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Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας του 

Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Είχα την τύχη και την τιμή να αποτελώ για οκτώ περίπου χρόνια μέλος της ερευνητικής ομάδας του  

επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνου Βαγενά, τόσο στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας 

όσο και στη συνέχεια κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής. Στο διάστημα αυτό 

διδάχθηκα την βάση της πειραματικής έρευνας μέσα από την σπουδαία επιστημονική καθοδήγηση του κ. 

Βαγενά, ενός ακούραστου ερευνητή με καινοτόμα επιστημονική σκέψη. Τον ευχαριστώ για την 

μοναδική ευκαιρία που μου έδωσε να δουλέψω κοντά του και να διδαχτώ από αυτόν.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δρ. Παναγιώτη Πετρολέκα, τον άνθρωπο που επέβλεψε την 

διπλωματική μου εργασία, μου μετέφερε  την αγάπη και τον ζήλο του για την έρευνα, και η 

μαχητικότητα και η αφοσίωσή του αποτέλεσαν για μένα πρότυπο. 

Ευχαριστώ ακόμη τους κ. Βερύκιο, κ. Μπέμπελη, κ. Λυκουργιώτη, κ. Νικολόπουλο, κα. Κενού και κ. 

Κονταρίδη, για την τιμή και τη χαρά που μου έκαναν να συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή της 

διδακτορικής μου διατριβής, καθώς και για τις καίριες παρατηρήσεις τους κατά την διάρκεια της 

παρουσίασης της διατριβής. 

 Όλα τα “παιδιά του εργαστηρίου” που είχα την χαρά να συνεργαστούμε και την τιμή να είμαστε 

φίλοι, αποτελούν την δεύτερή μου οικογένεια, τους ευχαριστώ για την υπέροχη συνεργασία και την 

πολύτιμη φιλία τους. Ξεχωριστή θέση και πολλές ευχαριστίες ανήκουν στην αξεπέραστη Σούλα Πιλήση 

και τον φίλο μου Γιάννη Δοντά. 

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, γιατί ήταν δίπλα μου στις καλές αλλά και σε λιγότερο καλές στιγμές, 

για την στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την υπομονή τους καθ’ όλη την διάρκεια των 

σπουδών μου και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση της διατριβής μου.  

Τέλος ευχαριστώ από καρδιάς τον Δημήτρη Τσιπλακίδη, τον Δημήτρη μου, που η αγάπη, η παρουσία 

και η φροντίδα του ήταν το κίνητρο, το στήριγμα και η πηγή της αισιοδοξίας για την ολοκλήρωση της 

εργασίας μου και αποτελούν πάντα τα μοναδικά συστατικά της προσωπικής μου ευτυχίας. 
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Το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης ή Μη-Φαρανταϊκής Ηλεκτροχημικής 

Τροποποίησης της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity, NEMCA), ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, από τους Vayenas και Stoukides, 

οπότε και αναφέρθηκε για πρώτη φορά η μη φαρανταϊκή ενίσχυση στην ετερογενή κατάλυση για την 

εποξείδωση αιθυλενίου σε ηλεκτρόδια Ag. 

Από τότε η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της κατάλυσης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα 

γενικότερο φαινόμενο που συνδέει τους τομείς της Κατάλυσης και της Ηλεκτροχημείας. Τα τελευταία 

δέκα χρόνια το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα την 

διεξαγωγή πληθώρας μελετών που αφορούν κυρίως την κατανόηση του μηχανισμού δράσης του 

φαινομένου. Ο αριθμός των ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται και συνεισφέρουν στον τομέα αυτό 

διαρκώς μεγαλώνει, ιδιαίτερα καθώς πρόσφατα βρέθηκε ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση συνδέεται άμεσα 

όχι μόνο με την χημική (κλασική) προώθηση ή την διάχυση (spillover), αλλά και με την “καρδιά” της 

βιομηχανικής κατάλυσης, δηλαδή, τις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα και τους κλασικούς 

υποστηριγμένους καταλύτες. 

Η ηλεκτροχημική ενίσχυση οφείλεται στην ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη διάχυση (backspillover) 

ιοντικών ειδών (Oδ- στην περίπτωση της YSZ, Naδ+ στην περίπτωση της β”-Al2O3) από τον στερεό 

ηλεκτρολύτη προς την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του μεταλλικού ηλεκτροδίου. Τα ιοντικά αυτά είδη, 

συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο μέταλλο σχηματίζουν δίπολα ([Οδ--δ+] ή [Naδ+-δ-]), 

διαχέονται σε όλη την εκτεθειμένη στην αέρια φάση καταλυτική επιφάνεια και δημιουργούν την 

αποτελεσματική ηλεκτροχημική διπλοστοιβάδα. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται η ισχύς του δεσμού 

χημειορόφησης των αντιδρώντων ή άλλων ενδιάμεσων ειδών και κατά συνέπεια τροποποιείται ο 

καταλυτικός ρυθμός της αντίδρασης. 

Η τροποποίηση της ενεργότητας ή της εκλεκτικότητας ενός καταλύτη με βάση την 

διαφοροποίηση του υλικού του φορέα, αποτελεί το λεγόμενο φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου-φορέα (Metal–Support Interactions, MSI). Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει σημαντικά τις 

καταλυτικές και χημειοροφητικές ιδιότητες μετάλλων και μεταλλοξειδίων που λειτουργούν ως 



 
 
καταλύτες. Μια διαφορετική προσέγγιση-ερμηνεία του φαινομένου αυτού βασίζεται στην θεωρία της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της κατάλυσης: οι φορείς φορτίου από τον φορέα στα νανοσωματίδια του 

μετάλλου είναι τα ιόντα οξυγόνου του φορέα, τα οποία μπορούν με διάχυση να φτάσουν έως την καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια και να σχηματίσουν την αποτελεσματική διπλοστοιβάδα μεταβάλλοντας το έργο εξόδου 

κάθε μεταλλικού σωματιδίου και, συνεπώς, τις χημειοροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες του. 

Πρόσφατες μελέτες 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 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. Τα ενισχυτικά 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. 

Με κανόνα την ισοδυναμία του βασικού μοριακού μηχανισμού που διέπει τα δυο φαινόμενα 

προκύπτει ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση αποτελεί ένα ηλεκτροχημικά ελεγχόμενο φαινόμενο 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. Αντίστροφα, οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα στα ανωτέρω 

καταλυτικά συστήματα είναι μηχανιστικά ισοδύναμες με ένα σύστημα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στο 

οποίο οξυγόνο από την αέρια φάση αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που καταναλώνεται. 

Η μη-φαρανταïκή ενεργοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων μέσω του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή της ηλεκτροχημείας. 

Ακόμη παραμένουν άλυτα επιστημονικά θέματα που αφορούν την επιφανειακή χημεία αλλά και τεχνικά 

θέματα που θα κάνουν δυνατή την εφαρμογή του φαινομένου NEMCA σε βιομηχανική κλίμακα. 

