιγµή που ανοίγουµε το κύκλωµα, ενώ η 

απόκριση του δυναµικού του καταλύτη είναι ακαριαία. 

6.3.4 Επίδραση της µερικής πίεσης των αντιδρώντων στην εκλεκτικότητα, 
2NS  

Στα περισσότερα πειράµατα η ενίσχυση του καταλυτικού ρυθµού παραγωγής του 

Ν2 είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του Ν2Ο. Η εξάρτηση της εκλεκτικότητας ως προς 

άζωτο, από τη σύσταση τροφοδοσίας και το δυναµικό του καταλύτη, φαίνεται στο Σχήµα 

6.8. Αναφέρεται σε υπολογιζόµενες τιµές της 
2NS  από κινητικά πειράµατα µόνιµης 

κατάστασης στους 380οC. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 
2NS µε 

2OP , η εκλεκτικότητα του 

Ν2 µειώνεται καθώς αυξάνει η κάλυψη της επιφάνειας µε οξυγόνο και φτάνει σε ένα πλατό 

σε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Σε αυτήν την περιοχή η εφαρµογή δυναµικού δεν 

επιδρά σηµαντικά στην εκλεκτικότητα του Ν2 σε σχέση µε εκείνη παραγωγής του Ν2Ο. Η 

επίδραση του καταλυτικού δυναµικού είναι πιο έντονη στα άλλα δύο κινητικά πειράµατα, 

σε σχετικά µικρή κάλυψη της επιφάνειας µε οξυγόνο. Από τα διαγράµµατα φαίνεται ότι τα 

θετικά δυναµικά οδηγούν σε ενισχυµένες εκλεκτικότητες. Η επιβολή αρνητικών δυναµικών 

(µείωση του έργου εξόδου), παρόλο που επηρεάζει τους καταλυτικούς ρυθµούς, δεν 

προκαλεί σηµαντικές µεταβολές στην εκλεκτικότητα του Ν2. 
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6.3.5 Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού στους καταλυτικούς ρυθµούς 

Το σχήµα 6.9 αναπαριστά την επίδραση της θερµοκρασίας στους καταλυτικούς ρυθµούς 

των CO2, Ν2 και Ν2Ο για συνθήκες ανοικτού αλλά και κλειστού κυκλώµατος. Καθώς η 

σύσταση τροφοδοσίας του οξυγόνου δεν είναι αρκετά υψηλή, η θερµοκρασία έναυσης του 

καταλύτη (προς την πλήρη µετατροπή του C3H6) εντοπίζεται στην περιοχή υψηλών 

θερµοκρασιών (390οC). Ο ηλεκτροχηµικά ενισχυµένος καταλύτης παρουσιάζει αρκετά 

χαµηλότερη θερµοκρασία έναυσης, περίπου στους 330οC, αυτό πρακτικά µεταφράζεται σε 

ενεργειακό κέρδος. Tο µέγεθος της ενίσχυσης των καταλυτικών ρυθµών γίνεται πολύ 

εντυπωσιακό  για τα δύο κύρια προϊόντα της αντίδρασης (CO2, Ν2). Περαιτέρω αύξηση της 

θερµοκρασίας, πάνω από τη θερµοκρασία έναυσης του καταλύτη µειώνει την έκταση της 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. Οι ρυθµοί σχηµατισµού του Ν2Ο παραµένουν σχετικά 

χαµηλοί σε όλη τη θερµοκρασιακή περιοχή του πειράµατος και πρακτικά εξαφανίζονται 

πάνω από τους 370οC, όπου η διάσπασή του ευνοείται [21].  
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Σχήµα 6.8: Επίδραση της µερικής πίεσης 
 των αντιδρώντων στην εκλεκτικότητα  
ως προς άζωτο, 

2NS . (∆είγµα Rh1) 
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Υπό συνθήκες επιβολής θετικών δυναµικών, το θερµοκρασιακό µέγιστο του 

ρυθµού παραγωγής του Ν2Ο µετατοπίζεται  σε σχετικά υψηλότερες θερµοκρασίες, 

υποδηλώνοντας µεγαλύτερη δυσκολία σχηµατισµού του πρωτοξειδίου του αζώτου. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η εκλεκτικότητα ως προς το άζωτο, 
2NS , επηρεάζεται θετικά 

υπό συνθήκες NEMCA. Αυτή η επίδραση είναι πιο εµφανής στην περιοχή χαµηλών 

θερµοκρασιών, όπου ο σχηµατισµός του Ν2Ο ευνοείται, έναντι της διάσπασής του. Σε 

αυτήν την περιοχή παρατηρήθηκαν µέχρι και 2πλάσιες αυξήσεις των τιµών της 

εκλεκτικότητας του αζώτου. 

     Όπως είδαµε ο καταλύτης Rh/YSZ µπορεί να είναι ένας αποτελεσµατικός 

συνδυασµός µετάλλου – στερεού ηλεκτρολύτη για τις αντιδράσεις σχετικές µε την 

αναγωγή του ΝΟ. Παρόλα αυτά η σχετικά χαµηλή ενεργότητα αυτών των καταλυτών σε 

σχέση µε την υψηλή επιφάνεια των κλασικών στηριζόµενων καταλυτών, είναι σηµαντικό 

πρόβληµα. Για να ξεπεραστεί το συγκεκριµένο πρόβληµα χρησιµοποιήθηκε µια 

διαφορετική διάταξη αντιδραστήρα. Αποτελείται από τρία δίσκια ΥSZ µε παράλληλη 

σύνδεση καλωδίων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.10. 

 Αποτέλεσµα αυτού, είναι µεγαλύτερη καταλυτικά ενεργή επιφάνεια σε σχέση µε τα 

προηγούµενα πειράµατα. Παράλληλα, έπρεπε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της 
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Σχήµα 6.9: Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού του καταλύτη,∆UWR, στους ρυθµούς 
αντίδρασης  και στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο, SN2. (∆είγµα Rh2) 
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ελάττωσης της θερµοκρασίας ικανής για ιοντική αγωγιµότητα, ώστε το φαινόµενο 

NEMCA να είναι εφαρµόσιµο σε ολόκληρη την θερµοκρασιακή περιοχή των καταλυτικών 

διεργασιών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στις µηχανές καύσης. Πραγµατικά µε τη 

συγκεκριµένη διάταξη αντιδραστήρα, το ελάχιστο θερµοκρασιακό όριο ελαττώθηκε από 

280 σε 200οC. Παρατηρήθηκε ότι ακόµα και για τόσο χαµηλές θερµοκρασίες, 

πραγµατοποιήθηκε σηµαντική µεταφορά ιόντων από στον κύριο όγκο της YSZ. 

 Τα νέα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε ταχύτητες χώρου 104 µε 105 h-1, 

ενώ οι καταλυτικοί ρυθµοί είναι τουλάχιστον τρεις φορές µεγαλύτεροι από τους αρχικούς. 

Οι καταλυτικές διαδικασίες περιελάµβαναν κυρίως δοκιµές καταλυτικής ενεργότητας σε 

συνθήκες ανοικτού και κλειστού κυκλώµατος, ως συνάρτηση της θερµοκρασίας της 

αντίδρασης και τη συγκέντρωση τροφοδοσίας του Ο2. Τα καταλυτικά χαρακτηριστικά και 

η κινητική συµπεριφορά βρέθηκε να είναι παρόµοια µε τα αποτελέσµατα του δείγµατος 

Rh2. Tα επίπεδα των καταλυτικών ρυθµών, στην περίπτωση µε τα τρία δίσκια          

(δείγµα Rh3) είναι υψηλότερα ενώ η θερµοκρασία έναρξης της αντίδρασης µειώνεται από 

280 σε 200οC, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.11. 

Στο σχήµα απεικονίζεται η επίδραση της θερµοκρασίας στους καταλυτικούς 

ρυθµούς παραγωγής CO2, Ν2 και Ν2Ο για συνθήκες ανοικτού και κλειστού (NEMCA) 

Σχήµα 6.10: αντιδραστήρας τύπου “µονού θαλάµου” (single chamber reactor) 
αποτελούµενος από τρία δίσκια Rh/YSZ. 
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κυκλώµατος. Η θερµοκρασία της αντίδρασης κυµαινόταν από 200 στους 500οC. Αφού η 

σύσταση του Ο2 δεν είναι πολύ υψηλή (0.5 kPa), η έναυξη του καταλύτη (προς πλήρη 

µετατροπή του C3H6) γίνεται σε υψηλές θερµοκρασίες, 360οC. Ο ηλεκτροχηµικά 

προωθηµένος καταλύτης παρουσιάζει αρκετά χαµηλότερη θερµοκρασία έναυξης, στους 

300-320οC. Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.11, το µέγεθος αύξησης των καταλυτικών ρυθµών 

γίνεται πολύ εντυπωσιακό και για τα δύο κύρια προϊόντα της αντίδρασης (CO2, N2). 

Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας, πάνω από τη θερµοκρασία έναυξης της αντίδρασης, 

οδηγεί σε µείωση της έκτασης της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. Οι ρυθµοί σχηµατισµού 

του Ν2Ο  παραµένουν σχετικά χαµηλοί σε ολόκληρη τη θερµοκρασιακή περιοχή του 

πειράµατος, και πρακτικά εξαλείφονται σε θερµοκρασίες πάνω από 370οC, όπου ευνοείται 

η διάσπαση του Ν2Ο. Η εκλεκτικότητα ως προς άζωτο µπορεί επίσης να επηρεαστεί από τις 

συνθήκες NEMCA. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.11, εφαρµογή θετικών δυναµικών οδηγεί 

σε ενισχυµένες τιµές  της εκλεκτικότητας σε σχέση µε εκείνες ανοικτού κυκλώµατος. Αυτό 

είναι πιο έντονο σε χαµηλότερες θερµοκρασίες αντίδρασης, όπου ευνοείται η σύνθεση Ν2Ο 

από τη διάσπασή του. 
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Σχήµα 6.11: Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού του καταλύτη,∆UWR, στους 
ρυθµούς αντίδρασης  και στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο, SN2. (∆είγµα Rh3) 
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Όπως φάνηκε και στην ενότητα 6.3.2, ο ρόλος του οξυγόνου στην τροφοδοσία 

παραµένει κρίσιµος παράγοντας για τη µείωση των καταλυτικών ρυθµών, ακολουθώντας 

µια “απότοµη” συµπεριφορά Langmuir-Hinshelwood. Εποµένως το οξυγόνο επηρεάζει το 

µέγεθος της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης αλλά και τη µετατροπή του ΝΟ και την 

εκλεκτικότητα ως προς άζωτο. Οι πειραµατικές µελέτες σε αυτό το µέρος επικεντρώθηκαν 

στην διασάφηση του ρόλου του οξυγόνου στις παραµέτρους της αντίδρασης. Για αυτό το 

λόγο η συγκέντρωση του οξυγόνου κυµαίνεται από 0.1 µέχρι 5 kPa. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: Επίδραση της µερικής πίεσης οξυγόνου και της θερµοκρασίας στους λόγους 
προσαύξησης των καταλυτικών ρυθµών, στην µετατροπή του ΝΟ και στην εκλεκτικότητα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σύσταση των αντιδρώντων σε οξυγόνο επηρεάζει 

όχι µόνο την κινητική της αντίδρασης αλλά και την έκταση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 

Το κινητικό σχήµα της αντίδρασης περιγράφεται από µηχανισµό Langmuir-Hinshelwood, ο 

οποίος συµπεριλαµβάνει την ανταγωνιστική ρόφηση των αντιδρώντων. Ο παραπάνω 

πίνακας περιγράφει  την επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στους λόγους 

προσαύξησης των καταλυτικών ρυθµών, στην µετατροπή του ΝΟ αλλά και στην 

εκλεκτικότητα ως προς άζωτο, για τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες, 270, 300 και 330οC. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.2, αύξηση της µερικής πίεσης του Ο2 οδηγεί σε µείωση της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις Ο2 ενισχύεται κυρίως η 

O2 ρCO2 ρN2 ρN2O XNO, % 
o.c. 

XNO, % 
c.c. 

SN2, % 
o.c 

SN2, % 
c.c. 

T=270oC       

0.2 12 9.6 4.8 1 22 64 78 
0.4 7 8.6 4.2 1 18 61 77 
0.9 4.7 1.4 2 1 4 61 64 
1.6 2       

T=300oC       

0.2 38 24 7.5 4 62 60 82 
0.4 35 16 6 2 38 56 77 
0.7 31 12 5.7 1 15 63 77 
1.3 14 5 2.5 1 4 60 75 
2.0 3       

T=330oC       

0.2 2 1.8 1.6 49.5 80 84 85 
0.4 4 3.6 3.4 23 70 84 84 
0.7 12 2 2.1 1 23 66 65 
1.6 9 1.5 1.5 1 4 83 83 
2.0 8       
3.5 5.2       
4.7 2       
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απευθείας οξείδωση του C3H6. Η εκλεκτικότητα ως προς άζωτο, αυξάνει µε αύξηση της 

θερµοκρασίας και µειώνεται στις υψηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου. Με άλλα λόγια, η 

επίδραση του οξυγόνου είναι πολύ πιο σηµαντική από εκείνη της θερµοκρασίας, τόσο 

στους λόγους προσαύξησης όσο και στην εκλεκτικότητα.  

Πάντως, παρουσιάζεται µια σηµαντική ενίσχυση στις καταλυτικές παραµέτρους της 

αντίδρασης. Παρατηρήθηκαν αυξήσεις µέχρι 22 φορές στην µετατροπή του ΝΟ, 

ακολουθούµενη από σηµαντική αύξησης της εκλεκτικότητας του Ν2. Τα πειραµατικά 

δεδοµένα έδειξαν ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις Ο2 ενισχύεται κυρίως η απευθείας 

οξείδωση του C3H6, ενώ η ενίσχυση της αντίδρασης αναγωγής περιορίζεται µέχρι τα 3 kPa 

Ο2 στην τροφοδοσία. Είναι αξιοσηµείωτη η σηµαντική προώθηση των καταλυτικών 

ρυθµών ακόµα και σε µεγάλη περίσσεια οξυγόνου, ήτοι 1 kPa. 

6.3.6 Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη 

 Τα διαγράµµατα του Σχήµατος 6.12 απεικονίζουν την επίδραση του δυναµικού του 

καταλύτη, για δύο πολύ διαφορετικές συστάσεις οξυγόνου, στις ενισχύσεις των 

καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2 και N2, σε µία υψηλή θερµοκρασία (430oC) όπου ο 

σχηµατισµός Ν2Ο δεν ευνοείται θερµοδυναµικά. Παρατηρείται δε, ότι η ενισχυτική 

επίδραση του δυναµικού είναι πολύ πιο σηµαντική στην περιοχή των θετικών υπερτάσεων, 

∆VWR, καθώς οι µέγιστες τιµές του ρ για τα CO2 και N2 είναι 80 και 18, αντίστοιχα.  

 Σε αυτήν την περιοχή είναι και πιο σηµαντική η µείωση της έκτασης του φαινοµένου 

NEMCA, µε αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου. Εντούτοις, το σηµαντικότερο 

συµπέρασµα αυτού του σχήµατος είναι ότι σε κλίµακα δυναµικών µόλις ± 2V, τόσο η 

απευθείας οξείδωση του προπυλενίου, όσο και η αναγωγή του ΝΟ από το προπυλένιο 

µπορούν να επηρεασθούν θεαµατικά από την Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση των καταλυτών.

 Αυτή η συµπεριφορά του καταλύτη και προς τις δύο κατευθύνσης πόλωσης 

ερµηνεύεται ως εξής: αρχικά η επιφάνεια του καταλύτη είναι κατά µεγάλο ποσοστό 

καλυµµένη από οξυγόνο, εµποδίζοντας την ανταγωνιστική ρόφηση των ΝΟ και C3H6 και 

εποµένως, την έναρξη των στοιχειωδών βηµάτων αναγωγής του ΝΟ. 

 Σε συνθήκες επιβολής θετικών ρευµάτων ή δυναµικών τα παρατηρηθέντα ενισχυτικά 

φαινόµενα αποδίδονται στην αύξηση του έργου εξόδου του καταλύτη, µε συνεπαγόµενη 
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χαλάρωση της ισχύος του δεσµού Rh=O (το οξυγόνο είναι ισχυρότερος ηλεκτρονιοδέκτης 

από ότι το ΝΟ) και ενίσχυση της ισχύος του δεσµού Rh-C3H6 (C3H6: δότης ηλεκτρονίων) 

[17, 20]. 

 Έτσι, η επιφάνεια του Ροδίου απελευθερώνεται από το ισχυρά ροφηµένο Ο που 

δηλητηριάζει υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος τις διεργασίες ρόφησης και αναγωγής 

του ΝΟ. Αυτό αποτελεί τη γενική εξήγηση της ηλεκτρόφοβης (Λ>1) ενίσχυσης της 

αναγωγής του ΝΟ (Πίνακας 6.1). Αντιθέτως για αρνητικά επιβαλλόµενα δυναµικά, το 

οξυγόνο παραµένει ισχυρά ροφηµένο στην επιφάνεια, όµως η παρατηρούµενη ηλεκτρόφιλη 

συµπεριφορά (Λ<-1), WRUr ∂∂ <0 για UWR<0, οφείλεται στην αύξηση του ρυθµού 

επιφανειακής διάσπασης του ΝΟ µε ελαττούµενο έργο εξόδου (∆Φ=e∆UWR) [7, 8]. 

 Στο σχήµα 6.13 παρουσιάζεται ξανά η επίδραση του δυναµικού στους λόγους 

ενίσχυσης των ρυθµών 
22

, NCO ρρ  και ON2
ρ , για το δείγµα Rh3. Στο διάγραµµα δείχνεται 

επίσης η επίδραση του δυναµικού στο λόγο εκλεκτικότητας, όπου So και SI είναι οι 

εκλεκτικότητες του αζώτου για ανοικτό και κλειστό κύκλωµα, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε 

αυτόν τον ορισµό, το φαινόµενο NEMCA επηρεάζει την εκλεκτικότητα του Ν2, όταν SI/ 

So>1. Σε αυτό το πείραµα παρατηρήθηκαν σηµαντικές ενισχύσεις των καταλυτικών 

ρυθµών µε εφαρµογή θετικού και αρνητικού δυναµικού.  
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Σχήµα 6.12: Εξάρτηση των λόγων ενίσχυσης των καταλυτικών ρυθµών, ρCO2, και ρN2 από το 
δυναµικό του καταλύτη και τη συγκέντρωση οξυγόνου. (∆είγµα Rh2) 
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 Η ενισχυτική επίδραση του δυναµικού είναι πιο σηµαντική στην περιοχή των θετικών 

υπερτάσεων καθώς οι µέγιστες τιµές του λόγου ενίσχυσης των καταλυτικών ρυθµών 

παραγωγής CO2, N2 και Ν2Ο είναι 50, 15 και 5 αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί πως ενώ οι 

µέγιστες τιµές για το CO2 και το N2 παρατηρούνται στην υψηλότερη θερµοκρασία            

(T = 350oC), στην περίπτωση του Ν2Ο παρατηρείται στους 320 oC. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι ευνοείται θερµοδυναµµικά η διάσπαση του σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 

330 oC. Σε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα του Πίνακα 6.2, η προώθηση της 

εκλεκτικότητας του Ν2 είναι εντονότερη σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Και τα τρία καταλυτικά δείγµατα εµφάνισαν υψηλή ενεργότητα για τις αντιδράσεις 

οξείδωσης και αναγωγής, σε συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Οι µέγιστοι λόγοι 

ενίσχυσης ήταν: 

Πίνακας 6.3: Μέγιστοι λόγοι ενίσχυσης για τα καταλυτικά δείγµατα Rh1, Rh2 και Rh3. 