Πρόσφατα, και στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης από την βιομηχανία νέων τεχνολογιών, αρκετές 

από τις σημαντικότερες εταιρείες – εκπροσώπους του χώρου, θεωρούν ότι το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης αποτελεί μια αισιόδοξη προοπτική για την ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της 

βιομηχανικής κατάλυσης για την τροποποίηση της εκλεκτικότητας προϊόντων στη βιομηχανία, της 

επεξεργασίας των καυσαέριων από μηχανές εσωτερικής καύσης, αλλά και της συμπαραγωγής ενέργειας και 

χρήσιμων προϊόντων και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην διερεύνηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται και την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. 

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο της δύο κυρίως στόχους: την διερεύνηση του 

μηχανισμού της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και την συσχέτισή του με την ανάπτυξη των 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, κάτι που παρουσιάζει ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, και την ανάπτυξη 

νέων συστημάτων στην κατεύθυνση της πλήρους μεταφοράς και εφαρμογής του φαινομένου NEMCA 

από την εργαστηριακή στην βιομηχανική κλίμακα. 



 
 

Περιγράφοντας την δομή αυτής της εργασίας, τα Κεφάλαια 1 και 2 αποτελούν το θεωρητικό 

υπόβαθρο της μελέτης. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τους στερεούς 

ηλεκτρολύτες και τον μηχανισμό αγωγής των ιόντων σε αυτούς, και σχολιάζονται τα φαινόμενα της 

διάχυσης ειδών spillover-backspillover στην ετερογενή κατάλυση, ενώ αναλύεται το φαινόμενο της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και η αρχή λειτουργίας του, και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των 

μελετών που έχουν γίνει στα διάφορα καταλυτικά συστήματα μέχρι σήμερα. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται 

το φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα και σχολιάζεται η μηχανιστική ισοδυναμία των 

φαινομένων της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. 

Τα Κεφάλαια 3-7 περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα που ελήφθησαν στα διάφορα συστήματα 

που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Το τμήμα αυτό της εργασίας χωρίζεται σε δύο 

μέρη, τα οποία αντιστοιχούν στους στόχους της μελέτης, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, δηλαδή: (Α) 

την διερεύνηση του μηχανισμού της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και της συσχέτισής του με την ανάπτυξη 

των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, και (Β) την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για 

ανάπτυξη νέων συστημάτων και εφαρμογή του φαινομένου NEMCA σε βιομηχανική κλίμακα, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια: 

Μέρος Α 

Κεφάλαιο 3: Ηλεκτροχημική ενίσχυση σε στερεό ηλεκτρολύτη μικτό (ιοντικό-ηλεκτρονικό) αγωγό. 

Ηλεκτροχημική ενίσχυση της οξείδωσης αιθυλενίου σε καταλυτικό στρώμα Pt εναποτεθειμένο σε CeO2 

Το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης έχει μελετηθεί σε ένα πλήθος καταλυτικών 

αντιδράσεων και καταλυτών εναποτεθειμένων σε διάφορους στερεούς ηλεκτρολύτες, όπως αναφέρεται 

στο Κεφάλαιο 1. Κοινό χαρακτηριστικό των στερεών ηλεκτρολυτών που χρησιμοποιήθηκαν αποτελεί το 

γεγονός ότι, με εξαίρεση την TiO2, είναι καθαροί ιοντικοί αγωγοί, δηλαδή η αγωγιμότητά τους οφείλεται 

αποκλειστικά στην αγωγή ενός ιόντος, π.χ. Ο2- στην περίπτωση της YSZ ή Νa+ στην περίπτωση της β″-

Al2O3. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια μελέτη όπου χρησιμοποιείται ένας μικτός (ιοντικός-

ηλεκτρονικός) αγωγός, το οξείδιο του δημητρίου (CeO2). Η CeO2, καθώς και υλικά που περιέχουν CeO2, 

κατέχουν σημαντικό ρόλο σε βασικές εμπορικές/βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες. Η CeO2, 

αποτελεί έναν σημαντικό φορέα καταλυτών τόσο από θεωρητική όσο και τεχνολογική άποψη και 

βρίσκει εφαρμογή κυρίως στους τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς (TWC), όπου χρησιμοποιείται 

σαν σύστημα αποθήκευσης οξυγόνου. Είναι οξείδιο με κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη, και αποτελεί 

κυρίως ημιαγωγό τύπου n στον οποίο κενά ιόντων οξυγόνου και ηλεκτρόνια σε θέσεις τετρασθενούς Ce 

αποτελούν τις κύριες ατέλειες. Το ποσοστό της ιοντικής αγωγιμότητας έχει υπολογιστεί σε  1-3 % στους 

350°C. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι ο ρυθμός της οξείδωσης του 

αιθυλενίου, σε καταλυτικά στρώματα-ηλεκτρόδια από Pt τα οποία βρίσκονται εναποτεθειμένα στον 

στερεό ηλεκτρολύτη CeO2, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και ισχυρά μη-φαρανταϊκά με την επιβολή 

αρνητικού ρεύματος ή δυναμικού, δηλαδή με την απομάκρυνση ιόντων Ο2- από την καταλυτική 

επιφάνεια της Pt. Συνεπώς το σύστημα Pt/CeO2 εμφανίζει ισχυρά ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά σε σχετικά 

αναγωγικές συνθήκες αερίου μίγματος. Η παρατηρούμενη μη-φαρανταϊκή ενίσχυση του ρυθμού της 



 
 
αντίδρασης είναι ποιοτικά όμοια με αυτή που επιτυγχάνεται κατά την χρήση καθαρών ιοντικών αγωγών 

όπως η YSZ, και μπορεί να αποδοθεί στην ηλεκτροχημικά επαγόμενη μεταβολή του έργου εξόδου του 

καταλύτη και την συνεπακόλουθη μεταβολή της κάλυψης και της διπολικής ροπής των ροφημένων ειδών. 

Κεφάλαιο 4: Ηλεκτροχημική Ενίσχυση Ηλεκτρικά Μονωμένων/Διεσπαρμένων Καταλυτών που 

Λειτουργούν ως Διπολικά Ηλεκτροχημικά Κελιά (Bipolar Electrochemical Promotion) 

Στην προσπάθεια επαγωγής του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε καταλυτικά 

συστήματα που να προσεγγίζουν αντίστοιχα βιομηχανικά σε όρους διασποράς και καταλυτικά ενεργής 

επιφάνειας, μελετήθηκε αν η άμεση ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του καταλύτη με την πηγή τάσης ή 

ρεύματος είναι απαραίτητη για την εμφάνιση του φαινομένου. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η 

ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών, ηλεκτροχημικά ενισχυόμενων κελιών. Για την μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν τα καταλυτικά συστήματα Pt/YSZ και Pt/TiO2 και εξετάσθηκαν στην πρότυπη 

αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι δυνατή η ενίσχυση της 

ενεργότητας μεταλλικών καταλυτών, ακόμα και αν αυτοί δεν βρίσκονται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. 