∆είγµα max,2COρ  max,2Nρ  

Rh1 90 35 

Rh2 150 60 

Rh3 55 14 
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Σχήµα 6.13: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στους λόγους ενίσχυσης των προϊόντων και 
στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο για Τ=320οC και Τ=350οC. (∆είγµα Rh3) 
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Σε όλες τις περιπτώσεις το φαινόµενο είναι ισχυρά µη-Φαρανταϊκό, αφού 

φαρανταϊκή απόδοση, Λ, παίρνει τιµές από –6000 (ηλεκτρόφιλο NEMCA)  έως +4000 

(ηλεκτρόφοβο NEMCA). 

6.3.7 Επίδραση του ρεύµατος στον καταλυτικό ρυθµό 

 Η επίδραση του ρεύµατος στον καταλυτικό ρυθµό οξείδωσης του προπυλενίου 

φαίνεται στο σχήµα 6.14 σε δύο θερµοκρασίες 320οC και 350οC και αέρια σύσταση 

kPaPO 1
2
= και ppmPP έNO 1000== νιοπροπυλ . Παρουσιάζεται η εξάρτηση της µεταβολής 

του ρυθµού της αντίδρασης από το ρυθµό παροχής ιόντων οξυγόνου (Ι/2F), όπου και οι  

δύο ρυθµοί εκφράζονται σε µονάδες mol O/sec. Στο σχήµα αυτό σχεδιάζονται επίσης και 

γραµµές σταθερού Λ και όπως φαίνεται οι τιµές του συντελεστή ενίσχυσης είναι µεταξύ     

-100 και 100, εµφανίζεται δηλαδή ισχυρά µη φαρανταϊκό φαινόµενο. 

 Η τιµή του συντελεστή προσαύξησης Λ µπορεί να προσεγγιστεί από την  παράµετρο 

o

o

I
Fr2  όπως έχει δειχθεί θεωρητικά και πειραµατικά [20] για πάρα πολλά από τα 

καταλυτικά συστήµατα που έχουν µελετηθεί για το φαινόµενο NEMCA. Η παράµετρος Ιο 

είναι το ρεύµα ανταλλαγής το οποίο µπορεί να υπολογίσει κανείς από µετρήσεις ρεύµατος 

Σχήµα 6.14: Επίδραση του επιβαλλόµενου ρεύµατος στην µεταβολή του καταλυτικού 
ρυθµού του CO2  για Τ=320οC και Τ=350οC. Oι γραµµές αντιστοιχούν σε σταθερές τιµές 
του συντελεστή ενίσχυσης Λ. (∆είγµα Rh3) 
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– υπέρτασης για το ηλεκτροχηµικό κελί που µελετάται βάσει της εξίσωσης Butler –Volmer 

[20] 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅

⋅=
RT

Fa
RT
FaII ca

o
ηη expexp       (6.24) 

όπου η είναι η υπέρταση της καταλυτικής επιφάνειας και αa και αc είναι  ο ανοδικός και 

καθοδικός συντελεστής µεταφοράς φορτίου αντίστοιχα. Είναι o
WRWR VV −=η  όπου WRV είναι 

το δυναµικό του καταλύτη µετά την επιβολή ρεύµατος Ι (αφού έχουµε αφαιρέση την ωµική 

πτώση τάσεως) και o
WRV είναι το δυναµικό του καταλύτη υπό συνθήκες ανοικτού 

κυκλώµατος. 

Στο σχήµα 6.15 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρεύµατος, Ι, από την υπέρταση, η, σε 

δύο θερµοκρασίες 320οC και 350οC και αέρια σύσταση kPaPO 1
2
= και 

ppmPP έNO 1000== νιοπροπυλ . Από την εξίσωση Butler –Volmer [20], κατά την 

“προσέγγιση υψηλού πεδίου”, όταν είναι η>100mV προκύπτουν οι εξισώσεις Tafel (6.25) 

και (6.26) µέσω των οποίων υπολογίζονται οι τιµές του ανοδικού και καθοδικού Ιο και των 

αντίστοιχων συντελεστών µεταφοράς φορτίου για κάθε θερµοκρασία. 
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Σχήµα 6.15: Καµπύλες ρεύµατος – υπέρτασης υπό συνθήκες αντίδρασης. (∆είγµα Rh3) 
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RT
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Οι γραµµές που παρουσιάζονται στο σχήµα 6.15 αντιστοιχούν στις εξισώσεις Tafel. 

Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται οι τιµές του Ιο και του συντελεστή µεταφοράς φορτίου 

τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική περιοχή. Το ρεύµα ανταλλαγής αυξάνεται 

µε αύξηση της θερµοκρασίας. 

Πίνακας 6.4: Τιµές του ρεύµατος ανταλλαγής Ιο και του συντελεστή µεταφοράς φορτίου α 

Τ / οC Io,a Io,c αa αc 

320 8.9 8.3 0.10 0.06 

350 15.0 12.1 0.14 0.13 

6.4 Μελέτη του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO σε Rh/YSZ 

6.4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα θα µελετήσουµε την ηλεκτροχηµική ενίσχυση της αντίδρασης 

αναγωγής του ΝΟ µε µονοξείδιο του άνθρακα αντί του προπυλενίου ως αναγωγικό µέσο. 

Τόσο το προπυλένιο όσο και το CO είναι ευρέως χρησιµοποιούµενα ως αναγωγικά µέσα 

κατά την εξέταση των καταλυτικών επιδόσεων σε αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ. 

 Αυτό το καταλυτικό σύστηµα είναι µεγάλης τεχνολογικής σηµασίας λόγω της 

ανάγκης να αναπτυχθούν καταλυτικά συστήµατα που να είναι αποτελεσµατικά στην 

καταστολή των καυσαερίων από µηχανές καύσης πτωχού καυσίµου ή µηχανές Diesel    

[22, 23]. Ο άµεσος τεχνολογικός στόχος αυτών των καταλυτικών συστηµάτων είναι να 

λειτουργούν ικανοποιητικά τόσο σε χαµηλές θερµοκρασίες (200οC) όσο και σε υψηλές 

(600οC) προκειµένου να µειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν οι εκποµπές ρύπων κατά την 

εκκίνηση του κινητήρα (cold start up) [23, 24]. 
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Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα είναι: 

22 2
1 NCONOCO +→+         

ONCONOCO 222 +→+         

222
1 COOCO →+   

Εκτός όµως από τις παραπάνω αντιδράσεις, σε µεγάλες περίσσειες οξυγόνου έχει 

παρατηρηθεί  µερική οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2. Στις συνθήκες όµως που 

πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα, ο ρυθµός σχηµατισµού,
2NOr , ήταν αµελητέος οπότε η 

εκλεκτικότητα ως προς το επιθυµητό προϊόν Ν2 δίνεται από τη σχέση: 

ONN

N
N rr

r
S

22

2

2 +
=  

Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO µελετήθηκε στη θερµοκρασιακή περιοχή    

150 – 450οC για διάφορες περιεκτικότητες του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων σε 

οξυγόνο, τόσο κατά την επιβολή θετικών, όσο και κατά την επιβολή αρνητικών δυναµικών. 

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα τύπου “µονού θαλάµου” 

αντιδραστήρα, όπου χρησιµοποιήθηκε διάταξη 3-δισκίων σε µια προσπάθεια αύξησης της 

ενεργά καταλυτικής επιφάνειας και κατά συνέπεια της ενεργότητας του καταλύτη σε 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Τα τρία δισκία ζιρκονίας ήταν ηλεκτρικά συνδεδεµένα 

και τοποθετηµένα µέσα σε αντιδραστήρα (στο σχήµα 6.10 δείχνεται µια απλοποιηµένη 

εικόνα της διάταξης των ηλεκτροδίων). Τα τρία ηλεκτρικώς συνδεδεµένα ηλεκτρόδια Rh 

είναι εναποθετηµένα στην µια πλευρά των δισκίων YSZ και παίζουν το ρόλο του 

ηλεκτροδίου εργασίας.  

Η ολική γεωµετρική καταλυτική επιφάνεια Rh που εναποτέθηκε στα τρία δισκία YSZ 

ήταν 5cm2. To πραγµατικό εµβαδόν της επιφάνειας (εκφρασµένο σε επιφανειακά mol Rh, 

NRh) εκτιµήθηκε από τη σταθερά χρόνου χαλάρωσης, τ, (σχέση 2.16) που δίνει το χρόνο 

χαλάρωσης για ένα πείραµα δυναµικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθµού και 

υπολογίστηκε σε 2.5x10-6 mol Rh. Αυτή η τιµή είναι σε συµφωνία µε προηγούµενες 

µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [17, 20, 25] και αντιστοιχεί σε εµβαδόν καταλυτικής 
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επιφάνειας, ΑRh=100cm2, χρησιµοποιώντας την τιµή επιφανειακής πυκνότητας 1.33x1015 

atom/cm2 για πολυκρυσταλλικά υµένια Rh.  

Τρία οµοίως συνδεδεµένα στρώµατα Au, εναποτεθειµένα στην άλλη πλευρά των 

δισκίων λειτουργούν ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Στην ίδια πλευρά των δισκίων, τρία 

µικρότερα στρώµατα Au συµπεριφέρονται σαν ηλεκτρόδια αναφοράς. Ο χρυσός 

συµπεριφέρεται ως καλό ηλεκτρόδιο αναφοράς, ενώ µελέτες έδειξαν ότι παρουσιάζει µικρή 

διακύµανση στο δυναµικό του (<0.1V) για µεγάλο εύρος αέριων συστάσεων των 

αντιδρώντων [26]. Όλα τα ηλεκτρόδια ήταν εκτεθειµένα στο αέριο µίγµα αντιδρώντων – 

προϊόντων. 

6.4.2 ∆υναµκή απόκριση του ρυθµού της αντίδρασης σε βηµατική επιβολή ρεύµατος. 

Στο σχήµα 6.16 δείχνεται η δυναµική επίδραση ενός σταθερού επιβαλλόµενου 

ρεύµατος στον καταλυτικό ρυθµό σχηµατισµού CO2, N2, N2O, στην µετατροπή του ΝΟ, 

στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο και στο δυναµικό του καταλύτη. Για χρόνο t<0το 

κύκλωµα είναι ανοικτό και οι ρυθµοί παραγωγής CO2  και N2 είναι 9107,5
2

−×=o
COr moles/s 

και 9109,0
2

−×=o
Nr moles/s αντίστοιχα. Η εκλεκτικότητα ως προς άζωτο είναι 50% ενώ η 

µετατροπή του ΝΟ 15%. 

 Τη χρονική στιγµή t=0 επιβάλλουµε θετικό ρεύµα (Ι = +480µΑ) µεταξύ του 

καταλύτη και του βοηθητικού ηλεκτροδίου. Ο ρυθµός άντλησης ιόντων  Ο2-, από το στερεό 

ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτης είναι 9105,22/ −×=FI mol O/s. 

Μετά από µία ώρα ο καταλύτης φτάνει σε µια νέα µόνιµη κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί 

σε  17-πλάσια αύξηση στο ρυθµό παραγωγής CO2 ( 7,16
2
=COρ ) και µια 6-πλάσια αύξηση 

στο ρυθµό παραγωγής N2 ( 6
2
=Nρ ). Οι µεταβολές στους καταλυτικούς ρυθµούς του CO2 

και του Ν2 είναι µεγαλύτερες κατά 18 και 2,5 φορές µεγαλύτερες από το ρυθµό παροχής 

ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την καταλυτική επιφάνεια. Έτσι η φαινόµενη Φαρανταϊκή 

αποτελεσµατικότητα, Λ, υπολογίζεται από τις σχέσεις (6.19) και (6.20) οπότε: 5,18
2
=ΛCO  

και 5
2
=Λ N . Στη νέα µόνιµη κατάσταση η µετατροπή του ΝΟ είναι 20% ενώ η 

εκλεκτικότητα έχει αυξηθεί σε 69%. 
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Μετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος, οι ρυθµοί τείνουν να επιστρέψουν 

στις αρχικές (µη ενισχυµένες) τιµές τους χωρίς όµως να επιστρέφουν πλήρως (γ>1) και ο 

καταλύτης παραµένει ενεργοποιηµένος. Η συµπεριφορά αυτή είναι παρόµοια µε αυτή που 

παρατηρήθηκε κατά την αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο. Σύντοµη κατεργασία (15-20 

min) της καταλυτικής επιφάνειας µε (CO και Ο2) επαναφέρει το καταλυτικό σύστηµα στις 

αρχικές τιµές ανοικτού κυκλώµατος (µη ενεργοποιηµένος). 

 Με επιβολή αρνητικών δυναµικών και ρευµάτων βρέθηκε ότι ενισχύονται οι 

ρυθµοί παραγωγής CO2 και Ν2, σχήµα 6.17. Οι αντίστοιχες τιµές των λόγων προσαύξησης 

των καταλυτικών ρυθµών και της Φαρανταϊκής απόδοσης είναι: 

6,2
2
=COρ  και 4,4

2
=Nρ  

4,7
2

−=ΛCO και 1,1
2

−=Λ N .  

Το αρνητικό πρόσηµο των Λ δείχνει τοπική ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά [20], όπου 

µε την επιβολή αρνητικού ρεύµατος έχουµε αυξήσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς 

σχηµατισµού των προϊόντων. Από τα σχήµατα  6.16 και 6.17 προκύπτει ότι το καταλυτικό 
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Σχήµα 6.16: Μελέτη της δυναµικής απόκρισης επιβαλλόµενου ρεύµατος +480 µΑ   στους 
καταλυτικούς  ρυθµούς παραγωγής τωνπροϊόντων, στην µετατροπή του ΝΟ καθώς και 
στο δυναµικό του καταλύτη, UWR. (∆είγµα Rh3) 
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σύστηµα εµφανίζει ηλεκτρόφιλη συµπεριφορά για αρνητικά δυναµικά και ηλεκτρόφοβη 

κατά την επιβολή θετικών δυναµικών. 

6.4.3 Επίδραση δυναµικού του καταλύτη στους ρυθµούς αντίδρασης. 

 Όπως είδαµε και στην αντίδραση του ΝΟ µε προπυλένιο, η σύσταση των 

αντιδρώντων σε οξυγόνο επηρεάζει όχι µόνο την κινητική της αντίδρασης αλλά και το 

δυναµική του φαινοµένου NEMCA. Το κινητικό σχήµα της αντίδρασης περιγράφεται από 

µηχανισµό Langmuir-Hinshelwood, ο οποίος συµπεριλαµβάνει την ανταγωνιστική ρόφηση 

των αντιδρώντων. Στο  σχήµα 6.18 παρουσιάζεται η επίδραση της µερικής πίεσης του 

οξυγόνου και του δυναµικού στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής CO2 στους 270oC και σε 

σύσταση 3000 ppm CO, 1000 ppm NO ενώ συγκέντρωση του οξυγόνου στην τροφοδοσία 

ήταν από 0-6 kPa.  

 Καθώς αυξάνεται η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας µε οξυγόνο, µειώνεται ο 

αριθµός των ενεργών κέντρων που είναι διαθέσιµα για τα στοιχειώδη βήµατα της 

αντίδρασης, µε αποτέλεσµα µείωση των καταλυτικών επιδόσεων. Οι σηµαντικότερες 

Σχήµα 6.17: Μελέτη της δυναµικής απόκρισης ενός σταθερύ δυναµικού -1V 
στους καταλυτικούς  ρυθµούς παραγωγής των προϊόντων και στην µετατροπή 
του ΝΟ. (∆είγµα Rh3) 
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ενισχύσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς λαµβάνονται στην περιοχή 0.8 – 4kPa O2 τόσο για 

θετικά, όσο και για αρνητικά δυναµικά. Οι τιµές του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού 

ρυθµού παραγωγής CO2 ήταν έως και 7 για θετικά δυναµικά και έως 3 για τα αρνητικά 

 Οι ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών για το Ν2 και το Ν2Ο είναι µικρότεροι από 

του CO2 στην ίδια κινητική περιοχή, όπου η κάλυψη του οξυγόνου δεν ελέγχει πλήρως την 

καταλυτική επιφάνεια. Αυξανοµένης της περιεκτικότητας του αέριου µίγµατος των 

αντιδρώντων σε οξυγόνο, η ενισχυτική δράση του φαινοµένου NEMCA ελλατώνεται. 

6.4.4 Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού στους καταλυτικούς ρυθµούς 

Στο σχήµα 6.19 δείχνεται η επίδραση της θερµοκρασίας στην καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα τόσο σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος όσο και σε 

συνθήκες επιβολής δυναµικού. Ο καταλυτικός ρυθµός σχηµατισµού CO2 ενισχύεται  τόσο 

µε την επιβολή θετικού δυναµικού (UWR= 1V) όσο και µε την επιβολή αρνητικού       

(UWR= -1V). Για θετικό δυναµικό (Ι>0) ο ρυθµός ενίσχυσης του CO2 ήταν 6
2
=COρ  ενώ η 

µέγιστη τιµή της Φαρανταϊκής απόδοσης ήταν 5
2

+=ΛCO για την επιβολή θετικού 

δυναµικού και 5
2

−=ΛCO για αρνητικό δυναµικό. 

 Η αναγωγή του ΝΟ ακολουθεί την ίδια τάση µε  αυτή του CO2 µόνο που τα επίπεδα 

του καταλυτικού ρυθµού παραγωγής Ν2 είναι πολύ χαµηλότερα στις συνθήκες ανοικτού 

Σχήµα 6.18: Επίδραση της µερικής πίεσης του Ο2 στο καταλυτικό ρυθµό παραγωγής CO2, 
(∆είγµα Rh3) 
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κυκλώµατος, ενώ µε την επιβολή δυναµικού το µέγεθος της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

είναι µικρότερο σε σχέση µε του CO2 (σχήµα 6.19) µε 3
2
=Νρ .  

Για θερµοκρασίες χαµηλότερες των 350oC η εκλεκτικότητα ως προς το επιθυµητό 

προϊόν άζωτο είναι της τάξης του 50% και προσεγγίζει το 100% αυξάνοντας τη 

θερµοκρασία στους 420oC. Αυτό είναι αναµενόµενο και προβλέπεται θερµοδυναµικά, 

αφού για θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 350oC ευνοείται η διάσπαση του Ν2Ο [21]. Ο 

ηλεκτροχηµικά ενισχυµένος καταλύτης φτάνει το 100% της εκλεκτικότητας ως προς άζωτο 

περίπου 20oC χαµηλότερα από ότι σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος.  

6.4.5 Επίδραση του ρεύµατος στον καταλυτικό ρυθµό 

Στο σχήµα 6.20 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρεύµατος, Ι, από την υπέρταση, η, σε τρεις 

θερµοκρασίες 275οC, 325οC και 375οC και αέρια σύσταση O2P 2 kPa= , 

NOP 1000 ppm=  και COP 3000 ppm= . Από την εξίσωση Butler –Volmer [20] κατά 

την “προσέγγιση υψηλού πεδίου” όταν είναι η>100mV προκύπτουν οι εξισώσεις Tafel 

Σχήµα 6.19: Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού του καταλύτη,∆UWR, στο ρυθµό 
παραγωγής CO2 και στην µεταστροπή του ΝΟ. (∆είγµα Rh3). 
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(6.25) και (6.26) µέσω των οποίων υπολογίζονται οι τιµές του ανοδικού και καθοδικού Ιο 

και των αντίστοιχων συντελεστών µεταφοράς φορτίου για κάθε θερµοκρασία. 

Οι γραµµές που παρουσιάζονται στο σχήµα 6.20 αντιστοιχούν στις εξισώσεις Tafel. 

Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται οι τιµές του Ιο και του συντελεστή µεταφοράς φορτίου 

τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική περιοχή. Το ρεύµα ανταλλαγής αυξάνεται 

µε αύξηση της θερµοκρασίας. 