Αυτό εξηγείται με βάση τον τρόπο πόλωσης του καταλύτη υπό μορφή παράλληλων δίπολων, κατά την 

επιβολή δυναμικού μεταξύ δύο αδρανών ηλεκτροδίων/ακροδεκτών. Ο λόγος ενίσχυσης που 

επιτυγχάνεται με τις διατάξεις που εξετάσθηκαν αυξάνει με αύξηση του επιβαλλόμενου δυναμικού 

φτάνοντας σε πλατό για δυναμικά >30V. Ωστόσο, το επίπεδο ενίσχυσης που επιτυγχάνεται με μια 

διπολική διάταξη, σε όρους λόγου ενίσχυσης (ρ) και φαρανταϊκής απόδοσης (Λ), είναι χαμηλότερο από 

το αντίστοιχο μιας τυπικής διάταξης όπου ο καταλύτης βρίσκεται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. Αυτό 

εξηγείται με βάση τον ηλεκτρόφοβο χαρακτήρα της αντίδρασης που εξετάζεται στον καταλύτη Pt, και 

την μερικώς ανοδική και μερικώς καθοδική πόλωση κάθε στοιχειώδους καταλυτικού στρώματος, που 

οδηγεί σε μια μη ομοιόμορφη κατανομή του έργου εξόδου του μετάλλου. Συνεπώς, η εφαρμογή της 

διπολικής διάταξης ενδείκνυται για αντιδράσεις ή καταλυτικά συστήματα που εμφανίζουν συμπεριφορά 

ανεστραμμένου ηφαιστείου (inverted volcano), δηλαδή ενίσχυση του ρυθμού με ανοδική και καθοδική 

πόλωση, όπως η οξείδωση του CO σε Pt. Κατά την εφαρμογή των διπολικών κελιών για ηλεκτροχημική 

ενίσχυση, είναι απαραίτητη η επιβολή υψηλών τιμών δυναμικού (~30V) μεταξύ των ακραίων 

ηλεκτροδίων προκειμένου να αντιστοιχεί σε κάθε κελί που δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού της 

τάξης του 1V. Ένα σημαντικό ποσοστό του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα παραμένει μη 

εκμεταλλεύσιμο καθώς διέρχεται μέσω του ηλεκτρολύτη χωρίς να συμβάλλει στην πόλωση του 

καταλύτη ή την παροχή προωθητικών ιόντων σε αυτόν. Το ρεύμα αυτό αποτελεί το λεγόμενο “bypass 

current” και η απώλειά του κάνει απαραίτητη την εφαρμογή μεγαλύτερων ρευμάτων προκειμένου ένα 

διπολικό σύστημα να έχει απόδοση αντίστοιχη με μια τυπική διάταξη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Το 

ποσοστό του bypass current εξαρτάται κυρίως από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης. Η 

χρήση μικρού πάχους ηλεκτρολύτη, σε σχέση με την επιφάνεια του στην οποία είναι εναποτεθειμένος ο 

καταλύτη και η μικρή απόσταση μεταξύ κάθε στοιχειώδους διπόλου και των ηλεκτροδίων/ακροδεκτών 

βοηθούν στην μείωση του bypass current. Η μικτή ιοντική/ηλεκτρονική αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη 

TiO2 που εξετάσθηκε φαίνεται να μειώνει την απώλεια ρεύματος, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές 



 
 
φαρανταϊκής απόδοσης σε σύγκριση με την YSZ στις ίδιες συνθήκες πειράματος και επιτυγχάνοντας 

αντίστοιχα επίπεδα ενίσχυσης. Η ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών ηλεκτροχημικών κελιών αποτελεί 

μια καινοτομία που δίνει ώθηση στην εφαρμογή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε 

καταλυτικά συστήματα τα οποία προσεγγίζουν αντίστοιχα βιομηχανικά σε όρους διασποράς και ενεργής 

επιφάνειας. Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε μια διάταξη σαν αυτή και να επεκτείνουμε τη χρήση της 

με εφαρμογές σε τυπικά βιομηχανικά καταλυτικά συστήματα, πλήρως διεσπαρμένων καταλυτών 

υποστηριγμένων σε ιοντικούς (YSZ), ή μικτούς (ηλεκτρονικούς-ιοντικούς) αγωγούς (TiO2), υψηλού 

πορώδους είναι σημαντικό να ξεπεραστούν δύο κυρίως προβλήματα: η απώλεια ρεύματος κατά την 

πόλωση, και οι περιορισμοί λόγω εσωτερικής διάχυσης πού προκύπτουν από την υψηλή ενεργότητα 

τέτοιων συστημάτων. Η κατάλληλη επιλογή της αγωγιμότητας του ηλεκτρολύτη, της φόρτισης του 

καταλύτη και της “θέσης” του στο ηλεκτροχημικό κελί (διασπορά και σχεδίαση του συστήματος) μπορεί 

να κάνει δυνατή την πρακτική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

Κεφάλαιο 5: Ηλεκτροχημική ενίσχυση και αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα. Ανάπτυξη της 

αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα: Ένα παράδειγμα 

Στα πλαίσια της θεωρούμενης μηχανιστικής ισοδυναμίας των φαινομένων της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την μελέτη 

της ανάπτυξης μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-support 

interactions) σε λεπτά καταλυτικά στρώματα Pt εναποτεθειμένων σε YSZ. Στο Κεφάλαιο 5 

παρουσιάζεται η μελέτη αυτή, τα κύρια αποτελέσματα της οποίας είναι: 

• Η αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και στην περίπτωση όπου ο 

καταλύτης δεν βρίσκεται πλήρως διεσπαρμένος στον φορέα (π.χ. νανοκρύσταλλοι διεσπαρμένων 

καταλυτών), αλλά είναι εναποτεθειμένος στην επιφάνειά του με την μορφή ενός 

πολυκρυσταλλικού πορώδους στρώματος. 

• Η γένεση του φαινομένου των αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα σε λεπτά πορώδη καταλυτικά 

στρώματα Pt που βρίσκονται εναποτεθειμένα σε YSZ, με την βοήθεια της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης, δείχνει ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την γένεση και την ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας 

αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-support interactions) που λαμβάνει χώρα 

ακόμη και σε ολόκληρη την ενεργό επιφάνεια συνεχών υμενίων Pt. 

• Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της “μόνιμης” ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης καταλυτών (permanent NEMCA), και οφείλεται στην θερμικά ή ηλεκτροχημικά 

προερχόμενη και ελεγχόμενη διάχυση προωθητικών ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ στην 

διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου, γεγονός που επιφέρει μια αύξηση της κάλυψης ιόντων οξυγόνου 

στην καταλυτική επιφάνεια και οδηγεί το μέταλλο σε μια κατάσταση αυξημένου έργου εξόδου, 

δηλαδή σε μια ηλεκτροχημικά ενισχυμένη κατάσταση NEMCA, υψηλής ενεργότητας. 

• Το μέγεθος της ενίσχυσης που προκύπτει από τη συνέργεια των δύο φαινομένων εξαρτάται 

σημαντικά από το πάχος του καταλυτικού στρώματος και συγκεκριμένα μειώνεται όσο το πάχος 



 
 

αυξάνει, καθώς η διάχυση των προωθητικών ιόντων στην καταλυτική επιφάνεια γίνεται όλο και 

πιο δύσκολη. 

Σχετικά με την τελευταία αυτή παρατήρηση, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, η ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών, το οποίο ερμηνεύει την μετακίνηση 

(backspillover) ανιονικών προωθητικών ειδών, Οδ-, από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική 

επιφάνεια. Η λύση του μοντέλου περιγράφει το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε πορώδη 

αγώγιμα καταλυτικά στρώματα μετάλλου εναποτεθειμένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες οδηγεί στον 

υπολογισμό βασικών αδιάστατων παραμέτρων που καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος ενός 

ηλεκτροχημικά προωθημένου καταλύτη ή το μέγιστο μέγεθος μεταλλικού κρυσταλλίτη υποστηριγμένου 

καταλύτη, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα προωθητικά είδη και να βρίσκεται σε πλήρη δράση ο 

παραπάνω μοριακός μηχανισμός διάχυσης (backspillover) ειδών Oδ- από το φορέα προς την επιφάνεια 

των μεταλλικών κρυσταλλιτών. Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για να περιγράψει το φαινόμενο 

της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα, για καταλυτικά συστήματα πλήρως διεσπαρμένων μεταλλικών 

νανοκρυστάλλων σε πορώδεις φορείς όπως ZrO2 και υλικά με βάση την TiO2, όπου λειτουργεί ο 

μηχανισμός διάχυσης (backspillover) ειδών Oδ-. 

Μέρος Β 

Κεφάλαιο 6: Μονολιθικός ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας (Monolithic Electrochemically 

Promoted Reactor, MEPR) 

Παρά το γεγονός ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση έχει μελετηθεί σε περισσότερα από 70 

καταλυτικά συστήματα  δεν έχει γίνει προς το παρόν καμία εμπορική εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα 

κυρίως για δύο λόγους: 

(α)  Τα καταλυτικά στρώματα που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλο πάχος (της τάξης 0.1 με 5 μm) με 

διασπορά κάτω από 0.01% και συνεπώς η απαιτούμενη ποσότητα είναι υπερβολικά μεγάλη και 

ακριβή. 

(β)  Έλλειψη ενός αποτελεσματικού και συμπαγούς αντιδραστήρα που να επιτρέπει την εφαρμογή 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με ένα ελάχιστο αριθμό ηλεκτρικών συνδέσεων προς την 

εξωτερική πηγή παροχής ενέργειας 

Όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6, οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να ξεπεραστούν με την 

χρήση λεπτών υμένων ευγενών μετάλλων εναποτεθειμένων με εξάχνωση με μεταλλική διασπορά 

μεγαλύτερη από 15% σε ένα πρωτότυπο ηλεκτροχημικά ενισχυόμενο αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας 

αποτελείται από επίπεδες πλάκες στερεού ηλεκτρολύτη οι οποίες είναι καλυμμένες και από τις δύο 

πλευρές με κατάλληλα λεπτά πορώδη αγώγιμα καταλυτικά στρώματα. Οι πλάκες τοποθετούνται σε 

κατάλληλες εσοχές που έχουν χαραχθεί στις εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων του κεραμικού 

περιβλήματος του αντιδραστήρα. Οι επιφάνειες αυτές χρησιμοποιούνται και για την δημιουργία δύο 

συλλεκτών ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε όλα τα καταλυτικά στρώματα μπορούν να ενισχυθούν 

ηλεκτροχημικά μέσω της ύπαρξης δύο εξωτερικών συρμάτων. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πρακτική 

απλοποίηση και ο αντιδραστήρας ΜΕΡR μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υβρίδιο μεταξύ ενός κλασικού 



 
 
μονολιθικού κυψελωτού αντιδραστήρα (από τον οποίο έχει λάβει όλες τις γεωμετρικές διαστάσεις) και 

μιας κυψελίδας καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη με επίπεδες πλάκες. Σε αντίθεση με την περίπτωση της 

κυψελίδας καύσιμου, όπου το αέριο ρεύμα του καυσίμου και του αέρα είναι διαχωρισμένα, στην 

περίπτωση του αντιδραστήρα ΜΕΡR υπάρχει ένα μόνο αέρια ρεύμα το οποίο περιέχει όλα τα 

αντιδρώντα και προϊόντα, όπως σε κάθε κλασικό καταλυτικό αντιδραστήρα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

του αντιδραστήρα ΜΕΡR αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να συναρμολογηθεί και αποσυναρμολογηθεί 

κατά βούληση και οι πλάκες του να αντικατασταθούν όταν είναι απαραίτητο. Επίσης είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί μία από τις πλάκες του ως στοιχείο αισθητήρα αερίων και να χρησιμοποιηθεί το 

δυναμικό που παράγεται σαν σήμα από το στοιχείο αυτό, κάτω από συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος ή 

σταθερού επιβαλλόμενου ρεύματος, για τον έλεγχο του ρεύματος ή του δυναμικού που εφαρμόζεται στις 

ηλεκτροχημικά ενισχυόμενες καταλυτικές πλάκες. 

Επιλέξαμε δύο καταλυτικές αντιδράσεις με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για να πετύχουμε τα 

πρώτα πειραματικά αποτελέσματα με ένα αντιδραστήρα ΜΕΡR: 

1. Οξείδωση αιθυλενίου προς CO2 και Η2Ο, η οποία εμφανίζει ισχυρά ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά 

NEMCA τόσο στο Rh  όσο και την Pt. 

2. Αναγωγή ΝΟx από αιθυλένιο παρουσία Ο2, μια αντίδραση που ενισχύεται με θετικά ρεύματα στο Rh 

(ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) και με αρνητικά ρεύματα στην Pt (ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά). 

Η συμπεριφορά αυτή κατέδειξε την επιλογή Rh και Pt ως καταλύτες για τον αντιδραστήρα ΜΕΡ. Με αυτόν 

τον τρόπο αναμένουμε ένα συνεργικό φαινόμενο από την ηλεκτροχημική ενίσχυση του Rh και της Pt που 

είναι εναποτεθειμένα σε Y2O3-σταθεροποιημένη-ZrO2 (YSZ), όταν το στρώμα Rh γίνεται θετικό και αυτό της 

Pt αρνητικό. Φυσικά, με την επιλογή αυτήν των μετάλλων δεν αναμένεται συνεργικό φαινόμενο στην 

περίπτωση της οξείδωσης του αιθυλενίου, καθώς η αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη και στα δύο μέταλλα. 

Ο αντιδραστήρας MEPR λειτούργησε σε πολύ μεγαλύτερες παροχές (1.8 l/min), ταχύτητες χώρου 

(1200 h-1) και μετατροπές (~90%) από κάθε προηγούμενη μονάδα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και επέδειξε 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα για πρακτικές εφαρμογές. Σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η ηλεκτροχημική 

ενίσχυση λεπτών (40 nm) στρωμάτων Rh και Pt, με διασπορά του μετάλλου τουλάχιστον 10%, δηλ. 