Πίνακας 6.5: Τιµές του ρεύµατος ανταλλαγής Ιο και του συντελεστή µεταφοράς φορτίου α 

Τ / οC Io,a / µΑ Io,c / µΑ αa αc 

275 0.19 0.19 0.073 0.09 

325 0.52 0.55 0.12 0.14 

375 0.96 1.00 0.14 0.14 
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Σχήµα 6.20: Καµπύλες ρεύµατος – υπέρτασης υπό συνθήκες αντίδρασης. (∆είγµα Rh3). 
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6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό δείχτηκε ότι η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα του 

Ροδίου ως προς την αναγωγή του ΝΟ από το προπυλένιο ή το CO µπορεί  να επηρεασθεί 

θεαµατικά, µέσω του φαινοµένου NEMCA. Παρατηρήθηκε ότι, τόσο η απευθείας 

οξείδωση του προπυλενίου ή του CO, όσο και η αναγωγή του οξειδίου το αζώτου είναι 

δυνατόν να ενισχυθoύν σηµαντικά κατά την επιβολή εξωτερικών ρευµάτων ή δυναµικών 

µεταξύ του ηλεκτροδίου-καταλύτη και των ετέρων ηλεκτροδίων Au.  

Σε συνθήκες επιβολής δυναµικών, WRU (κλειστό κύκλωµα), παρατηρούνται τα ίδια 

γενικά κινητικά χαρακτηριστικά. Η σηµαντική ενίσχυση όµως των καταλυτικών επιδόσεων 

οφείλεται στη µετατόπιση των κρίσιµων µερικών πιέσεων O2P  και *
C H3 6

P (όρια ευστάθειας) 

κατά την µεταβολή δυναµικού και στη σηµαντική αύξηση των καταλυτικών ρυθµών σε 

ανηγµένη επιφάνεια µε την αύξηση του WRU , ενώ το µέγεθος της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης µειώνεται δραστικά στην οξειδωµένη επιφάνεια. 

Το καταλυτικό σύστηµα “υπακούει” στους γενικούς κανόνες βάσει των οποίων 

επάγεται το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [27]. Αύξηση του WRU (και του 

έργου εξόδου) της καταλυτικής επιφάνειας προκαλεί χαλάρωση της ισχύος των 

χηµειοροφητικών δεσµών των ροφηµένων ειδών που είναι δέκτες ηλεκτρονίων (οξυγόνο) 

και ισχυροποίηση του χηµειοροφητικού δεσµού των ροφηµένων δοτών ηλεκτρονίων 

(προπυλένιο). Οι αντίθετες τάσεις συµβαίνουν κατά την επιβολή αρνητικών δυναµικών. 

Οι τάσεις που αναφέρθηκαν ισχύουν και στην παρούσα µελέτη και προσδιορίζουν 

(στις παρούσες πειραµατικές συνθήκες) το σχηµατισµό επιφανειακού οξειδίου του ροδίου. 

Αύξηση του WRU αποσταθεροποιεί το δεσµό Rh=O µετατοπίζοντας έτσι το σχηµατισµό 

οξειδίου σε µεγαλύτερες O2P ,  ικανές να οξειδώσουν την επιφάνεια (σχήµα 6.4). 

Ταυτόχρονα σταθεροποιείται ο δεσµός Rh-C3H6 λόγω αυξηµένης πρόσδοσης π-

ηλεκτρονίων στο µέταλλο και έτσι µικρότερες C H3 6P
 
απαιτούνται για να ανάγουν το 

επιφανειακό οξείδιο (σχήµα 6.6). 

Στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο παρατηρήθηκαν τιµές των λόγων 

ενίσχυσης των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2 και N2 µέχρι 150 και 60, αντίστοιχα. 
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Επιπλέον, είναι αξιοσηµείωτο ότι εξαιτίας αυτών των καταλυτικών επιδόσεων, υπό 

συνθήκες πόλωσης της καταλυτικής επιφάνειας, η θερµοκρασία έναυσης του καταλύτη 

µετατοπίζεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα (π.χ., για την περίπτωση του Σχ. 6.9, είναι 

330oC έναντι των 390oC κατά τη µη ενισχυµένη λειτουργία του καταλύτη).    

 Επίσης δείχτηκε ότι το µέγεθος του φαινοµένου NEMCA είναι ισχυρή συνάρτηση 

της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην τροφοδοσία. Αρχικά, το οξυγόνο προάγει το 

συνολικό σύστηµα αντιδράσεων, αλλά πολύ γρήγορα (καθώς η κάλυψή του στην επιφάνεια 

του καταλύτη γίνεται σηµαντική) δρα ως παρεµποδιστής για τις όποιες καταλυτικές 

δράσεις. Οι µεγαλύτερες ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών παρουσιάστηκαν στις 

περιοχές µετάβασης των διαφορετικών επιδράσεων του οξυγόνου. Περαιτέρω αύξηση των 

επιπέδων οξυγόνου µειώνει σταδιακά το µέγεθος των επιδράσεων της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης. Τέλος, δείχτηκε ότι και η εκλεκτικότητα του αζώτου, SN2, µπορεί να 

επηρεασθεί κατά την εξωτερική επιβολή δυναµικών. Κινητικές µελέτες δείχνουν ότι και 

αυτή η παράµετρος είναι ευαίσθητη (αντιστρόφως ανάλογη) στη συγκέντρωση οξυγόνου. 

Εντούτοις, ενισχυµένες τιµές SN2 λαµβάνονται κατά την επιβολή θετικών δυναµικών. Αυτή 

η συµπεριφορά είναι πιο εµφανής στις χαµηλότερες θερµοκρασίες, όπου ευνοείται ο 

σχηµατισµός N2O. Σε αυτήν τη θερµοκρασιακή περιοχή παρατηρήθηκαν αυξήσεις µέχρι 

και διπλάσιες των τιµών της εκλεκτικότητας του αζώτου. 

Από µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ µε CO προκύπτουν συµπεράσµατα, 

παρόµοια µε εκείνα της µελέτης της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ µε το προπυλένιο. 

∆ηλαδή ότι σε µεγάλες περίσσειες οξυγόνου τόσο οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής των 

προϊόντων όσο και το µέγεθος της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µειώνεται. Αυτό αποδίδεται 

στον παρεµποδιστικό ρόλο του οξυγόνου. Σηµαντικές ενισχύσεις παρατηρούµε τόσο κατά 

την επιβολή θετικών αλλά και αρνητικών δυναµικών, σε συνάρτηση πάντα µε τις 

παραµέτρους του πειράµατος. 

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης είναι πιο 

έντονο στην περίπτωση του προπυλενίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το C3H6 είναι 

πιο ισχυρός ηλεκτρονιοδότης έναντι του CO, το οποίο συµπεριφέρεται και ως 

ηλεκτρονιοδέκτης [20], µε αποτέλεσµα θετικά ρεύµατα ή δυναµικά να χαλαρώνουν το 
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δεσµό CO µε την καταλυτική επιφάνεια ενώ αντίθετα ενισχύουν τη ρόφηση του 

προπυλενίου. 

Τα αλκένια, όπως το προπυλένιο στην περίπτωση µας, είναι πολύ πιο 

αποτελεσµατικό αναγωγικό µέσο από το CO. Σύµφωνα µε µηχανισµό που έχει προταθεί 

από τον Burch et al. [28], η καύση ενός µορίου προπυλενίου µπορεί να αφαιρέσει 9 άτοµα 

οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια (υποθέτουµε πλήρη καύση του υδρογονάνθρακα) 

σε αντίθεση µε την καύση ενός µορίου CO  που απελευθερώνει µόλις ένα ενεργό κέντρο. Η 

ύπαρξη περισσότερων ελεύθερων ενεργών κέντρων, στην περίπτωση του C3H6 ενισχύει 

σηµαντικά την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ και την εκλεκτικότητα ως προς άζωτο 

συγκριτικά µε τη χρήση CO ως αναγωγικού µέσου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟMO 
ΜΟΝΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

   ια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιθανές εφαρµογές της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης από πρακτική άποψη είναι το φαινόµενο της “Μόνιµης Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης”  το οποίο ανακαλύφθηκε και µελετήθηκε από τον Comninellis και τους 

συνεργάτες του στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης, [1]. 

Το φαινόµενο της µόνιµης ενεργοποίησης της καταλυτικής επιφάνειας 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν για τη µελέτη 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο ή CO. Όπως θα δούµε 

Μ 
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στη συνέχεια, παρατηρήθηκε µια πολύ έντονη µόνιµη ενίσχυση της καταλυτικής 

ενεργότητας και εκλεκτικότητας. Αυτό δύναται να βρει ποικίλες πρακτικές εφαρµογές π.χ. 

χρησιµοποιώντας το φαινόµενο NEMCA κατά το στάδιο παρασκευής των καταλυτών. 

 

7.2 Το φαινόµενο της ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όπως ελέχθει και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, το φαινόµενο της µόνιµης 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης παρατηρήθηκε από την ερευνητική οµάδα του κ. Comninellis 

κατά την εξέταση της οξείδωσης του αιθυλενίου σε IrO2/YSZ [1, 2]. Στο σχήµα 7.1 

δείχνεται η δυναµική απόκριση του καταλυτικού ρυθµού κατά τη γαλβανοστατική επιβολή 

+10µΑ. Ο ρυθµός οξείδωσης του αιθυλενίου αυξάνει κατά 14 φορές (ρ=14) µε τιµή του Λ 

της τάξης του 100. Το σηµαντικό σε αυτό το διάγραµµα είναι ότι µετά τη διακοπή του 

επιβαλλόµενου ρεύµατος, ο ρυθµός και το έργο εξόδου του καταλύτη δεν επιστρέφουν στις 

τιµές του ανοικτού κυκλώµατος. Παρουσιάζεται µια µόνιµη ενίσχυση του ρυθµού 

συνοδευόµενη από µια µόνιµη µεταβολή του έργου εξόδου. 

Στο σχήµα 7.2 δείχνεται ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα για την ίδια 

αντίδραση, αλλά σε καταλύτη IrO2-TiO2 εναποτεθειµένο σε YSZ. Αυτή ήταν η πρώτη 

µελέτη του φαινοµένου NEMCA σε µίγµα ενός οξειδίου (IrO2) και ενός µικτού 

ηλεκτρονικού-ιονικού αγωγού (TiO2) [3]. Αποτέλεσε δε, την αφετηρία για την απόδειξη 

 

Σχήµα 7.1: ∆υναµική απόκριση του καταλυτικού 
ρυθµού, του έργου εξόδου και του δυναµικού του 
καταλύτη κατά την επιβολή 10 µΑ IrO2/YSZ [1].

Σχήµα 7.2: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού 
οξείδωσης του C2H4 για διάφορες 
περιεκτικότητες IrO2-TiO2/YSZ κατά την 
επιβολή 3000 µΑ  [3]. 
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της µηχανιστικής ισοδυναµίας των µηχανισµών που διέπουν την Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση 

και τις Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου – Φορέα [4].  

Ο Comninellis και οι συνεργάτες του βρήκαν ισχυρές ενδείξεις [5], ότι η µόνιµη 

ενεργοποίηση οφείλεται στον ηλεκτροχηµικό σχηµατισµό και σταθεροποίηση ενός 

προωθητικού υπεροξειδίου πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Αυτό υποστηρίζεται και από 

το γεγονός ότι εµφανίζεται κυρίως σε µεταλλικά οξείδια, όπου το µέταλλο έχει πολλαπλές 

επιλογές σθένους (multiply valence states) που του παρέχει τη δυνατότητα σχηµατισµού 

διαφορετικών οξειδίων. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την παρατήρηση, ότι η αρχική 

καταλυτική ενεργότητα µπορεί να επιτευχθεί ξανά µόνο µετά από έκθεση της καταλυτικής 

επιφάνειας στο αέριο µίγµα της αντίδρασης. 

Για την καλύτερη κατανόηση των φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα κατά την 

ηλεκτροχηµική ενεργοποίηση του καταλύτη Rh/YSZ, ο Fόti et al. [6] επέβαλε ρεύµα +5µΑ 

για διάφορους χρόνους πόλωσης της καταλυτικής επιφάνειας και παρατήρησε πως όσο 

αυξανόταν ο χρόνος πόλωσης τόσο λιγότερο αντιστρεπτό ήταν το σύστηµα. Ειδικότερα για 

µικρούς χρόνους πόλωσης της καταλυτικής επιφάνειας, η παράµετρος γ (σχέση 2.14) 

παίρνει τιµές κοντά στη µονάδα και αυξάνει µε αύξηση της διάρκειας της γαλβανοστατικής 

επιβολής φθάνοντας στη µέγιστη δυνατή µόνιµη ηλεκτροχηµική ενίσχυση σε χρόνους 

πόλωσης στα 90 min [5]. 

7.3 Το φαινόµενο της Μόνιµης Ενεργοποίησης στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ 

 Το Σχήµα 7.3 περιγράφει διεξοδικά τον τρόπο µε τον οποίο επιδρά το φαινόµενο 

NEMCA, στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο παρουσία οξυγόνου. 

Πρόκειται για ένα πείραµα σε δυναµικές συνθήκες στο οποίο δείχνεται η απόκριση των 

καταλυτικών ρυθµών και του δυναµικού του καταλύτη κατά την επιβολή θετικού 

ρεύµατος. Στο διάγραµµα αυτό διακρίνουµε 6 περιοχές.  

Στις συνθήκες του πειράµατος και µέχρι τη χρονική στιγµή που δεν υπάρχει 

εξωτερική επιβολή ρεύµατος ή δυναµικού (t<0), οι εγγενείς καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής 

CO2, N2 και N2O είναι αυτοί που δείχνονται στο αριστερό άκρο του διαγράµµατος. Τη 

χρονική στιγµή t = 0 ο γαλβανοστάτης χρησιµοποιείται για την επιβολή ρεύµατος               

Ι = 60 µΑ µεταξύ του βοηθητικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου εργασίας. Υπό αυτές 

τις συνθήκες ιόντα οξυγόνου µετακινούνται προς την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας 

- καταλύτη Rh µε ρυθµό I/2F, όπου F η σταθερά του Faraday. Ο καταλυτικός ρυθµός 
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αυξάνει γρήγορα (περιοχή 1) και σε 8 min φθάνει σε µια τιµή, η οποία είναι 32 φορές 

µεγαλύτερη από αυτή του αρχικού ρυθµού (αυτό αντιστοιχεί στο 60% της τελικής τιµής 

του). Μετά από το ταχύ βήµα ο ρυθµός αυξάνει αργά (περιοχή 2) και φθάνει µετά από 80 

min στη νέα µόνιµη κατάσταση (περιοχή 3). 

 Παρατηρείται µία αύξηση 1300% στη µετατροπή του ΝΟ, ενώ οι καταλυτικοί 

ρυθµοί παραγωγής CO2, N2 και N2O είναι αυξηµένοι κατά 52, 10 και 3 φορές αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται από τις τιµές του ρ. Από την αύξηση των ρυθµών των δύο τελευταίων είναι 

προφανές ότι όχι µόνο η καταλυτική ενεργότητα, αλλά και η εκλεκτικότητα ως προς το N2 

µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι οι µεταβολές των καταλυτικών 

ρυθµών, ∆ri, είναι µέχρι και 380 φορές µεγαλύτερες από το ρυθµό ηλεκτροχηµικής 

παροχής ιόντων οξυγόνου ( 381
2
=ΛCO ) δηλαδή για κάθε ιόν Ο2- που παρέχεται στον 
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Σχήµα 7.3: ∆υναµική απόκριση ενός σταθερά επιβαλλόµενου ρεύµατος στους καταλυτικούς 
ρυθµούς παραγωγής CO2, N2 και Ν2O και στην µετατροπή του ΝΟ. (∆είγµα Rh1). 



ΜΟΝΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 
 

 - 179 - 

καταλύτη προκαλεί, κατά µέσο όρο 380 επιπλέον ροφηµένα άτοµα οξυγόνου να 

αντιδράσουν κάτι που δείχνει την ισχυρή µη-φαρανταϊκότητα του συστήµατος. 

Μετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος οι ρυθµοί µειώνονται πολύ γρήγορα 

(περιοχή 4) και σε λίγα λεπτά φθάνει στα επίπεδα ενεργότητας που αντιστοιχούν στο 40% 

της τελικής τιµής του. Τέλος οι ρυθµοί µειώνονται αργά (περιοχή 5) φθάνοντας τελικά σε 

µια νέα µόνιµη κατάσταση (περιοχή 6). Παρατηρείται µια µόνιµη ενίσχυση στο καταλυτικό 

ρυθµό παραγωγής του CO2 και  στη µετατροπή του ΝΟ η οποία δηλώνεται από τις 

αντίστοιχες τιµές του γ που είναι 6 για το CO2 και 3 για την µετατροπή του ΝΟ. 

Η οµοιότητα που παρατηρούµε µεταξύ των περιοχών  1 κ΄ 4 και 2 κ΄ 5  του 

σχήµατος 7.3 αποτελούν µια ισχυρή ένδειξη ότι κατά τη διάρκεια επιβολής και διακοπής  

του ρεύµατος δρουν παρόµοιοι µηχανισµοί. Το γεγονός ότι ο καταλυτικός ρυθµός είναι γ 

φορές ενισχυµένος στην περιοχή 6 έναντι του αρχικού ρυθµού δηλώνει ότι τα φαινόµενα 

αυτά δεν είναι πλήρως αντιστρεπτά. 

 

Σχήµα 7.4: Σταδιακά πειράµατα δυναµικής απόκρισης στον καταλυτικό ρυθµό 
παραγωγής CO2. (∆είγµα Rh1). 
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Το επόµενο βήµα των πειραµάτων, ήταν να ελέγξουµε αν η µόνιµη κατάσταση του 

καταλύτη είναι αθροιστική και πως αυτή εµφανίζεται. Έτσι στο Σχήµα 7.4 δείχνεται η 

δυναµική απόκριση του καταλυτικού ρυθµού παραγωγής του CO2  κατά τη γαλβανοστατική 

επιβολή σταθερών ρευµάτων +30 µΑ. Οι εµφανιζόµενες καταστάσεις “µόνιµης 

ηλεκτροχηµικής  ενεργότητας”  της καταλυτικής  επιφάνειας  και το πόσο ενεργοποιηµένες 

είναι, σε σχέση µε την αρχική κατάσταση (πριν την πρώτη επιβολή 30µΑ), δείχνεται µε την 

παράµετρο γ. Η ενεργότητα της επιφάνειας του καταλύτη µετά από κάθε γαλβανοστατική 

επιβολή είναι 5 φορές µεγαλύτερη από την αρχική (γ=5) και περαιτέρω επιβολές δεν 

επιφέρουν ουσιαστικές µεταβολές στα επίπεδα της. 

H µόνιµη ενίσχυση της καταλυτικής επιφάνειας επιτυγχάνεται κυρίως µε την 

επιβολή θετικού ρεύµατος. Αυτό φαίνεται και στο πείραµα δυναµικής απόκρισης που 

περιγράφεται στο σχήµα 7.5. Η µόνιµη ηλεκτροχηµική ενίσχυση χαρακτηρίζεται από 

ενισχυµένη καταλυτική συµπεριφορά ακόµα και µετά τη διακοπή του ρεύµατος και 

δείχνεται στα δυναµικά πειράµατα µε τις τιµές των ρ και γ. Προσπάθεια να ανακτήσουµε 
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Σχήµα 7.5: Πείραµα δυναµικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθµού παραγωγής CO2. 
 (∆είγµα Rh1). 
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την αρχική µη-ενισχυµένη καταλυτική συµπεριφορά µε ποτενσιοστατική επιβολή της τιµής 

του δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος (+ 45mV) δεν είχε κανένα αποτέλεσµα. 

Όπως µπορούµε να δούµε από τα σχήµατα 7.4 και 7.5, για να µπορέσουµε να 

επαναφέρουµε τον καταλύτη στην αρχική, µη-ενεργοποιηµένη, κατάσταση 

κατεργαστήκαµε την καταλυτική επιφάνεια µε προπυλένιο και Ο2.  Συγκεκριµένα µόλις το 

σύστηµα ισορροπήσει στη νέα µόνιµη κατάσταση, µετά την διακοπή του επιβαλλόµενου 

δυναµικού (γ>1), διακόπτουµε τη ροή των αντιδρώντων εκτός του προπυλενίου. Η 

κατεργασία της καταλυτικής επιφάνειας µε C3H6 έχει σαν αποτέλεσµα την καύση του 

υδρογονάνθρακα µε τα ροφηµένα είδη οξυγόνου της επιφάνειας. Μόλις σταµατήσει η 

παραγωγή CO2 (λόγω έλλειψης οξυγόνου για περαιτέρω καύση) σταµατάµε την παροχή 

προπυλενίου και ανοίγουµε τη βαλβίδα του Ο2. Το τελικό στάδιο της κατεργασίας της 

καταλυτικής επιφάνειας µε το οξυγόνο έχει σαν αποτέλεσµα την πλήρη οξείδωση της. Η 

χρονική διάρκεια της διαδικασίας είναι περίπου 15-20 min και µε αυτό τον τρόπο 

επαναφέρουµε τον καταλύτη στην αρχική (µη-ενεργοποιηµένη) κατάσταση.  

Η συµπεριφορά της µόνιµης ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης εξετάστηκε στη συνέχεια 

πιο διεξοδικά µε µια σειρά πειραµάτων µόνιµης κατάστασης, σε µία ευρεία περιοχή 

δυναµικών, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.6. Σε αυτά τα διαγράµµατα δείχνεται η επίδραση 

του δυναµικού του καταλύτη στο λόγο προσαύξησης του ρυθµού για το CO2 καθώς και 

στην µετατροπή του ΝΟ (κλειστά σύµβολα).  

Σχήµα 7.6: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στο λόγο προσαύξησης του CO2  και 
 στη µετατροπή  του ΝΟ. (∆είγµα Rh1) 
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Κάθε σηµείο αποτελεί το πηλίκο του ηλεκτροχηµικά ενισχυµένου καταλυτικού 

ρυθµού προς την τιµή του καταλυτικού ρυθµού σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Η 

αντίδραση επιδεικνύει συµπεριφορά αντεστραµµένου ηφαιστιακού τύπου. Μετά τη 

διακοπή του επιβαλλόµενου δυναµικού, οι καταλυτικοί ρυθµοί δεν επέστρεφαν στις 

αρχικές (µη ενισχυµένες) τιµές τους (γ>1). Για να το επιτύχουµε κατεργαζόµασταν την 

καταλυτική επιφάνεια κατά τον ίδιο τρόπο που αναφέραµε και προηγουµένως. Τα επίπεδα 

της µόνιµης ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης περιγράφονται µε ανοικτά σύµβολα. Το µέγεθος 

της µόνιµης ενεργοποίησης της καταλυτικής επιφάνειας αυξάνεται µε αύξηση της 

µεταβολής του έργου εξόδου καταλυτικής επιφάνειας σε συµφωνία µε αντίστοιχα 

πειράµατα του Comninellis. Ωστόσο είναι δυνατό να εµφανιστεί µόνιµη ενίσχυση, 

µικρότερης έκτασης, και µε αρνητικά δυναµικά όπως φάνηκε στα σχήµατα 6.17 και 7.6.  
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Σχήµα 7.7: Μελέτη της δυναµικής απόκρισης ενός σταθερά επιβαλλόµενου ρεύµατος στους 
καταλυτικούς  ρυθµούς παραγωγής CO2 και Ν2, στην µετατροπή του ΝΟ καθώς και στο δυναµικό 
του καταλύτη, UWR. (∆είγµα Rh2). 
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Η πλέον εντυπωσιακή συµπεριφορά ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης δείχνεται στο 

σχήµα 7.7.  Κατά την  εφαρµογή  θετικού  ρεύµατος +70 µΑ (t=0),  οι καταλυτικοί ρυθµοί 

παραγωγής CO2 και Ν2 αυξάνονται δραµατικά και σταθεροποιούνται σε µια νέα µόνιµη 

κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί σε επιµέρους αυξήσεις 15000% για το CO2 και 5700% για 

το Ν2.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι  η τιµή του λόγου προσαύξησης για το CO2 (ρ=150) είναι  

η µεγαλύτερη που έχει αναφερθεί σε µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης χρησιµοποιώντας 

YSZ ως στερεό ηλεκτρολύτη. Μετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος ο καταλύτης 

παραµένει ισχυρά ενεργοποιηµένος ήτοι 144 φορές πιο ενεργός (γ=144) σε σχέση µε τον 

αρχικό καταλυτικό ρυθµό (για t=0). Προσπάθεια να επαναφέρουµε το καταλύτη στην 

αρχική (µη ενεργοποιηµένη) κατάσταση τόσο µε ποτενσιοστατική επιβολή της τιµής του 

δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος, όσο και µε την εφαρµογή αρνητικού δυναµικού δεν είχε 

αποτέλεσµα. Όπως δείχνεται και στο σχήµα, µόνο µετά από κατεργασία του καταλύτη µε 

προπυλένιο και οξυγόνο µπορέσαµε να επαναφέρουµε τους καταλυτικούς ρυθµούς στις 

αντίστοιχες µη ενισχυµένες τιµές. 

7.4 Ερµηνεία του φαινοµένου της Μόνιµης Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

Η καταλυτική συµπεριφορά των ευγενών µετάλλων εξαρτάται από τη χηµική 

κατάσταση της επιφάνειας του µετάλλου. Για παράδειγµα έχει δειχθεί ότι στην περίπτωση 

του Rh, η ενεργότητα και εκλεκτικότητα κατά την υδρογόνωση του CO εξαρτάται από το 

αν η καταλυτική επιφάνεια βρίσκεται στην οξειδωµένη ή στην ανηγµένη της κατάσταση 

[7]. Υποστηριγµένοι καταλύτες Rh/Al2O3 είναι λιγότερο ενεργοί  σε µια οξειδωµένη 

κατάσταση από ότι σε ανηγµένη, για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO [8]. 

Tο Rh µπορεί να ροφά µέρος του χηµειοροφηµένου οξυγόνου, σε υποεπιφανειακές 

περιοχές [9-11]. Αυτό το υποεπιφανειακό οξυγόνο παίζει σηµαντικό ρόλο σε µηχανισµούς 

ενεργοποίησης – απενεργοποίησης όπως: ταλαντώσεις, φαινόµενα υστέρησης των 

καταλυτικών ρυθµών και σχηµατισµός µη-µόνιµων οξειδίων. 

Από µετρήσεις του λόγου Ο/Rh, έχουν καταγραφεί τρεις στοιχειοµετρικές µορφές 

οξειδίων: Rh2O3, RhO και Rh2O. Ο Peuckert [12] µε τεχνική XPS µελέτησε τη θερµική 

οξείδωση του Rh(111) σε µερική πίεση οξυγόνου 1bar. Μέχρι τους 200οC παρατήρησε 
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λόγο Ο/Rh=1.6 που αντιστοιχεί στο σχηµατισµό Rh2O3. Με αύξηση της θερµοκρασίας 

παρατηρήθηκε διάσπαση του οξειδίου όπως δείχνεται στη συνέχεια. 

RhRhORhORhORhORh K
ads

KK ⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯⋅⎯⎯ →⎯ 900800~
32

470
32 )(~  

H µελέτη µε XPS έδωσε σήµατα Rh3+ και Rho, οπότε η ενδιάµεση φάση “RhO” 

φαίνεται να είναι κατάσταση µικτού οξειδίου µε συστάδες Rh2O3 διεσπαρµένες στον όγκο 

του καταλύτη. Η φάση Rh2O3 εµφανίζεται ως η πιο σταθερή [12-17], ενώ η ενέργεια 

ενεργοποίησης της ρόφησης και οξείδωσης του Rh σε Rh2O3 βρέθηκε να είναι ~3kcal/mol 

[17]. Η θερµοδυναµική εξίσωση σχηµατισµού Rh2O3 δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

1
* 116002.13log

2

2 −⋅⋅−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Tk

P
P

O

O              (7.1) 

όπου *
2OP  είναι η πίεση 1Pa 

 T     είναι η θερµοκρασία σε Κ 

Η διαδικασία της οξείδωσης της επιφάνειας του Rh έχει µελετηθεί εκτενώς τα 

τελευταία χρόνια [18-20] τόσο σε πολυκρυσταλλικές επιφάνειες, όσο και σε 

µονοκρύσταλλους ή υποστηριγµένους καταλύτες. Μερική οξείδωση των σωµατιδίων Rh 

ακολουθούµενη από µερική αναγωγή της επιφάνειας του καταλύτη έχει σαν αποτέλεσµα το 

σχηµατισµό δοµών Rh/Rh2O3/Rh [21, 22]. Σε µονοκρύσταλλο Rh(111) βρέθηκε ότι η 

διάσπαση του Rh2O3 πραγµατοποιείται σε τρία στάδια. Σε θερµοκρασίες 470-770Κ έχουµε 

Rh και Rh2O3 που απαρτίζουν στερεό διάλυµα. Στους 800Κ αποµακρύνεται το ροφηµένο 

οξυγόνο της καταλυτικής επιφάνειας. Τέλος θέρµανση στους 900Κ οδηγεί στην εκρόφηση 

του οξυγόνου και έχουµε καθαρή µεταλλική επιφάνεια Rh [12]. 

Ο Peuckert [13] υποστηρίζει την ύπαρξη µιας ενδιάµεσης θερµοδυναµικά σταθερής 

οξειδωτικής φάσης (Rh + Rh2O3) η οποία συνίσταται είτε από συστάδες µετάλλου 

εγκλωβισµένες στο οξείδιο ή από συστάδες οξειδίου στο µέταλλο. Η διαδικασία διάσπασης 

ενός οξειδίου διακρίνεται από τα ακόλουθα βήµατα [23]: α) σπάσιµο του δεσµού µεταξύ 

ροδίου και οξυγόνου, β) διάχυση του ατοµικού οξυγόνου  στην καταλυτική επιφάνεια γ) 

σχηµατισµός Ο2 και τελικώς εκρόφηση του. Τα βήµατα εξαρτώνται άµεσα από την 

ενεργότητα της καταλυτικής επιφάνειας και το βαθµό οξείδωσης της [24]. 

Στην προσπάθεια να ερµηνέψουµε την παρατηρούµενη συµπεριφορά “Μόνιµης 

Ενεργοποίησης” έχουµε σαν εργαλεία τα ακόλουθα δεδοµένα. Στο σχήµα 7.8 δείχνεται 
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ένα τυπικό πείραµα δυναµικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθµού κατά την επιβολή 

ρεύµατος ή δυναµικού όπου και παρατηρείται το φαινόµενο της µόνιµης ενεργοποίησης. 

Στο σχήµα αυτό είναι διακριτές τρεις περιοχές (Α, Β και Γ). 

 Η περιοχή Α αναφέρεται σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος ενώ η περιοχή Β σε 

συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έχοντας επιβάλλει ρεύµα ή δυναµικό. Η περιοχή Γ 

αντιστοιχεί σε συνθήκες µόνιµης ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, όπoυ µετά τη διακοπή του 

επιβαλλόµενου  ρεύµατος  ή  δυναµικού  ο  καταλύτης  παραµένει  ενεργοποιηµένος σε µια 

ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ των καταστάσεων Α και Β ενισχυµένος γ φορές. 

.  

Στο σχήµα 7.9 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθµού από την µερική πίεση του Ο2 

(στην ίδια 
42HCP και Τ) για καταλυτικό στρώµα Rh εναποτεθειµένο σε YSZ σε διάφορα 

επιβαλλόµενα δυναµικά UWR, [25]. Για χαµηλές τιµές της 
2OP  ο ρυθµός είναι πρώτης τάξης 

ως προς την 
2OP  ακολουθούµενος από µια απότοµη µείωση σε µια χαρακτηριστική τιµή 

της 
2OP που συµβολίζεται *

2OP ( *
WRU ), και η οποία εξαρτάται από το δυναµικό. Μετά από 

αυτή την τιµή, ο ρυθµός ελαττώνεται σηµαντικά και γίνεται αρνητικής τάξης ως προς το 

οξυγόνο. 

Εχει δειχθεί ότι αυτή η απότοµη αλλαγή του ρυθµού, οφείλεται στον σχηµατισµό 

καταλυτικού ανενεργού επιφανειακού οξειδίου Rh [25]. Όπως φαίνεται και από το     

σχήµα 7.9, αυξάνοντας το UWR και κατά συνέπεια και το έργο εξόδου, προκαλείται 

Σχήµα 7.8: Πείραµα δυναµικής απόκρισης
του ρυθµού, όπου παρατηρείται συµπεριφορά 
µόνιµης Η.Ε. (περιοχή Γ). 
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Σχήµα 7.9: Οξείδωση του αιθυλενίου σε 
Rh/YSZ. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθµού 
από την µερική πίεση του οξυγόνου και το 
δυναµικό, [25]. 
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σηµαντική αύξηση της *
2OP και συνεπώς µια µεγάλη αύξηση του ρυθµού για ενδιάµεσες 

τιµές της 
2OP  µε τιµές του ρ µέχρι 100. Με την επιβολή θετικών δυναµικών µετατοπίζουµε 

το όριο ευστάθειας σχηµατισµού του οξειδίου του Rh σε υψηλότερες µερικές πιέσεις 

οξυγόνου. 

Τα αποτελέσµατα αυτά [25], είναι σε συµφωνία µε της ενότητας 6.3 οπότε έχουµε 

ισχυρές ενδείξεις ότι η περιοχή Α αντιστοιχεί σε οξειδωµένη κατάσταση του καταλύτη. Με 

άλλα λόγια στην επιφάνεια του καταλύτη είναι καλυµένη από επιφανειακό οξείδιο του 

ροδίου (Rh2Ο3). Η ύπαρξη του επιφανειακού οξειδίου δικαιολογεί τους χαµηλούς 

καταλυτικούς ρυθµούς και την χαµηλή καταλυτική ενεργότητα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Α 
Οξειδωµένη καταλυτική επιφάνεια 
(συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος) 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β 
Πλήρως ανηγµένη  καταλυτική επιφάνεια 
(συνθήκες επιβολής θετικών ρευµάτων ή 
δυναµικών) 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 
Μερικώς ανηγµένη καταλυτική επιφάνεια 
(Συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος µετά τη 
διακοπή του επιβαλλόµενου θετικού 
ρεύµατος ή δυναµικού. 

Σχήµα 7.10: Μοντέλο ερµηνείας του φαινοµένου της Μόνιµης Eνεργοποίησης της 
καταλυτικής επιφάνειας. 

Rh2O3 

Rh2O3 
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  Κατά την επιβολή θετικού δυναµικού ή ρεύµατος,  η περιοχή Β αντιστοιχεί σε 

πλήρως ανηγµένη κατάσταση του καταλύτη. H αποσταθεροποίηση του σχηµατισµού 

επιφανειακού οξειδίου Rh µε αυξανόµενο δυναµικό ή το έργο εξόδου του καταλύτη είναι 

γνωστό ότι οφείλεται στις ισχυρές απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαχεόµενων 

ειδών Ο2- και των κανονικά χηµειοροφηµένων ειδών οξυγόνου [25], οι οποίες προκαλούν 

σηµαντική, µέχρι 1eV, µείωση στην ενέργεια του δεσµού χηµειορόφησης του κανονικά 

ροφηµένου Ο [26, 27]. Τέλος η περιοχή Γ αντιστοιχεί σε µια µερικώς ανηγµένη κατάσταση 

όπου “συνυπάρχουν” τόσο επιφανειακό οξείδιο του Rh όσο και Rh σε ανηγµένη 

κατάσταση (σχήµα 7.10). 

 Από τα πειράµατα προκύπτει ότι η ηλεκτροχηµική ενεργοποίηση του καταλυτικού 

υµενίου πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι ταχύ, πλήρως αντιστρεπτό και ο 

καταλύτης αποκτά την αρχική του ενεργότητα µετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου 

ρεύµατος ή δυναµικού, γ=1. Στο δεύτερο στάδιο τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα είναι 

αργά και όχι πλήρως αντιστρεπτά (γ>1). Έτσι όταν η χρονική διάρκεια της πόλωσης είναι 

µέσα στα όρια της περιοχής 1 (t<4 min) το φαινόµενο NEMCA είναι πλήρως αντιστρεπτό 

(γ=1). Σε κάθε άλλη περίπτωση µετά τη διακοπή του επιβαλλόµενου ρεύµατος ή δυναµικού 

ο καταλύτης φτάνει σε µια νέα µόνιµη κατάσταση, η οποία είναι γ φορές πιο ενεργή από 

την αρχική. 

 Το λεπτοµερέστατο µοντέλο που προτείνεται στη συνέχεια, στοχεύει να δώσει µια 

εξήγηση για τον τρόπο ενεργοποίησης του καταλύτη, η οποία όπως είπαµε και σε 

προηγουµένως γίνεται σε δύο στάδια. Στη διεπιφάνεια Rh2Ο3–αερίου έχουµε την 

αποτελεσµατική ηλεκτρική διπλοστοιβάδα. Όταν το ηλεκτρόδιο εργασίας – καταλύτης 

πολώνεται ανοδικά σε σχέση µε το βοηθητικό ηλεκτρόδιο, τότε στα όρια τριών φάσεων 

λαµβάνει χώρα η αντίδραση: 

 2 δO O δ 2e− − + −⎡ ⎤→ − +⎣ ⎦               (7.2) 

Η ακριβής τιµή του δ δεν είναι ακόµη γνωστή, όµως τουλάχιστον για την Pt, από 

πειράµατα µε XPS [28] και από µετρήσεις διπολικής ροπής [29] προκύπτει ότι δ~2 [30]. Ο 

συµβολισµός [Οδ- -δ+] τονίζει ότι τα ιοντικά είδη οξυγόνου (Οδ-) µαζί µε το 

αντισταθµιστικό τους φορτίο στο µέταλλο ή οξείδιο (δ+) αποτελούν ένα ουδέτερα 

φορτισµένο δίπολο. 
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 Ο ρυθµός διάχυσης των διπόλων, λόγω των απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

τους, δεν περιορίζεται από φαινόµενα επιφανειακής διάχυσης [31, 32] αλλά µόνο από το 

ρυθµό σχηµατισµού τους (Ι/2F) στα όρια των τριών φάσεων (tpb). H επιφανειακή διάχυση 

είναι αρκετά γρήγορη.  

Τα ιόντα οξυγόνου που παράγονται στην διεπιφάνεια Rh2Ο3 – αερίου διαχέονται 

προς την καταλυτική επιφάνεια που είναι εκτεθειµένη στο αντιδρών αέριο µίγµα της 

αντίδρασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του έργου εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας και κατά συνέπεια αύξηση της ενεργότητας του καταλύτη 

 Αυξάνοντας το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας χαλαρώνει ο δεσµός Rh-O. 

Για να ερµηνεύσουµε το βραδύ βήµα (περιοχή 2) κατά την ενεργοποίηση του καταλύτη, 

υποθέτουµε ότι τα ιόντα Ο- που βρίσκονται στη διεπιφάνεια Rh2O3/YSZ αλληλεπιδρούν µε 

το οξείδιο του ροδίου (Rh2O3). Υπό την επίδραση απωστικών αλληλεπιδράσεων έχουµε 

σπάσιµο του οξειδίου και αναγωγή του Rh2O3 προς Rh στη διεπιφάνεια καταλύτη/ αερίου: 

 ( ) ( )2 3 2Rh O / YSZ2 3

3Rh O 2Rh O g
2

→ +             (7.4) 

Η αργή αύξηση (περιοχή 2) που παρατηρούµε αµέσως µετά το αρχικό βήµα της 

γρήγορης αύξησης του καταλυτικού ρυθµού µπορεί να αποδοθεί στις τροποποιήσεις της 

καταλυτικής επιφάνειας που είναι εκτεθειµένη στο αέριο µίγµα και οφείλονται στην 

επιφανειακή διάχυση των Ο2- στην επιφάνεια του Rh. Η ενεργότητα του ανηγµένου 

καταλύτη (Rh) είναι µεγαλύτερη του Rh2O3 και για αυτό παρατηρούνται σηµαντικότατες 

ενισχύσεις στους καταλυτικούς ρυθµούς των προϊόντων. 