συγκρίσιμη με αυτή εμπορικών υποστηριγμένων καταλυτών. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως περιορίσει το 

μέγιστο οικονομικό εμπόδιο για την πιθανή εμπορική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

Κεφάλαιο 7: Τριοδική κυψέλη καύσιμου (Triode Fuel Cell, TFC) 

Οι κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC) και πολυμερικής 

ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (Polymer electrolyte membrane FC, PEMFC) αποτελούν εξελισσόμενες νέες 

τεχνολογίες που είναι πιθανό να βρουν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας τόσο στις μεταφορές όσο και στις σταθερές πηγές ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγόμενη ισχύς 

και η θερμοδυναμική απόδοση των συσκευών παραγωγής ηλεκτροχημικής ενέργειας, μπαταριών και 

κυψελών καυσίμου, εξαρτάται σημαντικά από την ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω υπέρτασης στην 

άνοδο και την κάθοδο. Η σημαντική υπέρταση που εμφανίζεται λόγω της ανεπαρκούς 

ηλεκτροκατάλυσης στην άνοδο και την κάθοδο, παραμένει ίσως το κυριότερο εμπόδιο για την ευρεία 



 
 
εφαρμογή και εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων 

(SOFC) και πολυμερούς ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (PEMFC). Η ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών 

απωλειών που οφείλονται στην ανοδική και καθοδική υπέρταση σε κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες 

αποτελεί μακροχρόνια επιδίωξη της επιστημονικής κοινότητας και έχει γίνει σημαντική έρευνα γύρω 

από αυτό το θέμα. Οι απώλειες αυτές, μαζί με τις ωμικές απώλειες στην μπαταρία ή το κελί καυσίμου, 

αποτελούν την συνολική υπέρταση του κελιού, η, η οποία μειώνει την τάση λειτουργίας του κελιού από 

την θερμοδυναμικά προβλεπόμενη τιμή της, revU , σε μια τιμή revU −η  και έτσι επιτρέπει μόνο σε ένα 

κλάσμα rev1 / Uε = − η  της μεταβολής της αρνητικής ενέργειας Gibbs της συνολικής διεργασίας να 

μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Η προσπάθεια που γίνεται για την ελαχιστοποίηση της υπέρτασης, η, 

στα κελιά καυσίμου SOFC και PEM επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως τομείς: (α) στην ανάπτυξη και 

βελτιστοποίηση αποτελεσματικών ηλεκτροκαταλυτών, ανόδων και καθόδων, (β) στην προεπεξεργασία 

του καυσίμου που εισάγεται στο κελί και (γ) στην προσθήκη μικρών ποσοτήτων οξυγόνου στο καύσιμο. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται μία νέα διάταξη και μια μέθοδος για την ενίσχυση της απόδοσης 

μπαταριών και κελιών καυσίμου. Η καινοτομία που αναπτύχθηκε συνίσταται στην εισαγωγή, πέραν της 

ανόδου και καθόδου, ενός τρίτου βοηθητικού ηλεκτροδίου (counter electrode) σε επαφή με τον στερεό 

ηλεκτρολύτη το οποίο και αποτελεί μαζί με την άνοδο ένα δεύτερο, βοηθητικό, ηλεκτροχημικό κελί 

(auxiliary circuit). Το βοηθητικό κύκλωμα περιλαμβάνει έναν γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη ή μια πηγή 

ισχύος για την επιβολή ηλεκτρολυτικής τάσης ή ηλεκτρολυτικού ρεύματος μεταξύ του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου και της ανόδου ή καθόδου της κυψέλης καυσίμου. Η τριοδική αυτή λειτουργία μπαταριών 

και κυψελών καυσίμου, βρέθηκε ότι ελέγχει και ενισχύει σημαντικά (μέχρι και 800%) την παραγόμενη 

ηλεκτρική ισχύ της κυψέλης καυσίμου, fcP , και την θερμοδυναμική απόδοση, ε . Βρέθηκε ακόμη ότι η 

αύξηση που επιτυγχάνεται στην παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ της κυψέλης καυσίμου είναι συγκρίσιμη ή 

και μεγαλύτερη από την ηλεκτρική ισχύ που παρέχεται στο βοηθητικό ηλεκτροχημικό κελί. Όταν αυτό 

συμβαίνει η συνολική θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος κυψέλη καυσίμου-βοηθητικό κύκλωμα, 

sysε , ξεπερνάει την τιμή της θερμοδυναμικής απόδοσης, 0
sysε , της συμβατικής λειτουργίας της κυψέλης 

καυσίμου, δηλαδή χωρίς επιβολή βοηθητικού ρεύματος, Iaux. Η τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου 

(ή και μπαταριών), είναι ιδιαίτερα επωφελής στις περιπτώσεις όπου η ανοδική και καθοδική υπέρταση 

είναι σημαντικές. Κατά την εφαρμογή της τριοδικής λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου ενισχύεται ο 

συνολικός ρυθμός της ανοδικής οξείδωσης (ή της αναγωγής του οξυγόνου στην κάθοδο) ο οποίος 

κανονικά περιορίζεται από την παροχή και την ρόφηση του καυσίμου στην άνοδο (ή του οξυγόνου στην 

κάθοδο). Η τριοδική σχεδίαση και λειτουργία κελιών καυσίμου μπορεί να βρεί εφαρμογή σε χαμηλής 

θερμοκρασίας κελιά τύπου SOFC αλλά και PEM όπου κυριαρχούν οι απώλειες λόγω σημαντικών 

υπετράσεων στην άνοδο ή την κάθοδο, προκειμένου να μειώσει σημαντικά τις απώλειες αυτές και να 

βελτιώσει τελικά την συνολική λειτουργία και απόδοση αυτών των κελιών. Ακόμη είναι δυνατόν να 

αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την χρήση ηλεκτροδίων από νέα υλικά χαμηλότερου κόστους. 
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Electrochemical promotion, or non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity 

(NEMCA), was discovered at the beginning of 1980s by Vayenas and Stoukides, when the first non-

faradaic enhancement in heterogeneous catalysis was reported for the case of ethylene epoxidation on Ag 

electrodes deposited on a ceramic O2- conductor, via electrical potential application between the catalyst 

and a counter electrode. 

Since then Electrochemical Promotion of Catalysis has been proven to be a general phenomenon 

at the interface of Catalysis and Electrochemistry. During the last ten years its importance has grown on 

the academic level and more than seventeen groups around the world have made important contributions 

in this area and this number is reasonably expected to grow further as the phenomenon of 

electrochemical promotion has very recently been found to be intimately related not only to chemical 

(classical) promotion and spillover, but also to the “heart” of industrial catalysis, i.e. metal-support 

interactions of classical supported catalysts. 

The effect of Electrochemical Promotion is due to an electrochemically induced and controlled 

migration (backspillover) of ions (Oδ- in the case of YSZ, Naδ+ in the case of β”-Al2O3) from the solid 

electrolyte onto the gas-exposed, catalytically active, surface of metal electrodes. It is these ions which, 

accompanied by their compensating (screening) charge in the metal and forming dipoles ([Οδ--δ+] or [Naδ+-δ-

]) that migrate and form an effective electrochemical double layer on the entire gas-exposed catalyst 

surface, change its work function and affect the catalytic phenomena taking place there in a very 

pronounced, reversible, and controlled manner.  

The change in catalytic activity or selectivity of the active phase with varying catalyst support is 

usually termed Metal-Support Interaction (MSI). Metal-support interactions can influence in a very 

pronounced way the catalytic and chemisorptive properties of metal and metal oxide catalysts. An 

alternative interpretation of the phenomenon of metal-support interactions induced by doping of 

semiconductive carriers with aliovalent cations is based on the theory of electrochemical promotion or 

the NEMCA effect. According to this interpretation, the charge carriers which are transported from the 



 
 
carrier to the metal particles are oxygen ions which diffuse to the surface of the metal particles thus 

altering the surface work function and, subsequently, chemisorptive and catalytic parameters. 

Recent studies have shown that, at least for the cases of ZrO2-, TiO2- and CeO2- based supports, 

the mechanism of the metal-support interaction is identical with that of NEMCA when using YSZ. Small 

metal crystallites on these supports are covered during catalytic reactions with backspillover promoting 

O2- species which are Λ times less reactive than normally chemisorbed O and which are continuously 

replenished in the O2- - or mixed-conducting support by gaseous O2. Overall, in both cases O2- 

backspillover to the catalyst surface is the dominant promotional mechanism.  

This mechanistic equivalence of the two phenomena implies that Electrochemical promotion is 

an electrochemically controlled metal-support interaction. The corollary is that metal-support 

interactions on YSZ, TiO2 and doped TiO2 supports are similar to “wireless” NEMCA configurations 

tested already on YSZ pellets (for the electrophobic reaction of CH3OH oxidation on Pt) by short-

circuiting the Pt catalyst and Ag counter electrodes. The carrier continuously supplies promoting Oδ- 

species to the catalyst surface while spent O2- in the support is continuously replenished by gaseous O2. 

The non-Faradaic activation of heterogeneous catalytic reactions via the NEMCA effect is a 

novel and promising application of electrochemistry. There is a lot of new surface chemistry to be 

explored. There are still several unresolved scientific and technical issues, which will dictate the ultimate 

industrial usefulness of electrochemical promotion. Societal pressures have accelerated the pace of 

research and there has grown a demand for vigorous development of new technologies. In view of this 

perpetual search, well known industries and companies, consider the electrochemical promotion as one 

of the most promising prospects, offering a wide variety of technological possibilities, the level of 

interest has grown and the research is particularly focused in industrial product selectivity modification, 

in cogeneration and in exhaust gas treatment.  

This thesis has two major goals: investigating the mechanism of electrochemical promotion and 

the correlation with metal-support interactions, which is of interest of academic point of view, and 

developing of new electrochemically promoted systems in the direction of future industrial applications. 

The structure of this thesis is described below in details. 

Chapters 1 and 2 are the theoretical background of this study. Chapter 1 introduces the basic 
concepts of Electrochemical Promotion or Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity (NEMCA effect). Few selected examples of the NEMCA effect are presented along with a 

complete list of all NEMCA studies reported in the literature. The use of various experimental 

techniques and theoretical studies in order to investigate the origin of the effect is also discussed. Based 

on these results, the model which has been developed to explain the observed phenomena in the 

molecular level is presented. Chapter 2 introduces the basic concept of metal-support interactions (MSI) 

and discusses the correlation and mechanistic equivalence of MSI and the electrochemical promotion of 

catalysis.  



 
 

In Chapters 3-7 are presented the results of the different electrochemically promoted systems 

studied in this work. This section of the thesis is divided into two major parts, which reflect the two 

major goals as described above, namely: (A) investigation of the mechanism of electrochemical 

promotion and the correlation with metal-support interactions, and (B) investigation of the technological 

possibilities that electrochemical promotion offers for the development of new systems in the direction 

of future industrial applications. 

Part A 

Chapter 3: Electrochemical Promotion with the use of a mixed electronic-ionic conductor. 

Electrochemical Promotion of Ethylene Oxidation on Pt Catalyst films deposited on CeO2. 

Electrochemical promotion has been studied in a wide variety of catalytic systems, as described 

in Chaprter1, most of which use purely ionic conductors such as YSZ (an Ο2- conductor) or β″-Al2O3 (a 

Νa+ conductor). In Chapter 3 is presented an exploratory study, where CeO2, a mixed electronic-ionic 

conductor, is used to induce the effect of electrochemical promotion on Pt catalysts. The induction of 

electrochemical promotion (NEMCA) using mixed conductors which are conventional commercial 

dispersed catalyst supports, underlines the close similarity between electrochemical promotion and the 

unusual promoting action of these supports for numerous catalytic reactions. Ceria is a catalyst support of 

increasing technological importance. Due to its nonstoichiometry and significant oxygen storage capacity it 

is also often used as a promoting additive on other supports (e.g. γ-Al2O3) in automobile exhausts catalysts 

and is well known for its oxygen storage capacity. It is a fluorite type oxide with predominant n-type 

semiconductivity. The contribution of its ionic conductivity has been estimated to be 1-3% at 350oC. 

Ethylene oxidation on Pt-catalyst electrodes deposited on CeO2 can be enhanced significantly via 

negative current or potential application, i.e., the reaction exhibits electrophilic behavior. The measured 

rate enhancement ratios, ρ, were up to 3, but the faradaic efficiency values, Λ, were among the largest 

reported so far (up to 3×105). The observed non-faradaic modification of catalytic activity is qualitatively 

very similar to that obtained when using pure anionic conductors, e.g. Y2O3-stabilized-ZrO2, and can be 

rationalized similarly, i.e. by considering the electrochemically induced changes in the work function of 

the catalyst and the concomitant changes of coverages and  dipole moments of adsorbates. Apart from 

theoretical interest, the results are important in view of the current technological applications of ceria in 

automotive exhaust catalysts. 

Chapter 4: Electrochemical Promotion of Electronically Isolated/Dispersed Pt catalysts. Bipolar 

Electrochemical Promotion 

The ultimate direct utilization of electrochemical promotion in commercial reactors (in the 

chemical industry and in automotive exhaust catalysis) will depend on several technical and economical 

factors. One of the main considerations is the problem of efficient catalyst material utilization which 

requires the use of thin catalyst electrodes or classical dispersed supported catalysts. In this later case the 

problem of efficient electrical current collection arises. 



 
 

In Chapter 4, is presented and discussed a main breakthrough to this direction, which is the 

“bipolar” or “wireless” NEMCA, i.e. electrochemical promotion induced on catalyst films deposited on a 

solid electrolyte but not directly connected to an electronic conductor (wire). The induction of 

electrochemical promotion was explored using multi-stripe or multi-dot Pt catalysts placed between two 

terminal Au electrodes in two catalytic systems, Pt/YSZ and Pt/TiO2, for the case of ethylene oxidation. 

The results show that direct electrical contact, via a metal wire, to the catalyst-electrode is not necessary 

to induce the effect of electrochemical promotion. It was found that it suffices to apply the potential, or 

current, between two terminal electrodes which may, or may not, be catalytically active. The concept 

appears to be very similar with that of the “bipolar” design used routinely in aqueous electrochemistry. 