Όσον αφορά το φαινόµενο της Μόνιµης Ενεργοποίησης που παρατηρείται µετά τη 

διακοπή επιβολής αρνητικού ρεύµατος/δυναµικού είναι δύσκολο να ερµηνευτεί µε τα 

υπάρχοντα ολίγα δεδοµένα. Είναι πάντως πιθανό να σχετίζεται µε το σχηµατισµό νησίδων 

(islands) των ροφηµένων  ειδών και πιθανότατα άνθρακα, στην καταλυτική επιφάνεια κατά 

τη διάρκεια της ηλεκτροχηµικής αφαίρεσης των επιφανειακών διπόλων [Οδ- -δ+] µε την 

επιβολή αρνητικών ρευµάτων ή δυναµικών. Ο επιφανειακός αυτός άνθρακας 

καταστρέφεται παρουσία επιφανειακών διπόλων. Μετά την ηλεκτροχηµική τους όµως 

αποµάκρυνση, ο ροφηµένος άνθρακας σχηµατίζει νησίδες που είναι ενεργές για τη 

διασπαστική ρόφηση του ΝΟ µε συνεπακόλουθη µόνιµη ενεργοποίηση της καταλυτικής 

επιφάνειας.  Είναι φανερό ότι χρειάζεται λεπτοµερέστατη µελέτη του φαινοµένου µε άλλες 
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τεχνικές (π.χ. κυκλική βολταµµετρία, ex-situ φασµατοσκοπία) για τον έλεγχο της 

ορθότητας του ανωτέρω µηχανισµού. 
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8.1 Εισαγωγή 
 
 

το κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την επίδραση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε 

µια καταλυτική επιφάνεια ροδίου που έχει ενισχυθεί µε ιόντα νατρίου. Όπως είδαµε στο 

κεφάλαιο 3, το Rh είναι ο πιο ενδεδειγµένος καταλύτης για την αντίδραση αναγωγής του 

ΝΟ. Αυτό οφείλεται στην ικανότητα να ροφάει το ΝΟ, κυρίως διασπαστικά. Είναι γνωστό 

επίσης, ότι το Νa (ή ΝaΟΗ) είναι ένας εξαίρετος ενισχυτής του Rh για αυτό το καταλυτικό 

σύστηµα. 

Σ
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Η ιδέα της επιλογής του νατρίου ως ένα πρόσθετο µέσο ενίσχυσης των καταλυτικών 

ρυθµών προήλθε από προηγούµενες εργασίες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης της αναγωγής 

του ΝΟ σε καταλυτικά ηλεκτρόδια Pt που ήταν εναποτεθειµένα σε στερεό ηλετρολύτη 

αγωγό ιόντων Νa+, β″-Al2O3 [1,2]. Σε αυτές τις µελέτες παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

αυξήσεις της καταλυτικής ενεργότητας των ευγενών µετάλλων [1-3] κατά την 

ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων νατρίου προς την καταλυτική επιφάνεια, διότι το Νa 

ενισχύει περαιτέρω τη διάσπαση του ΝΟ. 

H επίδραση του νατρίου στις καταλυτικές επιδόσεις των ευγενών µετάλλων, κατά την 

αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο, έχει µελετηθεί τόσο για µικρές συγκεντρώσεις οξυγόνου 

[4], όσο και απουσία οξυγόνου [5, 6]. Ο Konsolakis et al. [4] έδειξε ότι η καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα καταλυτών που είναι υποστηριγµένοι σε αλούµινα, 

ενισχύονται σηµαντικά µε την προσθήκη αλκαλίων. Ειδικότερα για στοιχειοµεντρική 

σύσταση NO/C3H6/O2, η προσθήκη νατρίου αυξάνει θεαµατικά την εκλεκτικότητα ως προς 

άζωτο. Το ίδιο διαπίστωσε και ο  Makleod et al. [7] µε την προσθήκη νατρίου σε καταλύτη 

Pd/γ-Al2O3, σε συνθήκες παρόµοιες του τριοδικού καταλυτικού µετατροπέα. Στην 

περίπτωση καταλυτών Rh ενίσχυση µε Na έχει σαν αποτέλεσµα την προώθηση της 

αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ απουσία οξυγόνου [8]. Παρουσία οξυγόνου, το νάτριο δρα 

παρεµποδιστικά [9]. 

Πρόσφατα οι Burch και Coleman [10] µελέτησαν την αναγωγή του NO µε H2 σε 

συνθήκες πτωχού καυσίµου και βρήκαν ότι µικρές ποσότητες νατρίου (0.27-1% κ.β.) 

αυξάνουν την µετατροπή του ΝΟ ενώ σε µεγάλες καλύψεις (5-10%) την µειώνουν. Ο 

Yentekakis [11] µελέτησε την Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση µε προπυλένιο απουσία Ο2 σε Pt.  

Τα αποτελέσµατα ήταν σε συµφωνία µε εκείνα της χηµικής ενίσχυσης µε Na [5]. 

Μεταβάλλοντας το δυναµικό του καταλύτη µπορούµε να ελέγχουµε in-situ τη 

συγκέντρωση ιόντων νατρίου πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Με την επιβολή 

δυναµικού στέλνουµε ιόντα νατρίου από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική 

επιφάνεια, προκαλώντας σηµαντική ενίσχυση της µετατροπής του ΝΟ και της 

εκλεκτικότητας. Σε υψηλές καλύψεις το νάτριο δρα παρεµποδιστικά. Οι επαγόµενες 

επιδράσεις του Na ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της µεταβολής της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας του µετάλλου και κατά συνέπεια των δεσµών χηµειορόφησης των 

αντιδρώντων µε την καταλυτική επιφάνεια. 

Τα βασικά κριτήρια για την ορθή επιλογή του κατάλληλου προωθητή για κλασική 

(χηµική) ενίσχυση µιας καταλυτικής αντίδρασης είναι τα ακόλουθα [12, 13]: 
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• Ο προωθητής δε θα πρέπει να καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης ούτε να απενεργοποιείται από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα. 

• Ο προωθητής θα πρέπει να έχει µεγάλη απόλυτη διπολική ροπή, |Ρj|, δηλαδή 

µεγάλες µεταβολές του έργου εξόδου θα µπορούν να επιτευχθούν σε σχετικά 

µικρές καλύψεις, θj, του προωθητή. Οι µικρές καλύψεις απαιτούνται για να 

αποφεύγονται τα φαινόµενα µπλοκαρίσµατος των ενεργών κέντρων. 

Η µεταβολή του έργου εξόδου µιας µεταλλικής επιφάνειας σε συνάρτηση της 

κάλυψης j του προωθητή ή ροφηµένου αντιδρώντος δίνεται από την εξίσωση Helmholtz: 

∆Φ = (eNM/εο) / ∆Ρj θj        (8.1) 

όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου (1.6 10-19 C) 

 NM η επιφανειακή ατοµική πυκνότητα 

 εο η ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού (8.85 10-12 C2/Jm) 

 Pj η διπολική ροπή (Cm) του ροφηµένου είδους, j  

Οι τιµές Pj είναι της τάξης 10-29 Cm ή 3D (Debye), όπου 1D=3.36 10-30 Cm. 

Τα αλκάλια ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια επιλογής για κλασική ενίσχυση 

[14, 15]. Εξαιτίας της µεγάλης διπολικής τους ροπής (|Palk|≈5-10D) έχουµε µείωση του 

έργου εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας έως και 2.5eV, για µικρές καλύψεις (θ≈0.1). 

Αύξηση της κάλυψης αλκαλίου έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση |Palk| µε αποτέλεσµα να 

χαλαρώνει ο χηµειοροφητικός δεσµός µετάλλου-αλκαλίου [15]. Αυτή η χαλάρωση του 

δεσµού οφείλεται στις ισχυρές απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων 

(µερικώς θετικά φορτισµένων) ατόµων αλκαλίου. 

8.2 Ειδικό πειραµατικό τµήµα 

Στα πειράµατα του κεφαλαίου αυτού χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας τύπου µονού 

θαλάµου, µε τρία δίσκια ζιρκονίας (σχήµα 6.6). Με αυτή τη διάταξη είχαµε µεγάλη ενεργά 

καταλυτική επιφάνεια και εποµένως υψηλούς αρχικούς καταλυτικούς ρυθµούς. Τα τρία 

δίσκια ζιρκονίας ήταν  ήταν ηλεκτρικώς συνδεδεµένα παράλληλα.  Η διάταξη των 

ηλεκτροδίων του κάθε δισκίου δείχνεται στο σχήµα 8.1α. 

Τα τρία (ηλεκτρικώς συνδεδεµένα) πολυκρυσταλλικά στρώµµατα Rh εναποτέθηκαν στην 

µία πλευρά έκαστου δισκίου YSZ και αποτελούσαν το ηλεκτρόδιο εργασίας. H ολική 
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γεωµετρική επιφάνεια του καταλύτη ήταν 5 cm2 ενώ η πραγµατική επιφάνεια ΝRh 

εκτιµήθηκε από τη σχέση 2.16 κατά τη διάρκεια γαλβανοστατικών πειραµάτων, 

ΝRh=2.5x10-6. Αυτή η τιµή αντιστοιχεί σε καταλυτική επιφάνεια ΑRh=1100cm2, 

χρησιµοποιώντας την επιφανειακή πυκνότητα (1.33x10-5 atom/cm2) για πολυκρυσταλλικές 

επιφάνειες Rh. Με τον ίδιο τρόπο συνδέθηκαν τα φίλµς χρυσού που εναποτέθηκαν στην 

άλλη πλευρά του κάθε δισκίου YSZ και αποτέλεσαν το βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Σε αυτήν 

την πλευρά του δίσκιου, τρία µικρότερα στρώµατα Au ήταν το ηλεκτρόδιο αναφοράς. 

Μετά την µελέτη του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ µε το CO παρουσία οξυγόνου, η καταλυτική επιφάνεια ενισχύθηκε ex-

situ µε εναπόθεση διαλύµατος NaΟΗ (σχήµα 8.1β). Η επιφάνεια Rh εµποτίστηκε µε 

συγκεκριµένες ποσότητες διαλύµατος 0.01Μ NaΟΗ και στη συνέχεια ακολούθησε 

ξήρανση και πύρωση, προκειµένου τη θερµική διάσπαση του NaΟΗ και τη δηµιουργία 

ιόντων νατρίου πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. 

Με βάση την υπολογισµένη καταλυτικά ενεργή επιφάνεια 2.5x10-6 mol Rh,  οι 

ποσότητες διαλύµατος NaΟΗ που χρησιµοποιήσαµε ήταν τέτοιες ώστε να επιτύχουµε 

(α) 

(β) 

Σχήµα 8.1:∆ιάταξη ηλεκτροδίων κατά την ηλεκτροχηµική ενίσχυση 
(α) µη-ενισχυµένης και (β) κλασικά ενισχυµένης καταλυτικής επιφάνειας Rh µε ΝaΟΗ. 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

- 197 - 

κάλυψη της επιφάνειας σε Na περίπου 1, 3 και 6%. Για να το πραγµατοποιήσουµε αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν 3, 6 και 18 µl διαλύµατος 0.01Μ NaΟΗ αντίστοιχα. Κάλυψη της 

καταλυτικής επιφάνειας µε 1% σε ιόντα νατρίου έχει δειχθεί ότι οδηγεί σε έντονη 

ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας κατά την αναγωγή του ΝΟ µε 

CO σε Pt/ β″-Al2O3 [1].  

8.3 Επίδραση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στους καταλυτικούς ρυθµούς  

Στο σχήµα 8.2 παρουσιάζεται η επίδραση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης  στους 

καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής CO2, N2 και στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 280-450οC. Η σύσταση του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων 

ήταν 0.1kPa NO, 0.3kPa CO και 2kPa Ο2 και µέσω ποτενσιοστάτη επιβάλλαµε δυναµικά   

± 1V. Όπως µπορούµε να δούµε στο σχήµα 8.2 µε την επιβολή θετικού και αρνητικού 

δυναµικού 1V επιτυγχάνουµε παρεµφερή επίπεδα ενίσχυσης, τόσο για την αντίδραση 

οξείδωσης του CO όσο και για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ. Ο συντελεστής  

ενίσχυσης για το CO2 ήταν  ρ=6 µε τιµές Φαρανταϊκής απόδοσης Λ=5 για  θετικά δυναµικά 

και Λ=-5 για επιβολή –1V. 
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Σχήµα 8.2: Επίδραση του δυναµικού και 
της θερµοκρασίας στους καταλυτικούς 
ρυθµούς παραγωγής CO2, N2 και στην 
εκλεκτικότητα ως προς άζωτο σε επιφάνεια 
µη ενισχυµένη µε ιόντα νατρίου. 
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Μικρότερες αυξήσεις παρατηρούνται και στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής Ν2 µε 

ρ=3. Η εκλεκτικότητα ως προς άζωτο κυµαίνεται στο 50% για θερµοκρασίες µικρότερες 

των 350οC και φθάνει στο 100% για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 400οC. Σε συνθήκες 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, η εκλεκτικότητα γίνεται 100%   20 οC χαµηλότερα. 

Τα παρατηρηθέντα ενισχυτικά φαινόµενα, στην περίπτωση επιβολής θετικού 

δυναµικού, οφείλονται στη χαλάρωση του δεσµού Rh=O έναντι των δεσµών Rh-N=O και 

Rh=C=O. Το οξυγόνο είναι ισχυρότερος ηλεκτρονιοδέκτης από το NO και το CO µε 

αποτέλεσµα µε την επιβολή +1V να ευνοείται η ρόφηση του ΝΟ και του CO και να 

καταστέλλεται (σε κάποιο βαθµό) η παρεµποδιστική δράση του οξυγόνου. Αυτή η 

χαλάρωση του δεσµού του οξυγόνου µε την καταλυτική επιφάνεια έχει δειχθεί 

πειραµατικά [16-20]. Στην περίπτωση επιβολής αρνητικού δυναµικού, το οξυγόνο 

παραµένει ισχυρά ροφηµένο στην επιφάνεια όµως ενισχύεται παράλληλα και η 

διασπαστική ρόφηση του ΝΟ [1, 21]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού 

παραγωγής Ν2 και της εκλεκτικότητας ως προς άζωτο. 

 

8.4 Επίδραση της χηµικής ενίσχυσης στους καταλυτικούς ρυθµούς 

 Μετά το πείραµα που περιγράφτηκε στην προηγούµενη ενότητα, η καταλυτική 

επιφάνεια ενισχύθηκε ex-situ µε 3µl διαλύµατος 0.01Μ NaOH εξασφαλίζοντας µια 

κάλυψη περίπου 1% (θNa=0.01).  Στη συνέχεια η χηµικά ενισχυµένη καταλυτικά επιφάνεια 

εξετάστηκε τόσο υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, όσο και κατά την επιβολή 

δυναµικών, σχήµα 8.3. 

 Στο ίδιο σχήµα, για λόγους ευκολίας στη σύγκριση, παραθέτουµε τις αντίστοιχες 

καµπύλες του σχήµατος 8.2 (κύκλοι, µη συνεχείς γραµµές). Η καµπύλη της “κατάλυσης” 

αντιστοιχεί σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, στην µη κλασικά ενισχυµένη καταλυτικά 

επιφάνεια (ανοικτοί κύκλοι, µη συνεχής γραµµή) και αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τις 

καταλυτικές ιδιότητες του Rh για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ χωρίς κάποιου είδους 

ενίσχυση του. Με τον όρο “χηµική ενίσχυση” περιγράφουµε τις καταλυτικές επιδόσεις της 

επιφάνειας που έχει ενισχυθεί µε διάλυµα NaOH, σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος 

(ανοικτά τετράγωνα). Συγκρίνοντας τις δύο καµπύλες παρατηρείται σηµαντική µείωση της 

θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη κατά 150οC και πολύ έντονες ενισχύσεις των 
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καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2, N2, Ν2Ο και στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο. 

Αυτό αποδίδεται στη χηµική ενίσχυση της καταλυτικής επιφάνειας, µε ιόντα νατρίου.  

Για να προσδιορίσουµε το µέγεθος της ενίσχυσης που επιτυγχάνεται µε τα ιόντα 

νατρίου, ορίζουµε το λόγο του κλασικά ενισχυµένου καταλυτικού ρυθµού, ( )0=Ir o
NaOH σε 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, προς το µη-κλασικά ενισχυµένο καταλυτικό ρυθµό, 

( )0=Ir o , κατά αντιστοιχία µε το λόγο προσαύξησης του ρυθµού (ρ) που χρησιµοποιούµε 

στις µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή: 

( )
( )0

0
=
=

=
Ir

Ir
o

o
NaOH

pρ              (8.2) 

Η παράµετρος ρp παίρνει τιµές από 15 για τη θερµοκρασιακή περιοχή 275 – 450οC, 

ενώ φτάνει σε εκατονταπλάσια ενίσχυση για το ρυθµό σχηµατισµού CO2 σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες, όπου οι καταλυτικοί ρυθµοί της “κατάλυσης” είναι πολύ χαµηλοί. Για τους 

ρυθµούς σχηµατισµού Ν2 και Ν2Ο παίρνει τιµές της τάξης του 10 για θερµοκρασίες µεταξύ 

275 – 450οC. 
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Σχήµα 8.3: Συνδιασµός κλασικής και 
ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Εξάρτηση των 
καταλυτικών ρυθµών παραγωγής (α) CO2,
(β) N2 και (γ) Ν2Ο από το δυναµικό και τη 
θερµοκρασία της αντίδρασης. 
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Στη συνέχεια επιβάλλαµε θετικό και αρνητικό δυναµικό ±1V στην κλασικά 

ενισχυµένη επιφάνεια του καταλύτη και το ζητούµενο ήταν αν θα κατορθώναµε περαιτέρω 

ενίσχυση των καταλυτικών επιδόσεων. Οι καµπύλες “Ηλεκτροχηµική ενίσχυση κλασικά 

προωθηµένου καταλύτη” δείχνουν το αποτέλεσµα της παροχής ή της άντλησης ιόντων 

οξυγόνου προς ή από την επιφάνεια του καταλύτη. 

Από το σχήµα προκύπτει ότι µε επιβολή θετικού δυναµικού βελτιώνουµε ακόµη 

περισσότερο τις επιδόσεις της ενισχυµένης µε Na καταλυτικής επιφάνειας, σε αντίθεση µε 

την επιβολή αρνητικού δυναµικού όπου δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική µεταβολή. 

Αυξάνοντας το έργο εξόδου χαλαρώνουµε το δεσµό Rh=O και ενισχύουµε τη ρόφηση του 

ΝΟ και του CO [17, 22]. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται σηµαντικότατες αυξήσεις των 

καταλυτικών ρυθµών παραγωγής CO2, N2 και Ν2Ο σε µια ήδη χηµικά ενισχυµένη µε Na 

καταλυτική επιφάνεια. Η προσθήκη Na έχει σαν αποτέλεσµα, η επιφάνεια του καταλύτη 

να έχει χαµηλό έργο εξόδου κατά συνέπεια περαιτέρω µείωση του µε επιβολή αρνητικού 

δυναµικού –1V δεν επιφέρει µεταβολές [1, 2, 16, 17, 21]. Η επιβολή αρνητικού δυναµικού 

είναι ισοδύναµη µε την παροχή ιόντων Naδ+ στην καταλυτική επιφάνεια και οδηγεί σε 

µείωση του έργου εξόδου κατά 2-3eV [1, 17, 23, 24]. 