As in aqueous electrochemistry it appears that application of a potential between the two terminal (Au) 

electrodes leads to charge separation on each Pt part (stripe or dot)  so that half of it is charged positively 

and half negatively thus establishing two individual galvanic cells on each Pt stripe or dot. The resulting 

effect is thus a combination between the activity of a negatively and a positively polarized catalyst 

surface. The enhancement ratio ρ and the faradaic efficiency Λ are smaller for the bipolar systems 

studied in comparison to the values obtained upon anodic polarization in a classical electrochemical 

promotion experiment. This is explained by the purely electrophobic behaviour of the ethylene oxidation 

on Pt and the non-uniform distribution of the metal’s work function. In view of this the bipolar design is 

preferably suitable for reactions that exhibit inverted volcano behaviour, that is enhancement with both 

anodic and cathodic polarization (e.g. CO oxidation on Pt). For the multi-stripe or multi-dot Pt catalysts 

large voltages (≥30V) are employed in order to obtain enhancement. This is necessary in order to 

indirectly “apply” a voltage of at least 1V per Pt part. In these configurations, part of the current may 

pass through the bulk of the electrolyte without affecting the individual platinum films and therefore, 

much larger currents are needed in order to obtain performances similar to the ones obtained in the 

“conventional” configuration. This loss in the current is the so-called current by-pass, and its magnitude 

is depended mostly on the geometry of the arrangement. The use of thinner electrolyte or the diminution 

of the distance between the catalyst parts is diminishing the current by-pass. Also the mixed ionic-

electronic conductivity of the TiO2 electrolyte employed in this study seems to improve the efficiency of 

the bipolar system by lowering the current by-pass and achieving higher faradaic efficiency comparing to 

YSZ for the same level of enhancement under fixed reaction conditions. 

The implications of this discovery for electrochemical promotion are quite significant since it 

shows that, at least in principle, the design of an electrochemically promoted reactor can become much 

simpler than that of a fuel cell. 

Chapter 5: Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions. Genesis of long range metal-

support interactions on Pt films interfaced with YSZ. 

Metal-support interactions are known for years to play an important role in influencing the 

catalytic activity and selectivity of nanoscale metal crystallites constituting the active phase in 

commercial supported catalysts. The nature of metal-support interactions has been the focal point of 



 
 
extensive research and dispute particularly after the discovery by Tauster et al. of the phenomenon of 

strong metal-support interactions (SMSI). Although particle-size effects and electronic interactions 

between the metal particles and the support have been known for years to play a role, the SMSI effect 

was finally shown to be due to migration of ionic species from the support onto the catalyst particle 

surface (“decoration”). Two recent publications have shown that, at least for the cases of ZrO2-, TiO2- 

and CeO2- based supports, the mechanism of the metal-support interaction is identical with that of 

NEMCA when using YSZ. Small metal crystallites on these supports are covered during catalytic 

reactions with backspillover promoting O2- species which are Λ times less reactive than normally 

chemisorbed O and which are continuously replenished in the O2- - or mixed-conducting support by 

gaseous O2. This implies that Electrochemical Promotion or NEMCA is an electrochemically controlled 

metal-support interaction. It also implies that metal-support interactions on these supports can be viewed 

as a self-driven wireless NEMCA system, such as the one explored by Cavalca, Haller and Vayenas for 

the CH3OH oxidation system under catalyst-counter electrode short-circuit conditions where gaseous O2 

replenishes O2- in the YSZ support at the vicinity of the counter electrode. 

In Chapter 5 is presented a study on activation and development of long range metal-support 

interactions on thin metal catalysts deposited on YSZ. The main achievements are summarized as 

follows: 

Metal-support interactions may take place even in the case where the catalyst is not fully 

dispersed on a carrier (i.e. nanoparticles of dispersed supported catalysts), but on the entire, catalytically 

active, surface of a polycrystalline metal film. 

The genesis of MSI on these catalytic films is induced by electrochemical promotion. This 

shows that EP can be used not only to reversibly enhance the activity of a catalyst but also to activate the 

genesis of long range metal-support interactions which involve entire Pt films (e.g. 0.5μm thick) rather 

than individual particles.  

This observation is closely related to the so-called permanent NEMCA effect, and is due to the 

thermal or electrochemical (controlled) migration of promoting ions, i.e. O2-, from the YSZ support to 

the metal-gas mixture interface. This causes an increase to the coverage of adsorbed oxygen on the 

catalyst surface and a concomitant increase on the work function of the metal, which in simple words 

means that the metal catalyst is maintained in this way in an promoted, “NEMCA”, state of enhanced 

activity. 

The magnitude of the promotion and metal-support interaction synergetic phenomena strongly 

depends on the catalyst film thickness. As the thickness of the film increases the diffusion of the 

promoting species becomes more difficult and the paths of desorption or consumption of such species 

becomes more important, in view of this ρ values become smaller for thicker catalytic films. In Chapter 

5 a mathematical diffusion-reaction model is described, involving not a reactant but rather the promoting 

species, which interprets the migration (backspillover) of the promoting species Οδ- from the solid 

electrolyte to the catalytic surface. The analysis permits the estimation of the dimensionless parameters 



 
 
that dictate the maximum allowed thickness of a metal catalyst film or the metal particle size for a 

dispersed catalyst, in order to obtain maximum utilization of the promoting species. The same analysis 

remains valid when one considers a metal crystallite on a high-surface-area support like ZrO2 or TiO2 

based materials, where the Oδ backspillover mechanism is operating. In this work we use this type of 

analysis to describe and estimate the parameters when activation of the genesis of long range metal-

support interactions, involving entire Pt films, is taking place. 

 

Part Β 

Chapter 6: Monolithic Electrochemically Promoted Reactor, MEPR 

Although electrochemical promotion has been studied for over seventy catalytic systems there 

has been so far no large scale commercial utilization of electrochemical promotion for two reasons: 

• Expensive thick catalyst films (typically 0.1 μm to 5 μm thick) with metal dispersion 

below 0.01%. 

• Lack of efficient and compact reactor designs allowing for the utilization of 

electrochemical promotion with a minimum of electrical connections to the external 

power supply.  

We report here that both of these limitations can be overcome via the use of thin sputtered noble 

metal electrodes with metal dispersion exceeding 15% in a novel electrochemically promoted reactor 

(MEPR). The reactor, described in detail in Chapter 6, consists of flat or ribbed solid electrolyte plates, 

covered on both sides by appropriate thin porous conductive catalyst layers. The plates are inserted in 

appropriately carved grooves on the inside surfaces of the walls of the ceramic reactor casing. These 

surfaces are also used to create two current collectors, one establishing electrical contact among all 

catalyst films deposited on the top side of the plates, the other current collector establishing electrical 

contact with all catalyst films deposited on the bottom side of the plates. In this way, all catalyst films 

can be electrochemically promoted via only two external connecting wires. This is a significant practical 

simplification and the MEPR reactor can be considered as a hybrid between a classical monolithic 

honeycomb reactor (of which it has all the geometric dimensions) and of a flat- or ribbed-plate solid 

oxide fuel cell. Contrary to the case of fuel cells, where the fuel and air gas streams are kept separated, in 

the case of the MEP reactor there is only one gas stream containing all reactants and products, as in every 

classical catalytic reactor. An additional advantage of the MEP reactor is that it can be assembled and 

dismantled at will and its flat or ribbed plates can be replaced whenever necessary. Also it is possible to 

use one of the plates as a gas-sensor element and utilize the potential signal generated by this element, 

under open-circuit or at a fixed applied current, to control the applied current or potential to the 

electropromoted catalytic plates.  