Όπως φαίνεται στα σχήµατα 8.3β και 8.3γ, οι καταλυτικοί ρυθµοί παραγωγής Ν2 και 

Ν2Ο περνούν από µέγιστο καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία. Το µέγιστο είναι πιο έντονο 

στην περίπτωση του Ν2Ο και εντοπίζεται στους 310oC, ενώ στη συνέχεια ο ρυθµός 

µειώνεται συνεχώς διότι ευνοείται θερµοδυναµικά η διάσπαση του σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες [25]. Το µέγιστο του καταλυτικού ρυθµού για το Ν2Ο δεν επηρεάζεται από 

το είδος ενίσχυσης της καταλυτικής επιφάνειας. Το µέγιστο του καταλυτικού ρυθµού 

παραγωγής Ν2 επηρεάζεται και µετατοπίζεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες τόσο µε την 

επιβολή χηµικής όσο και µε ηλεκτροχηµική ενίσχυση. Το µέγιστο του καταλυτικού 

ρυθµού µε τη θερµοκρασία προβλέπεται από κινητική Langmuir – Hinshelwood και 

αντικατοπτρίζει την µείωση της επιφανειακής κάλυψης ενός ή περισσότερων αντιδρώντων 

µε αύξηση της θερµοκρασίας (πιθανώς του ΝΟ). Συγκρίνοντας τους καταλυτικούς 

ρυθµούς Ν2 και  Ν2Ο, παρατηρούµε ότι στη θερµοκρασιακή περιοχή 200 – 350οC η 

εκλεκτικότητα ως προς το επιθυµητό προϊόν άζωτο αυξάνει από 65% σε συνθήκες 

ανοικτού κυκλώµατος σε 80% µε την επιβολή δυναµικού, στην ενισχυµένη µε διάλυµα 

NaOH επιφάνεια. 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

- 201 - 

Από το σχήµα 8.3 προκύπτει επίσης ότι ο συνδιασµός κλασικής και ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης οδηγεί σε σηµαντική µείωση έως 200οC της θερµοκρασίας έναυσης του 

καταλύτη για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO. Αξίζει να σηµειώσουµε επίσης ότι 

αυτή η µείωση της θερµοκρασίας έναυσης καταλήγει σε σηµαντικό άνοιγµα του 

θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας του καταλύτη κατά 100 οC τουλάχιστον. 

8.5 Επίδραση της κάλυψης της επιφάνειας 

Στο σχήµα 8.4 δείχνεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση του  καταλυτικού ρυθµού 

παραγωγής CO2  τόσο σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, όσο και σε συνθήκες NEMCA 

για διάφορες φορτίσεις της καταλυτικής επιφάνειας µε Na (0, 3, 9, 18 ml 0.01M NaOH) 

που αντιστοιχούν σε καλύψεις 0%, 1%, 3% και 6%. Με τον τρόπο αυτό, στα διαγράµµατα 

αυτά παρουσιάζεται η επίδραση της αυξανόµενης κάλυψης της καταλυτικής επιφάνειας µε 

Na στον καταλυτικό ρυθµό παραγωγής του CO2.  
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Σχήµα 8.4: Επίδραση της κάλυψης της επιφάνειας µε διάλυµα NaOH στον καταλυτικό ρυθµό 
παραγωγής CO2 στο µέγεθος της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης κατά την αντίδραση αναγωγής του 
ΝΟ µε CO (a) µη κλασικά ενισχυµένη επιφάνεια (β)-(δ) κλασικά ενισχυµένη καταλυτική 
επιφάνεια. 
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Τα διαγράµµατα αυτά δείχνουν και πάλι την ενισχυτική δράση της επιβολής 

θετικών και αρνητικών δυναµικών. Όπως µπορούµε να δούµε η χηµική ενίσχυση, περνά 

από ένα µέγιστο, καθώς αυξάνεται η κάλυψη της επιφάνειας του καταλύτη σε ιόντα Na+.  

Όπως αναµενόταν και από προηγούµενες µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, 

υπάρχει ένα κρίσιµο ποσοστό κάλυψης της καταλυτικής επιφάνειας µε ιόντα νατρίου, µέχρι 

το οποίο η ενίσχυση του καταλύτη µε ιόντα Na+ είναι ωφέλιµη. Πέρα από αυτό το κρίσιµο 

µέγιστο ποσοστό κάλυψης, τα ιόντα νατρίου δρουν παρεµποδιστικά και µπλοκάρουν τα 

ελεύθερα ενεργά κέντρα του καταλύτη. Παρόµοια συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε 

προηγούµενες µελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης της αναγωγής του ΝΟ από CO [1], 

C3H6 [23] και H2 [24] σε καταλυτικά ηλεκτρόδια Pt εναποτεθειµένα σε β"-Αl2O3, όπου 

δείχθηκε ότι οι καταλυτικοί ρυθµοί είχαν εξάρτηση S-τύπου ή ήταν ηφαιστειακού τύπου, 

µε µείωση του καταλυτικού δυναµικού και αύξηση της κάλυψης της επιφάνειας του 

καταλύτη µε Na. 

Το µέγεθος της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης εξαρτάται από την κάλυψη της 

καταλυτικής επιφάνειας µε Na. Για παράδειγµα όπως µπορούµε να δούµε στο σχήµα 8.4, 

καθώς αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης, οι λόγοι προσαύξησης του ρυθµού, ρ,  σταδιακά 

ελαττώνονται κατά την επιβολή θετικών δυναµικών (+1V). 

8.6 Επίδραση της χηµικής ενίσχυσης στις αντιδράσεις αναγωγής του 

ΝΟ µε προπυλένιο και CO. 

Η διάσπαση ροφηµένων διατοµικών µορίων έχει µελετηθεί θεωρητικά [26], για την 

περίπτωση προσθήκης αλκαλίων. Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από τα κατιόντα, 

µειώνει την ενέργεια του αντιδεσµικού τροχιακού του ΝΟ σε σχέση µε το επίπεδο Fermi. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  την αύξηση της µεταφοράς φορτίου από το µέταλλο στο         

π*-τροχιακό του ΝΟ, ενισχύοντας το δεσµό µετάλλου-Ν και χαλαρώνοντας το δεσµό Ν-Ο. 

Για την περίπτωση ρόφησης του ΝΟ σε Rh, µελέτες έδειξαν ότι τα αλκάλια ενισχύουν τη 

διασπαστική ρόφηση του ΝΟ [27-29]. 

 Ο ακόλουθος µηχανισµός δίνει τα βήµατα διάσπασης του ΝΟ, σε µια καταλυτική 

επιφάνεια που είναι ενισχυµένη µε νάτριο: 

NO(g) + S ↔ NO(a)    ενισχύεται µε την προσθήκη Na           (1) 

NO(a) + S ↔ N(a) + O(a)  ενισχύεται µε την προσθήκη Na           (2) 
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NO(a) + N(a) ↔ N2O(g) +2S  παρεµποδίζεται µε την προσθήκη Na           (3) 

Ν(a) + N(a) ↔ N2(g) +2S  ενισχύεται µε την προσθήκη Na           (4) 

όπου S αντιστοιχεί σε ελεύθερο ενεργό κέντρο της επιφάνειας Rh. 

Το CO και το προπυλένιο αντιδρούν µε το οξυγόνο προς CO2. Το ρυθµορυθµιστικό 

βήµα είναι το (2), δηλαδή η διάσπαση του ΝΟ. Τα ιόντα νατρίου ενισχύουν την καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα, επιταχύνοντας το βήµα (2). Αυτό οδηγεί σε αύξηση της 

κάλυψης των Ν(a) και Ο(a) και µείωση της κάλυψης του µοριακά ροφηµένου ΝΟ (NO(a)), 

µε αποτέλεσµα αήξηση του ρυθµού παραγωγής αζώτου (βήµα 4) και µείωση του ρυθµού 

σχηµατισµού Ν2Ο (βήµα 3). 

Τα σχήµατα 8.5 και 8.6 περιγράφουν τη συνεργετική δράση Χηµικής και 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης κατά την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο 

(σχήµα 8.5) και από µονοξείδιο του άνθρακα (σχήµα 8.6). Τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν στο ίδιο καταλυτικό δείγµα και για τις δύο περιπτώσεις. Ο κλασικά 

ενισχυµένος καταλύτης είναι πολύ  αποτελεσµατικός και η ενισχυτική του δράση δεν είναι 

αποτέλεσµα ειδικής κατεργασίας του καταλύτη (αναλόγως µε την εκάστοτε αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ). Η καταλυτική επιφάνεια Rh  ενισχύθηκε µε ιόντα νατρίου, µε τον 

τρόπο που περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα, ενώ η φαινόµενη κάλυψη της 

καταλυτικής επιφάνειας υπολογίστηκε στο 3%.  

Στο σχήµα 8.5 δείχνεται η επίδραση της θερµοκρασίας και του επιβαλλόµενου 

δυναµικού του καταλύτη, στην µετατροπή του προπυλενίου και του ΝΟ τόσο για τον 

κλασικά ενισχυµένο καταλύτη µε Na+, όσο και χωρίς Na+. Στις δεδοµένες πειραµατικές 

συνθήκες, η καταλυτική ενεργότητα του  µη-χηµικά ενισχυµένου καταλύτη ήταν πολύ 

µικρή.  

Η επιβολή όµως θετικών ή αρνητικών δυναµικών επέφερε σηµαντικές αυξήσεις 

στις µετατροπές των αντιδρώντων. Για παράδειγµα στους 425oC, η καταλυτική µετατροπή 

για το προπυλένιο και το ΝΟ ήταν 1% και 3% αντίστοιχα, σε συνθήκες ανοικτού 

κυκλώµατος. Αυτές οι τιµές αυξάνονται σε 22% και 45% αντίστοιχα κατα την επιβολή 

θετικού δυναµικού (+3V). Επιβάλλοντας αρνητικό δυναµικό (-3V) οι µετατροπές είναι 

30% και 45% για το προπυλένιο και το ΝΟ αντίστοιχα. Στην περίπτωση τώρα του 

καταλύτη που έχει ενισχυθεί µε ιόντα Na, παρατηρούµε σηµαντικότατες αυξήσεις, σε 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Η χηµική ενίσχυση επιφέρει σηµαντική µείωση της 
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θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη, όπως προκύπτει πολύ εύκολα από το σχήµα 8.5, 

όπου για δεδοµένη µετατροπή των αντιδρώντων στον κλασικά ενισχυµένο καταλύτη η 

µετατροπή αυτή επιτυγχάνεται 70-80οC χαµηλότερα. 

 Η καταλυτική ενεργότητα παρουσιάζει έντονη αύξηση, ειδικά στην περιοχή όπου 

παρατηρούνται χαµηλές µετατροπές των αντιδρώντων. Επιβάλλοντας θετικά ή αρνητικά 

δυναµικά επιτυγχάνουµε περαιτέρω αυξήσεις στις µετατροπές των αντιδρώντων. Αυτό 

είναι εµφανές για την µετατροπή του ΝΟ και για το προπυλένιο, ειδικά στην περιοχή των 

Σχήµα 8.5: Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού στην µετατροπή των αντιδρώντων (α) 
προπυλενίου και (β) ΝΟ για καταλυτική επιφάνεια ενισχυµένη κλασικά θNa=0.03(συνεχείς γραµµές) 
και µη ενισχυµένη θNa=0% (διακεκοµµένες γραµµές). 
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χαµηλών µετατροπών. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σε συµφωνία µε αυτές που 

συζητήθηκαν στο σχήµα 8.3, ενώ η ενισχυτική δράση είναι πιο έντονη κατά την επιβολή 

θετικών δυναµικών. 

Στο σχήµα 8.6 δείχνεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη και της 

θερµοκρασίας στην µετατροπή του CO και του ΝΟ κατά την αντίδραση της αναγωγής του 

ΝΟ από το CO παρουσία 0.45kPa O2. Το ίδιο καταλυτικό δείγµα εξετάστηκε τόσο σε 

Σχήµα 8.6: Επίδραση της θερµοκρασίας και του δυναµικού στην µετατροπή των αντιδρώντων (α) 
CO και (β) ΝΟ για καταλυτική επιφάνεια ενισχυµένη κλασικά θNa=0.03(συνεχείς γραµµές) και µη 
ενισχυµένη θNa=0 (διακεκοµµένες γραµµές). 
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συνθήκες µη-κλασικής ενίσχυσης µε νάτριο, όσο και µε νάτριο. Και σε αυτήν την 

περίπτωση παρατηρήθηκαν σηµαντικές αυξήσεις στις καταλυτικές επιδόσεις από την 

συνεργετική δράση κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης καθώς και µείωση της 

θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη.  

Σε συµφωνία µε το πείραµα που περιγράφτηκε στο σχήµα 8.5, η ενισχυτική δράση 

είναι πιο έντονη στη περιοχή των χαµηλών θερµοκρασιών, όπου η ενεργότητα της 

καταλυτικής επιφάνειας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, τόσο για την  µετατροπή του ΝΟ 

όσο και του CO. Στις υψηλές θερµοκρασίες, η χηµική ενίσχυση δεν επιφέρει ουσιαστικές 

µεταβολές στις καταλυτικές επιδόσεις όσον αφορά την µετατροπή του ΝΟ. 

Σύµφωνα µε τους κανόνες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [13], παρουσία ενός ισχυρού 

ηλεκτρονιοδότη (Na), το ΝΟ συµπεριφέρεται σαν ηλεκτρονιοδέκτης. Επίσης παρουσία 

ισχυρού ηλεκτρονιοδέκτη (Ο), το CO συµπεριφέρεται σαν ηλεκτρονιοδότης 

8.7 ∆υναµική απόκριση της µετατροπής των αντιδρώντων κατά την 

επιβολή δυναµικού. 
Στο σχήµα 8.7 παρουσιάζεται η δυναµική απόκριση της µετατροπής του 

προπυλενίου και του ΝΟ σε βηµατική επιβολή θετικού και αρνητικού δυναµικού 3V στους 

435oC για 0.15kPa NO, 0.15kPa C3H6 και  0.5kPa O2.  

Με τις διακεκοµµένες γραµµές δείχνεται η ενεργότητα της καταλυτικής επιφάνειας 

Rh χωρίς κλασική ενίσχυση µε διάλυµα NaOH και µε συνεχείς γραµµές την επίδραση της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην καταλυτική επιφάνεια µε θNa=0.03. Σε συνήκες ανοικτού 

κυκλώµατος η ενίσχυση των καταλυτικών επιδόσεων που επιτυγχάνουµε µε θNa=0.03 είναι 

ρp= 18 για την αντίδραση οξείδωσης του προπυλενίου και ρp= 9.5 για την αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ.  

Η συνεργητική δράση κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οδηγεί σε 23πλάσια 

αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας για την µετατροπή του προπυλενίου και σε 10πλάσια 

για την µετατροπή του ΝΟ. Κατά την επιβολή αρνητικού δυναµικού –3V, παρατηρήθηκε 

αύξηση στην µετατροπή του προπυλενίου. Να σηµειώσουµε επίσης ότι στην κλασικά 

ενισχυµένη καταλυτικά επιφάνεια, Rh(Na)/YSZ, δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις κατά την 

επιβολή δυναµικού στην µετατροπή του ΝΟ σε αντίθεση µε την αρχική καταλυτική 

επιφάνεια χωρίς κλασική ενίσχυση. 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

- 207 - 

Στον πίνακα 8.1 παρουσιάζονται οι µέγιστες τιµές που επιτεύχθηκαν στην 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο, ανάλογα µε το είδος ενίσχυσης για το 

πείραµα δυναµικής απόκρισης που περιγράφτηκε στο σχήµα 8.7.  
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Σχήµα 8.7: ∆υναµική απόκριση της µετατροπής του C3H6 και του ΝΟ για την αντίδραση αναγωγής 
του ΝΟ µε προπυλένιο κατά την επιβολή ± 3V για κάλυψη της επιφάνειας θNa=0.0 (διακεκοµµένες 
γραµµές) και θNa=0.03 (συνεχείς γραµµές). 

Πίνακας 8.1: Μέγιστες µετατροπές του προπυλενίου και του ΝΟ καθώς και οι συντελεστές ενίσχυσεις 
για θNa=0,0 και θNa=0,03. 

Κλασική 
ενίσχυση 

Ηλεκτροχηµική 
Ενίσχυση 

Μετατροπή 
C3H6 

Μετατροπή 
ΝΟ ρ(ΗC) ρ(ΝΟ) 

θNa=0.0 Ανοικτό κύκλωµα 1.25 5   

θNa=0.0 +3V 23 45 18.4 9 

θNa=0.0 -3V 17.5 46 14 9 

θNa=0.03 Ανοικτό κύκλωµα 22 47.5 18 9.5 

θNa=0.03 +3V 28 47.5 22.4 9.5 

θNa=0.03 -3V 23 47.5 18.4 9.5 
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8.8 Συµπεράσµατα 

Για πρώτη φορά µελετήθηκε η επίδραση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε µια ήδη 

κλασικά ενισχυµένη καταλυτική επιφάνεια. Η ιδέα προήλθε από προηγούµενες µελέτες 

της αναγωγής του ΝΟ σε Pt/ β″-Al2O3, σε συνδιασµό µε την αναζήτηση τρόπων περαιτέρω 

ενίσχυσης της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας. 

Παρατηρήθηκαν σηµαντικές ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών, όσο και της 

εκλεκτικότητας ως προς άζωτο λόγω της συνεργετικής δράσης των δύο τρόπων ενίσχυσης. 

Επίσης επιτεύχθηκε µείωση της θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη ανοίγοντας έτσι το 

θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας κατά 100οC τουλάχιστον. Η επιβολή αρνητικού 

δυναµικού δεν επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση των καταλυτικών επιδόσεων, διότι η 

προσθήκη Na έχει ήδη µειώσει το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας. 

Η συνεργετική δράση κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µελετήθηκε, για το 

ίδιο καταλυτικό δείγµα, στις αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO 

παρουσία οξυγόνου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ξανά ότι το προπυλένιο είναι πιο ικανό 

αναγωγικό µέσο συγκριτικά µε το CO, σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου 6. 

Η κλασική ενίσχυση, η ηλεκτροχηµική ενίσχυση και οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-

φορέα είναι εκ πρώτης όψεως τρία ανεξάρτητα φαινόµενα, τα οποία έχουν την ικανότητα 

να τροποποιούν σηµαντικά τις καταλυτικές επιδόσεις. Εντούτοις, όπως δείχθηκε πρόσφατα 

[30], αυτοί οι τρεις τρόποι επίδρασης της καταλυτικής ενεργότητας αποτελούν τρεις 

διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινοµένου. Μάλιστα είναι µηχανιστικά ισοδύναµα [12, 30] 

και ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, αναφορικά µε την εξάρτηση του καταλυτικού 

ρυθµού µε το έργο εξόδου. Για χρόνους µεταξύ 10-2 - 102s, τα φαινόµενα είναι 

δυσδιάκριτα. Ο Lambert  και οι συνεργάτες του [3] έδειξαν µε XPS, ότι δεν µπορεί να 

ξεχωρίσει κάποιος αν τα Na που βρίσκονται στην καταλυτική επιφάνεια Pt προέρχονται 

από κλασική (χηµική) ενίσχυση ή από το στερεό ηλεκτρολύτη β″-Al2O3 κατά την επιβολή 

ρεύµατος µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας/καταλύτης και του βοηθητικού. Η κοινή αρχή 

που τα διέπει είναι η αλληλεπίδραση των ροφηµένων αντιδρώντων και των ενδιαµέσων 

µιας αντίδρασης µε την αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα που σχηµατίζεται στη διεπιφάνεια 

µετάλλου-αέριας φάσης, από τα προωθητικά ιοντικά είδη. 

Εκτός όµως της κοινής µηχανιστικής αρχής που τα περιγράφει υπάρχουν και 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ της κλασικής ενίσχυσης, της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και 
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των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα. Με την ηλεκτροχηµική ενίσχυση έχουµε την 

δυνατότητα να ελέγχουµε in-situ την κάλυψη των προωθητικών ιοντικών ειδών στην 

καταλυτική επιφάνεια. Επίσης υπάρχει δυνατότητα συνεχούς αναπλήρωσης των 

προωθητικών ειδών στην επιφάνεια του καταλύτη.  

Για οποιοδήποτε πρακτική εφαρµογή κλασικής ενίσχυσης σε καταλυτικό 

αντιδραστήρα στερεάς κλίνης, ο χρόνος ζωής του προωθητή, τpr, θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από χρόνο (~3 107s). Όµως ακόµη και για εργαστηριακής κλίµακας 

πειράµατα κλασικής ενίσχυσης απαιτούνται τpr της τάξης 106s. Από την άλλη µεριά η 

ηλεκτροχηµική ενίσχυση δεν υπόκειται σε τέτοιους περιορισµούς, σχήµα 8.8. Έτσι όταν 

χρησιµοποιούµε αγωγούς ιόντων οξυγόνου ή Η+, ο τpr κυµαίνεται από 102-104s, ενώ όταν 

χρησιµοποιούµε αγωγούς ιόντων Na+ ο τpr φθάνει έως και 107s σε χαµηλές θερµοκρασίες 

και 104-106s σε υψηλότερες. Αυτό είναι και το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. Κάνει εφικτή τη χρήση εξαιρετικά δραστικών προωθητών 

(π.χ. Οδ-) που έχουν µικρό χρόνο ζωής (10-103s) αλλά είναι 10-105 φορές λιγότερο ενεργά 

από τα κανονικώς ροφηµένα ατοµικά οξυγόνα. Εξαιτίας του µικρού τpr κρίνονται 

ακατάλληλοι για οποιοδήποτε εφαρµογή κλασικής ενίσχυσης, αν και είναι εξαιρετικά 

αποτελεσµατικοί. 

Σχήµα 8.8: Xρόνος ζωής του προωθητή, τpr, για κλασική ενίσχυση, ηλεκτροχηµική ενίσχυση και 
για αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα. 
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Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι ο συνδιασµός χηµικής και ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης οδηγεί σε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

εκµεταλλευτήκαµε τις δυνατότητες των δύο φαινοµένων. Από την µια µεριά µε την χρήση 

ενός πολύ ισχυρού ηλεκτρονιοδέκτη (Οδ-) και από την άλλη ενός πολύ ισχυρού 

ηλεκτρονιοδότη (Νa+) που µείωσε το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας. Η 

ενίσχυση της επιφάνειας του καταλύτη µε νάτριο προωθεί την διασπαστική ρόφηση του 

ΝΟ, που αποτελεί το ρυθµορυθµιστικό βήµα της αντίδρασης. Με αυτό τον τρόπο 

αυξάνεται η εκλεκτικότητα ως προς το επιθυµητό προϊόν, Ν2 και παράλληλα µειώνεται 

σηµαντικά η θερµοκρασία έναυσης του καταλύτη. 
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9.1 Εισαγωγή 
 

  τα κεφάλαια 6 και 8 δείχθηκε ότι λεπτά καταλυτικά υµένια Rh εναποτεθειµένα σε 

στερεό ηλεκτρολύτη YSZ, µπορούν να ενισχυθούν µε άµεση πόλωση της διεπιφάνειας του 

ηλεκτροδίου εργασίας – καταλύτης και του στερεού ηλεκτρολύτη. Τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα CSTR τύπου “µονού θαλάµου”. Η διάταξη αυτή 

απέχει πολύ από αυτές που χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές καταλυτικές διεργασίες. Οι 

Σ 
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υποστηριγµένοι καταλύτες βρίσκουν εφαρµογή κυρίως µε τη µορφή διεσπαρµένων 

καταλυτών παρά µε την µορφή συνεχούς καταλυτικών υµενίων. 

Από ηλεκτροχηµική άποψη, ένα σύστηµα καλά διεσπαρµένου καταλύτη µπορεί να 

προσοµοιωθεί µε µια διπολική διάταξη (bipolar configuration) αποτελούµενη από 

πεπερασµένο πλήθος διπολικών στοιχείων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής, σε τέτοιου είδους διατάξεις, της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ. 

9.2 Ειδικό πειραµατικό µέρος 

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας τον αντιδραστήρα του 

σχήµατος 9.1. Αυτός ο καινοτοµικός σχεδιασµός βασίζεται στη χρήση σωλήνων YSZ 

(µήκος 10cm, εσωτ. διαµ. ¾ in) αντί για δισκία YSZ. Στην εξωτερική πλευρά του σωλήνα 

έχουν εναποτεθεί 2 ηλεκτρόδια χρυσού ενώ η εσωτερική πλευρά είναι πλήρως καλυµµένη 

µε λεπτό στρώµα Rh που εναποτέθηκε µε διαδικασία sputtering, σε θερµοκρασία 

δωµατίου.  

Η γεωµετρική επιφάνεια του καταλύτη Rh είναι 59,8cm2 και η πραγµατική 

επιφάνεια, όπως εκτιµήθηκε µε ανάλυση πειραµάτων δυναµικής απόκρισης υπό σταθερά 

επιβαλλόµενο ρεύµα είναι 6,3*10-6 mol Rh (2850cm2). Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές οι 

διατάξεις δεν χρησιµοποιούν άµεση ηλεκτρική σύνδεση µε τον καταλύτη, 

στοιχειοθετώντας έτσι, ένα διπολικό (wireless) σχεδιασµό, ο οποίος έχει δειχθεί ότι είναι 

λειτουργικός για NΕMCA εφαρµογές [1,2] και είναι πιο ελπιδοφόρος από πρακτική άποψη.  

 
YSZ tube 

Rh catalyst

Au electrodes

Σχήµα 9.1: ∆ιπολικός  αντιδραστήρας και διάταξη των ηλεκτροδίων. 

Au

Rh
YSZ
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Μετά την αρχική µελέτη του συστήµατος σε συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

εφαρµόσαµε την τεχνική της ex-situ χηµικής ενίσχυσης µε ιόντα Na µε τον τρόπο που 

περιγράφτηκε στο πειραµατικό µέρος του κεφαλαίου 8 και επαναλάβαµε τα πειράµατα. 

Το θερµοστοιχείο ήταν τοποθετηµένο στο µέσο του αντιδραστήρα και σε απόσταση 

6 cm από την κορυφή του φούρνου, αλλά από την έξω µεριά. Για αυτό το λόγο 

καταγράψαµε το θερµοκρασιακό προφίλ του αντιδραστήρα µας, για τρεις θερµοκρασίες 

310, 400 και 460οC και στη συνέχεια φέραµε την καµπύλη διόρθωσης, σχήµα 9.2. Με αυτό 

τον τρόπο είχαµε πάντα γνώση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Σε όλα 

τα αποτελέσµατα που ακολουθούν, έχει γίνει η διόρθωση της θερµοκρασίας µε τον τρόπο 

που περιγράψαµε.  

9.3 Επίδραση της θερµοκρασίας στην µετατροπή των αντιδρώντων 

Στο σχήµα 9.3 περιγράφεται η εξάρτηση της καταλυτικής επίδοσης, σε όρους 

µετατροπής του προπυλενίου και του ΝΟ, για την καινοτοµική διάταξη αντιδραστήρα του 

σχήµατος 9.1. Το πείραµα περιγράφει τόσο τη µη-κλασικά ενισχυµένη καταλυτική 

συµπεριφορά, όσο και τις καταλυτικές επιδόσεις κατά την ηλεκτροχηµική, την χηµική 

αλλά και τη συνδυασµένη χηµική και ηλεκτροχηµική ενίσχυση. Τα τετράγωνα και οι 
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Σχήµα 9.2: Θερµοκρασιακό προφίλ στο εσωτερικό του αντιδραστήρα για τρεις θερµοκρασίες 
µέτρησης (αριστερά) και καµπύλη διόρθωσης της µετρούµενης θερµοκρασίας µε την µέση 
θερµοκρασία του αντιδραστήρα (δεξιά). 
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διακεκοµµένες γραµµές υποδεικνύουν την ενεργότητα της καταλυτικής επιφάνειας που δεν 

έχει ενισχυθεί µε ιόντα νατρίου, ενώ οι συνεχείς γραµµές αντιστοιχούν σε κλασικά 

ενισχυµένο µε Na+  καταλύτη. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις δείχνουν το τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιήθηκε το πείραµα. 

Τα διαγράµµατα δείχνουν τη σηµαντική επίδραση χηµικής και ηλεκτροχηµικής 

προώθησης της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από το προπυλένιο, όσο και της αντίδρασης 

οξείδωσης του υδρογονάνθρακα. Επιβολή δυναµικού 2V µεταξύ των δύο εξωτερικών 

ηλεκτροδίων χρυσού (wireless bipolar design) επιφέρει αύξηση έως 120% στις µετατροπές 

του ΝΟ και του C3H6 (η καταλυτική επιφάνεια δεν είναι ενισχυµένη µε Na+ ) καµπύλες (1) 
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Σχήµα 9.3 Επίδραση της θερµοκρασίας και των διαφόρων τρόπων ενίσχυσης της  
καταλυτικής επιφάνειας στη µετατροπή του προπυλενίου και στην µετατροπή του ΝΟ. 
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κ΄ (2). Οι  καµπύλες (3)-(5) αντιστοιχούν σε κλασικά ενισχυµένη καταλυτική επιφάνεια 

Rh, µε φαινόµενη κάλυψη σε Na, θNa, περίπου 3%. Η κάλυψη της επιφάνειας του καταλύτη 

µε ιόντα νατρίου επιτεύχθηκε µε εµποτισµό 3ml  διαλύµατος NaOH 2x10-3 Ν, ενώ ο 

υπολογισµός της φαινόµενης κάλυψης έγινε βασιζόµενοι στην εκτίµηση της πραγµατικής 

καταλυτικής επιφάνειας και στην υπόθεση της αντιστοιχίας 1:1 ρόφησης των  Na+  µε τα 

µόρια του Rh.  

Η ενεργότητα της κλασικά ενισχυµένης καταλυτικής επιφάνειας, σε συνθήκες 

ανοικτού κυκλώµατος, δείχνεται µε την καµπύλη (3). Στην περίπτωση αυτή παρατηρούµε 

υψηλές καταλυτικές επιδόσεις, οι οποίες συνοδεύονται από σηµαντική µείωση της 

θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη. Η χηµική ενίσχυση επιφέρει αύξηση 110-120% στις 

µέγιστες τιµές µετατροπής, π.χ. η µετατροπή του προπυλενίου ενισχύεται περαιτέρω από 

84 σε 91% και η µετατροπή του ΝΟ από 58,5 σε 69,5% (σε σύγκριση µε την καµπύλη (1)). 

Η επιβολή δυναµικού, µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων χρυσού ενισχύει ακόµη περισσότερο 

την καταλυτική ενεργότητα. Συγκρίνοντας τις καµπύλες (3) και (5) προκύπτει ότι η 

επιβολή δυναµικού 5V επιφέρει επιπλέον αυξήσεις στις µέγιστες τιµές µετατροπής των 

αντιδρώντων, οι οποίες φτάνουν στα επίπεδα του 99% για το προπυλένιο και 77% για την 

µετατροπή του ΝΟ. 

 

 

Κλασική 
Ενίσχυση 

Ηλεκτροχηµική 
Ενίσχυση 

Μέγιστη 
Μετατροπή 

C3H6 

Μέγιστη 
Μετατροπή 

NO 
θNa=ο Ανοικτό κύκλωµα 84% 58.5% 

θNa=ο 2 Volt 85.5% 60.5% 

θNa=3% Ανοικτό κύκλωµα 91% 69.5% 

θNa=3% 3 Volt 92% 74.5% 

θNa=3% 5 Volt 99% 77% 

 Τα κύρια αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων συνοψίζονται στον Πίνακα 9.1. 

Εµβαθύνοντας την ανάλυση του σχήµατος 9.3, µπορούµε να δούµε ότι παρατηρείται µια 

διαρκής ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας µε τη επιτυχή εφαρµογή αυτών των 

προωθητικών µηχανισµών. Αυτό τεκµηριώνεται απόλυτα, από τη συνεχή µείωση της 

Πίνακας 9.1: Mέγιστες µετατροπές προπυλενίου και ΝΟ στα διάφορα επίπεδα ενίσχυσης 
της καταλυτικής επιφάνειας. 
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θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη κατά την εξέλιξη του πειράµατος (από την καµπύλη 

(1) στην (5)) καθώς επίσης και από τις τελικές µετατροπές που επιτυγχάνουµε. Για 

παράδειγµα το µέγιστο της µετατροπής του ΝΟ παρατηρείται στους 310οC (συνδυασµός 

χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης) σε αντίθεση µε τον µη-κλασικά ενισχυµένο 

καταλύτη (καµπύλη (1)) που παρατηρείται στους 360οC. Για τα ίδια πειράµατα, η 

µετατροπή του C3H6 κατά 50% επιτυγχάνεται στους 270οC, σε αντίθεση µε τον µη-κλασικά 

ενισχυµένο καταλύτη που επιτυγχάνει αυτή την µετατροπή στους 295οC.  Αυτό θα 

µπορούσε να είναι πολύ χρήσιµο στο λεγόµενο “cold start” του κινητήρα, όπου οι χαµηλές 

θερµοκρασίες των καυσαερίων έχουν σαν αποτέλεσµα την µη ικανοποιητική λειτουργία 

του καταλυτικού µετατροπέα. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε αυτή τη διάταξη, η κατεύθυνση της πόλωσης 

(ανοδική ή καθοδική) δεν είναι σηµαντική, διότι η γεωµετρία του ηλεκτροχηµικού κελιού 

είναι συµµετρική (σχήµα 9.1) και οι ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών µπορούν να 

παρατηρηθούν και µε τους δύο τύπους πόλωσης, όπως προκύπτει από προηγούµενες 

µελέτες [3-5]. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά πειραµάτων σε υψηλές παροχές 

χρησιµοποιώντας τη τροποποιηµένη διάταξη αντιδραστήρα του σχήµατος 9.4. Στο 

εσωτερικό τµήµα του σωλήνα YSZ  έχουµε τοποθετήσει γυάλινα σφαιρίδια που είναι 

καλυµµένα µε Rh προκειµένου να επιτύχουµε υψηλότερους αρχικούς καταλυτικούς 

ρυθµούς σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος και να αυξήσουµε το χρόνο παραµονής των 

αντιδρώντων µέσα στον αντιδραστήρα στις υψηλές παροχές.  

 

Γυάλινα σφαιρίδια 
καλυµµένα µε Rh film 

Ηλεκτρόδια Au 

Ο καταλύτης Rh εναποτέθηκε στο 
εσωτερικό του κυλίνδρου µε τεχνική 

sputtering 

Σχήµα 9.4: Τροποποιηµένη διάταξη του διπολικού αντιδραστήρα µε την είσοδο γυάλινων 
σφαιριδίων καλλυµένων µε Να  στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. 
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Στα σχήµατα 9.5 και 9.6 δείχνεται η ικανότητα του καταλύτη στην µετατροπή των 

αντιδρώντων σε δύο υψηλές σχετικά ογκοµετρικές παροχές 200 και 500 cm3 cc/min, ενώ η 

διαδικασία του πειράµατος ήταν η ίδια µε αυτή που περιγράφτηκε προηγουµένως. Όπως 

δείχνεται στα διαγράµµατα αυτά, οι καταλυτικές επιδόσεις που επιτυγχάνουµε έχουν την 

ίδια τάση µε αυτή του σχήµατος 9.3. Κάθε είδος προώθησης έχει σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση της µετατροπής των αντιδρώντων, ειδικά  στην περιοχή των χαµηλών και µέσων 

θερµοκρασιών καθώς και τη µείωση της θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη. Η 

αυξηµένη ενεργά καταλυτική επιφάνεια µπορεί να εξισορροπήσει τις απώλειες που 

Σχήµα 9.5 Επίδραση της θερµοκρασίας και των διαφόρω ν τρόπων ενίσχυσης της καταλυτικής 
επιφάνειας στη µετατροπή του προπυλενίου και στην µετατροπή του ΝΟ. 

0

20

40

60

80

100

%
  M

ετ
ατ
ρο
πή

 C
3H

6

0.50  kPa NO
0.25  kPa C3H6 
1.00  kPa  O2
F= 200 cc/min

200 250 300 350 400 450 500 550
Mέση Θερµοκρασία αντιδραστήρα / οC

20

40

60

80

100

%
  M

ετ
ατ
ρο
πή

 Ν
Ο

            Sodium free
             Sodium promoted
+$       o.c.
,&      + 4 V

 



ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΣΕ ∆ΙΠΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 

- 220 - 

παρατηρούνται στις µετατροπές των αντιδρώντων, λόγω της αύξησης της ογκοµετρικής 

παροχής εισόδου των αντιδρώντων αερίων.  

Παρόλο αυτά, η µετατροπή του ΝΟ προσεγγίζει το απόλυτο (~100%) και στις δύο 

περιπτώσεις ογκοµετρικής παροχής ενώ για το προπυλένιο η µέγιστη τιµή  µετατροπής 

είναι 77% και 62% στην µέση και στην υψηλή ογκοµετρική παροχή αντίστοιχα. 

Παρατηρούµε ότι το µέγεθος της χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης δεν επηρεάζεται 

από τις µεταβολές της ογκοµετρικής παροχής.  

Σχήµα 9.6 : Επίδραση της θερµοκρασίας και των διαφόρων τρόπων ενίσχυσης της καταλυτικής 
επιφάνειας στη µετατροπή του προπυλενίου και στην µετατροπή του ΝΟ. 
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9.4 ∆υναµική απόκριση του συστήµατος σε βηµατική επιβολή δυναµικού 

Στο σχήµα 9.7 παρουσιάζεται η δυναµική απόκριση της µετατροπής του 

προπυλενίου και του ΝΟ σε βηµατική επιβολή δυναµικού 4V µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων 

χρυσού για τη διάταξη του σχήµατος 9.4 σε θερµοκρασία 270οC και σε υψηλή παροχή   

500 cc/min. 

Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση πραγµατοποιήθηκε στην ήδη κλασικά ενισχυµένη 

καταλυτική επιφάνεια µε ιόντα νατρίου. Για λόγους σύγκρισης παραθέτουµε τα αντίστοιχα 

επίπεδα ενίσχυσης στον µη-κλασικά ενισχυµένο καταλύτη (διακεκοµµένες γραµµές). Στην 

αρχή του πειράµατος (t<0) το κύκλωµα είναι ανοικτό και παρατηρούµε ότι η ενίσχυση της 

καταλυτικής επιφάνειας µε νάτριο δεν επιφέρει βελτίωση στις καταλυτικές επιδόσεις.  
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Σχήµα 9.7: ∆υναµική απόκριση της µετατροπής του προπυλενίου και του ΝΟ κατά  την επιβολή 
δυναµικού 4 Volt και η επίδραση της κλασσικής ενίσχυσης. 
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Τη χρονική στιγµή t = 0 επιβάλλουµε δυναµικό 4V µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων 

χρυσού, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο την έµµεση πόλωση της καταλυτικής 

επιφάνειας. Η µετατροπή του C3H6 στην περίπτωση του µη χηµικά ενισχυµένου καταλύτη 

αυξάνει από 1.5% σε 7.9% και του ΝΟ από 10% σε 19% µε λόγους ενίσχυσης 5 και 1.9 

αντίστοιχα. Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση είναι πολύ πιο έντονη στην καταλυτική επιφάνεια 

που έχει ήδη ενισχυθεί µε νάτριο. Σε αυτή την περίπτωση η µετατροπή του C3H6 αυξάνει 

από 1.9% σε 15.2% και του ΝΟ από 11% σε 31% µε λόγους ενίσχυσεις 8 και 3 αντίστοιχα. 

Μετά την διακοπή του επιβαλλόµενου δυναµικού παρατηρήθηκε το φαινόµενο της µόνιµης 

ενεργοποίησης της καταλυτικής επιφάνειας. 

9.5 Συµπεράσµατα 

Οι ερευνητικές προσπάθειες στο κεφάλαιο αυτό επικεντρώθηκαν στη χρήση 

εναλλακτικών διατάξεων, όπως ο διπολικός αντιδραστήρας του σχήµατος 9.1. Στις 

διατάξεις αυτές δοκιµάστηκαν διάφοροι πρότυποι αντιδραστήρες,  καθώς και πρόσθετα 

επίπεδα ενίσχυσης σε µια προσπάθεια να υπερκεράσουµε το κενό µεταξύ αντιδραστήρων 

που χρησιµοποιούνται σε εργαστηριακή κλίµακα και στις ήδη υπάρχουσες καταλυτικές 

διατάξεις. 

Παρακινούµενοι από προηγούµενες µελέτες του φαινοµένου NEMCA        

(κεφάλαιο 8), τα χαρακτηριστικά του καταλύτη ενισχύθηκαν περαιτέρω µε ex-situ 

εναπόθεση διαλύµατος NaOH πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι ο συνδυασµός Ηλεκτροχηµικής και Χηµικής προώθησης (µέσω πόλωσης του καταλύτη 

και των ιόντων νατρίου αντίστοιχα) οδηγεί σε σηµαντικές µεταβολές στις καταλυτικές 

επιδόσεις. Για παράδειγµα, ενισχυµένη καταλυτική συµπεριφορά σε συνθήκες ανοικτού 

κυκλώµατος, σηµαντική µείωση της θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη, αξιοσηµείωτη 

αύξηση των καταλυτικών ρυθµών παραγωγής καθώς και αυξηµένες µετατροπές των 

αντιδρώντων κατά την επιβολή δυναµικών. 

Αυτού του τύπου καταλυτικές διατάξεις µας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσουµε τα 

πλεονεκτήµατα της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σε διατάξεις που είναι πιο εύκολο να 

ελαχιστοποιήσουν, το σηµαντικό κενό µεταξύ βιοµηχανίας και έρευνας σε βασικό επίπεδο. 

Αυτό είναι εφικτό διότι δεν απαιτείται ηλεκτρική σύνδεση µε το ηλεκτρόδιο εργασίας-

καταλύτη και µπορεί να ενσωµατωθεί µε σχετική ευκολία στους ήδη υπάρχοντες 

εµπορικούς καταλυτικούς µετατροπείς. 
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10.1 Συµπεράσµατα 
 

   ι  καταλυτικές ιδιότητες των µεταλλικών καταλυτών µπορούν να επηρεασθούν 

σηµαντικά µέσω του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης. Το φαινόµενο αυτό 

οφείλεται στην διάχυση ιοντικών ειδών από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική 

επιφάνεια. ∆είχθηκε ότι τόσο η επίδραση εξωτερικά επιβαλλόµενου δυναµικού, όσο και ο 

συνδιασµός χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µπορούν να οδηγήσουν σε 

Ο 
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εντυπωσιακές µεταβολές της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας καταλυτών 

ροδίου που είναι εναποτεθειµένοι σε YSZ.  

Η ουσία των παρατηρούµενων µεταβολών στις καταλυτικές επιδόσεις οφείλεται 

στον επηρεασµό του έργου εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας. Αυτό έγινε µε την επιβολή 

δυναµικού και µε την προσθήκη ιόντων νατρίου στην καταλυτική επιφάνεια. Με τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο, το αποτέλεσµα ήταν η τροποποίηση των συνθηκών ρόφησης και της 

ισχύος των χηµειοροφητικών δεσµών των αντιδρώντων και των ενδιαµέσων της 

αντίδρασης. 

Τα κύρια συµπεράσµατα αυτής της διατριβής αφορούν την ηλεκτροχηµική 

ενίσχυση της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO παρουσία οξυγόνου καθώς και η 

συνεργετική δράση κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης τόσο σε αντιδραστήρα µονού 

θαλάµου, όσο και σε διπολική διάταξη αντιδραστήρα. 

10.1.1 Συµπεράσµατα από την µελέτη της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης της αναγωγής 

του ΝΟ µε προπυλένιο και CO 

1. Ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών παρατηρήθηκαν τόσο µε την επιβολή 

θετικών, όσο και αρνητικών ρευµάτων/δυναµικών. Το σύστηµα εµφανίζει 

συµπεριφορά ανεστραµµένου ηφαιστειακού τύπου. 

2. Με επιβολή θετικού δυναµικού χαλαρώνει ο δεσµός  Rh=O, οπότε µειώνεται η 

παρεµποδιστική δράση του οξυγόνου που καταλαµβάνει τα ενεργά κέντρα της 

επιφάνειας. 

3. Μείωση του έργου εξόδου ενισχύει τη διασπαστική ρόφηση του ΝΟ, ενώ το 

οξυγόνο παραµένει ισχυρά ροφηµένο στην καταλυτική επιφάνεια. 

4. Το µέγεθος της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης είναι ισχυρή συνάρτηση της σύστασης 

του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων σε οξυγόνο. Εντούτοις παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές ενισχύσεις ακόµη και για 5kPa Ο2. 

5. Το φαινόµενο ΝEMCA δεν επιδρά µόνο στους καταλυτικούς ρυθµούς παραγωγής 

CO2, N2 και N2O αλλά και στην εκλεκτικότητα ως προς άζωτο καθώς επίσης και 

στη θερµοκρασία έναυσης του καταλύτη. 
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6. Το προπυλένιο είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό αναγωγικό µέσο από το  CO, για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ σε καταλυτικά ηλεκτρόδια Rh σε YSZ. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το προπυλένιο είναι πολύ πιο ισχυρός ηλεκτρονιοδότης 

έναντι του CO, το οποίο ενίοτε συµπεριφέρεται και σαν ηλεκτρονιοδέκτης. 

7. Η µελέτη του φαινοµένου NEMCA έδειξε ισχυρή µη Φαρανταϊκή συµπεριφορά, 

συνοδευόµενη από εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Οι µέγιστες τιµές του λόγου 

προσαύξησης και της Φαρανταϊκής απόδοσης ήταν: α) ρ=150 και Λ=4000 για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και β) ρ=20 Λ=20 για την αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ µε CO. 

10.1.2 Συµπεράσµατα από την µελέτη του φαινοµένου της µόνιµης ενεργοποίησης της 

καταλυτικής επιφάνειας 

1. Η ενισχυτική επίδραση του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης συνίσταται 

στην ελεγχόµενη µετατόπιση του ορίου ευστάθειας του επιφανειακού οξειδίου του 

Rh, κατά την επιβολή ρευµάτων ή δυναµικών. 

2. Η προσφορά ιόντων οξυγόνου (µέσω επιβολής θετικού ρεύµατος/δυναµικού) στην 

καταλυτική επιφάνεια, αυξάνει το έργο εξόδου της, χαλαρώνοντας έτσι το δεσµό 

Rh=O και ισχυροποιώντας το δεσµό Rh-C3H6 (Οξυγόνο: ηλεκτρονιοδέκτης, 

προπυλένιο: ηλεκτρονιοδότης). 

3. Η ηλεκτροχηµική προσφορά ιόντων οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια οδηγεί 

σε αποσταθεροποίηση του επιφανειακού οξειδίου και τελικώς στη διάσπαση του 

λόγω των ισχυρών απωστικών αλληλεπιδράσεων µε τα ασθενώς ροφηµένα Ο της 

καταλυτικής επιφάνειας.  

10.1.3 Συµπεράσµατα από την µελέτη της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης κλασικά 

ενισχυµένων καταλυτών 

1. O συνδιασµός χηµικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οδηγεί σε πολύ εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα. Παρατηρήθηκαν σηµαντικές ενισχύσεις των καταλυτικών ρυθµών, 

όσο και της εκλεκτικότητας ως προς άζωτο, λόγω της συνεργετικής δράσης των 

δύο τρόπων ενίσχυσης. 
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2. Yπάρχει ένα κρίσιµο ποσοστό κάλυψης της καταλυτικής επιφάνειας µε ιόντα 

νατρίου, µέχρι το οποίο η ενίσχυση του καταλύτη µε ιόντα Na+ είναι ωφέλιµη. 

Πέρα από αυτό το κρίσιµο µέγιστο ποσοστό κάλυψης, τα ιόντα νατρίου δρουν 

παρεµποδιστικά και µπλοκάρουν τα ελεύθερα ενεργά κέντρα του καταλύτη. 

3. Η επιβολή αρνητικού δυναµικού δεν επιφέρει ουσιαστική ενίσχυση των 

καταλυτικών επιδόσεων, διότι η προσθήκη Na έχει ήδη µειώσει το έργο εξόδου της 

καταλυτικής επιφάνειας. 

4. Η συνεργετική δράση κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µελετήθηκε, για το 

ίδιο καταλυτικό δείγµα, στις αντιδράσεις αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO 

παρουσία οξυγόνου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ξανά ότι το προπυλένιο είναι πιο 

ικανό αναγωγικό µέσο συγκριτικά µε το CO. Επίσης επιτεύχθηκε σηµαντική 

µείωση της θερµοκρασίας έναυσης του καταλύτη ανοίγοντας έτσι το 

θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας κατά 100οC τουλάχιστον.  

10.1.4 Συµπεράσµατα από την µελέτη της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε διάταξη 

διπολικού αντιδραστήρα 

1. Η διπολική διάταξη αντιδραστήρα µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα 

πλεονεκτήµατα της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σε διατάξεις που είναι πιο εύκολο 

να ελαχιστοποιήσουν, το σηµαντικό κενό µεταξύ βιοµηχανίας και έρευνας σε 

βασικό επίπεδο. Αυτό είναι εφικτό διότι δεν απαιτείται ηλεκτρική σύνδεση µε το 

ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτη και µπορεί να ενσωµατωθεί µε σχετική ευκολία 

στους ήδη υπάρχοντες εµπορικούς καταλυτικούς µετατροπείς. 

2. Η συνέργια κλασικής και ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης είχε θεαµατικά αποτελέσµατα 

και σε συνδιασµό µε την ανάπτυξη τροποποιηµένων διατάξεων διπολικού 

αντιδραστήρα µας επέτρεψε να πραγµατοποιήσουµε πειράµατα σε υψηλές 

ογκοµετρικές παροχές (0.5lt/min), έχοντας σηµαντική καταλυτική ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα. 
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10.2 Προτάσεις για µελλοντική εργασία 

 Επειδή ο στόχος είναι να επιτυγχάνουµε αξιόλογες ενισχύσεις των καταλυτικών 

ρυθµών σε περίσσεια οξυγόνου, η έρευνα θα µπορούσε να επεκταθεί στην αναζήτηση του 

βέλτιστου ηλεκτροχηµικού κελλιού για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ. ∆ηλαδή εύρεση 

του κατάλληλου αναγωγικού µέσου, στερεού ηλεκτρολύτη και µεταλλικού καταλύτη που 

θα επάγει ικανοποιητικά το φαινόµενο ΝΕΜCA σε ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες. Σε αυτό 

το σύστηµα θα µπορούσε να εξεταστεί στη συνέχεια, η επίδραση των υδρατµών και 

δηλητηρίων (SO2) στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης και στο µέγεθος της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που επιτυγχάνεται. 

 Οι προτάσεις για πιθανή επέκταση της έρευνας σχετικά µε τη συµπεριφορά των 

µεταλλικών κρυσταλλιτών Rh, περιλαµβάνουν εργασίες που θα µπορούσαν να 

διερευνήσουν το µηχανισµό σχηµατισµού επιφανειακών οξειδίων του µετάλλου και την 

εφαρµογή της µόνιµης ενεργοποίησης στην παρασκευή καταλυτών. Από αυτή την άποψη 

θα ήταν χρήσιµη η διερεύνηση της οξειδοαναγωγικής διεργασίας σε ατµοσφαιρικές 

συνθήκες µε τη βοήθεια της κυκλικής βολταµετρίας ή µε in-situ XPS µετρήσεις. 

 Με τη βοήθεια της Τεχνικής Ποτενσιοµετρίας Στερεού Ηλεκτρολύτη (S.E.P.) 

επίσης µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν 

την άποψη ότι οι απότοµες µεταπτώσεις των ρυθµών οφείλονται σε σχηµατισµό ή 

διάσπαση επιφανειακού οξειδίου του ροδίου. Ο συνδιασµός πειραµατικών µετρήσεων και 

θερµοδυναµικών υπολογισµών θα µας δώσει το είδος του σχηµατιζόµενου οξειδίου του 

Rh. Επίσης θα πρέπει να ερευνηθεί η επίδραση του πάχους του µεταλλικού καταλυτικού 

στρώµατος στο φαινόµενο της  µόνιµης ηλεκτροχηµικής ενεργοποίησης.  
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 
Λίστα ακρονύµιων 

AES Auger Electron Spectroscopy 

CSTR Continuous Stirred Tank Reactor 

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy 

EP Electrochemical Promotion 

G/P Galvanostat/Potentiostat 

HOMO Highest Occupied Molecular Orbital 

HREELS High-Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy 

IR Infra Red spectroscopy 

LUMO Lowest Occupied Molecular Orbital 

MSI Metal-Support Interaction 

NEMCA Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity 

PEEM Photo Electron Emission Spectroscopy 

SEP Solid Electrolyte Potentiometry 

SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy 

SOFC Solid Oxide Fuel Cell 

STM Scanning Tunneling Microscopy 

TOF Turnover Frequency 

TPD Temperature Programmed Desorption 

UHV Ultra High Vacuum 

UPS Ultra violet Photoelectron Spectroscopy 

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy 

YSZ Yttria-Stabilized Zirconia 

 
o.c. open circuit condition, I=0 

max maximum value 

tpb three phase boundaries 
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Λίστα Συµβόλων 
Σύµβολο Σηµασία Μονάδες 
a denotes adsorbed species  
aO oxygen activity Pa 
A electron acceptor adsorbate  
A solid electrolyte surface area m2 
AE solid electrolyte-catalyst interface area  m2 
AG gas exposed catalytically active surface area  m2 
D electron donor adsorbate  
D Debye 1D=3.36⋅10-30 C⋅m 
DA diffusivity of key reactant A m2/s 
E energy kJ/mol 
EA activation energy kJ/mol 
Eads chemisorption bond strength kJ/mol 
Ed activation energy of desorption kJ/mol 
EF Fermi level (= µ ) eV 
Ek kinetic energy kJ/mol 
e electron charge 1.6⋅10-19 C 
F Faraday constant 96484.6 C 
FV flow rate  cm3 STP/min 
∆G change in Gibbs free enthalpy  
−∆Η0 initial heat of adsorption  
−∆Η heat of adsorption  kJ/mol 
I current A 
I0 exchange current A 
kb Boltzmann constant 1.38⋅10-23 J/K 
L thickness of the catalyst film m 
NAV Avogadro number 6.023⋅1023 

atom/mol 
NG surface area of catalyst in mol mol 
NM surface atom density of the catalyst surface atom/m2 
Ntpb length of three-phase-boundaries in mol mol 

+δNa  backspillover sodium ion  
[Naδ+-δ+] overall neutral backspillover sodium species  
n number of electrons taking part in the overall 

reaction 
 

O(a) adsorbed oxygen   
OO oxygen ion on regular lattice site  
O2- oxygen ion  

−δO  backspillover oxygen ion  
]O[ +δ−−δ  overall neutral backspillover oxygen species  

P total pressure Pa 
Pj  dipole moment of the adsorbate in the 

adsorbed state  
Cm 

Po  initial dipole moment of the adsorbate in the 
adsorbed state  

Cm 

PIi promotion index defined in Eqs (2.13)   
p partial pressure Pa 
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pA partial pressure of electron acceptor A Pa 
pD partial pressure of electron donor D Pa 
pR partial pressure of reactants Pa 
pj partial pressure of species j Pa 
R gas constant 8.31441 JK-1mol-1 
R index for reference electrode  
R resistance Ohm 
r catalytic rate mol/s 
∆r change in catalytic rate  mol/s 
r0 catalytic rate under open circuit conditions, 

I=0 
mol/s 

T temperature K, oC 
Tads adsorption temperature K 
t time s 
UWR catalyst potential V 

o
WRU  catalyst potential under open circuit 

conditions 
V 

∆UWR change in catalyst potential V 
••

O
V  oxygen vacancy in the lattice  

W index for working electrode  
wt% weight percent  
X conversion  
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Ελληνικά Σύµβολα 
 
Σύµβολο Σηµασία Μονάδες 
α NEMCA coefficient defined in Eqs. (2.20)   
αa anodic transfer coefficient  
αc cathodic transfer coefficient  
γ permanent rate enhancement ratio defined in 

Eq. (2.14) 
 

δ spreading length of the tpb zone on the 
electrode surface defined in Eq. (7.3) 

m 

δ+ positive image charge, index for partially 
positive charged species 

 

δ− negative image charge, index for partially 
negative charged species 

 

ε0 dielectric constant, electric permeability of 
vacuum 

8.85⋅10-12 C2/J⋅m 

η overpotential (=UWR- o
WRU =∆UWR) V 

θ coverage  
θΑ coverage of electron acceptor A  
θD coverage of electron donor D  
θO oxygen coverage  
θj coverage of species j  
Λ Faradaic efficiency defined in Eqs (2.10)   
µ chemical potential kJ/mol 

)g(
2Oµ   chemical potential of oxygen in the gas phase kJ/mol 

µ  electrochemical potential of electrons kJ/mol 
Rµ  electrochemical potential of electrons in the 

reference electrode 
kJ/mol 

Wµ  electrochemical potential of electrons in the 
working catalyst-electrode 

kJ/mol 

)YSZ(2O −µ   electrochemical potential of oxygen ions in 
YSZ 

kJ/mol 

)M(2O −µ  electrochemical potential of oxygen ions on 
the gas exposed metal electrode surface 

kJ/mol 

µo Fermi energy   
ρ rate enhancement ratio defined in Eq. (2.12)  
τ NEMCA time constant defined in Eq. (2.17)  
τPR promoter lifetime  
υ scan rate in cyclic voltammetry studies mV/s 
Φ work function eV 
∆Φ change in work function defined in Eq. (2.5) eV 
Ψ Volta (outer) potential V 
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∆είκτες 

i index for promoter species, e.g. Oδ-, Naδ+  
j index for adsorbed species  
A electron acceptor adsorbate  
C counter electrode  
D electron donor adsorbate  
E denotes electrode/electrolyte interface  
G denotes electrode/gas interface  
MSI metal-support interaction  
P promoter adsorbate  
R reference electrode  
W working electrode  
WC index for potential or resistance between 

working and counter electrode 
 

WR index for potential or resistance between 
working and reference electrode 

 

o index for open circuit conditions, I=0  
   

 
 

Χρήσιµες Σταθερές 

Σύµβολο Σηµασία Μονάδες 
e electron charge 1.602×10-19 C 
F Faraday’s constant 9.649×105 C mol-1 
k Boltzmann’s constant 1.380×10-23 J K-1 
me mass of electron 9.110×10-31 kg 
NAV Avogadro’s number 6.022×1023 mol-1 
ε0 permittivity of free space 8.854×10-12 C2N-1m-2 
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