Two catalytic reactions of environmental interest have been chosen in order to obtain the first 

experimental results with a MEPR reactor:  



 
 

• The oxidation of ethylene to CO2 and H2O which exhibits strong electrophobic NEMCA 

behaviour both on Rh and on Pt. 

• The reduction of NOx by ethylene in presence of O2, a reaction which is electropromoted 

predominantly by positive current on Rh (electrophobic behaviour) and predominantly 

by negative current on Pt (electrophilic behaviour). 

This dictated the choice of Rh and Pt as catalysts in the MEPR reactor. In this way one expects a 

synergistic effect of the electropromotion of Rh and Pt deposited on Y2O3-stabilized-ZrO2 (YSZ), when 

the Rh film is made positive and the Pt film negative. Of course, with this choice of metals one does not 

expect a synergistic electropromotion effect in the case of C2H4 oxidation, since the reaction is 

electrophobic on both metals. 

The reactor was operated at much higher flowrates (1.8 l/min), hourly space velocities (1200 h-1) 

and conversions (~90%) than all previous electropromoted units and shows significant promise for 

practical applications. More important is the successful electropromotion of its thin (40 nm) Rh and Pt 

elements, with metal dispersions of at least 10%, i.e. comparable with metal dispersions of supported 

commercial catalysts. This appears to eliminate the major economic obstacle for the practical utilization 

of electrochemical promotion.  

 Chapter 7: Triode Fuel Cell, TFC 

Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) and Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMs) are 

considered to be the leaders in fuel cell technology today as they are a promising prosper for a wide 

variety of applications either in electric-only or cogeneration mode, for automotive, residential, light 

industrial or portable power generation. There are several unresolved technical issues and the main 

remaining challenges are summarized in the development of highly efficient, durable and reliable devices 

at a market penetrating cost. The power output and thermodynamic efficiency of electrochemical power 

producing devices, batteries and fuel cells, depend critically on the minimization of overpotential losses 

at the anode and cathode. Significant overpotential, caused by inefficient electrocatalysis at the anode 

and cathode, remains the main obstacle for commercialization of the technologies of solid oxide fuel 

cells (SOFC) and polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. The minimization of electrical 

polarization losses caused by anodic and cathodic overpotential in fuel cells and batteries has been a long 

sought goal. These losses, together with the ohmic losses in the battery or fuel cell, constitute the total 

cell overpotential, η, which decreases the operating cell voltage from its thermodynamic value revU  to a 

value revU −η  and thus permits only a fraction rev1 / Uε = −η  of the negative Gibbs energy change of 

the overall reaction to be converted to electrical energy. The ongoing worldwide effort for reducing η in 

PEM and SOFC fuel cell units focuses on the development of efficient anode and cathode 

electrocatalysts, on fuel pretreatment or on the addition of small amounts of oxygen to the fuel. 

In Chapter 7 a new device and method is reported, for enhancing the performance of fuel cells 

and batteries. It involves the use of the cell anode or cathode simultaneously as one of the two electrodes 

of an auxiliary electrochemical cell. This auxiliary circuit contains a galvanostat or potentiostat or power 



 
 
supply used to apply electrolytic current or potential to the auxiliary electrochemical cell during the 

operation of the battery or fuel cell. In this way we have found that both the power output, fcP , of the 

fuel cell and its thermodynamic efficiency, ε, can be controlled and profoundly enhanced (at least by a 

factor of eight, or 800%). Moreover we have found that the increase in the power produced by the fuel 

cell can be comparable with or higher than the electrical power supplied to the auxiliary electrochemical 

cell. Under the latter conditions, the thermodynamic efficiency, sysε , of the overall fuel cell (or battery) 

plus auxiliary circuit system, exceeds the value 0
sysε , obtained without auxiliary current application, i.e. 

the efficiency of conventional fuel cell operation. The overall system efficiency, sysε , is the ratio of the 

net system electrical energy output (i.e. work produced by the fuel cell minus work consumed in the 

auxiliary circuit) divided by the negative of the Gibbs energy change of the process. The ability of the 

triode design to enhance the performance of fuel cells, i.e. power output and, under conditions the overall 

thermodynamic efficiency, sysε , stems from the fact that the fuel cell anode (or cathode) is maintained 

by the auxiliary circuit overpotential at a controllable mixed potential value which is inaccessible via 

standard fuel cell operation ( fc revU U< ). This anode (or cathode) corrosion-type potential, diminishes 

the impendence between anode and cathode. At the very negative (and previously inaccessible) anode 

operating potentials created in the triode fuel cell, the surface coverage of O2- is diminished and the 

adsorption of electron donor adsorbates such as H2, CO or CH4 is enhanced. This enhances the overall 

rate of anodic oxidation which is normally limited by the supply and adsorption of the fuel at the anode. 

The triode operating mode, which conceptually resembles a continuous “recharging” of a battery 

or fuel cell during actual operation, is quite advantageous under conditions of high anodic and cathodic 

overpotential. Application of the triode concept to low temperature SOFC and PEM fuel cell units can 

significantly decrease anodic and cathodic polarization losses, and may, in principle, permit the use of 

alternative less costly electrode materials. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ 
Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική Τροποποίηση της Καταλυτική Ενεργότητας, 
Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity (Φαινόμενο NEMCA)  

 
 

1.1 Εισαγωγή 

Η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών σε κυψέλες καυσίμων1, 2, ανιχνευτές/αισθητήρες3, 

μπαταρίες4, ηλεκτροχρωμικά κελιά5, 6 και στην ηλεκτροχημική συμπαραγωγή7-10 έχει καθιερωθεί ευρέως 

και ανοίγει το δρόμο για την  περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευσή τους. Κατά την πλειάδα μελετών που 

αφορούν στην χημική συμπαραγωγή, ανακαλύφθηκε ένα νέο φαινόμενο, γνωστό στην βιβλιογραφία ως 

Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic 

Electrochemical Modification of Catalytic Activity, NEMCA) ή Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της 

Κατάλυσης (Electrochemical Promotion of Catalysis , ΕΡOC)11-14. 

Βρέθηκε συγκεκριμένα ότι η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα αγώγιμων καταλυτικών 

στρωμάτων μετάλλου που είναι εναποτεθειμένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες (όπως για παράδειγμα ZrO2 

σταθεροποιημένη με Y2O3 (YSZ), έναν αγωγό ιόντων Ο2-, β″-Al2O3, έναν αγωγό ιόντων Na+, ή 

CaZr0.9In0.1O3-α έναν αγωγό πρωτονίων H+) μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό 

αντιστρεπτά με την επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος ή δυναμικού μεταξύ του καταλυτικού στρώματος και 

ενός δεύτερου αγώγιμου στρώματος (βοηθητικό ηλεκτρόδιο) που βρίσκεται επίσης εναποτεθειμένο στον 

στερεό ηλεκτρολύτη. 

Η παραπάνω διάταξη αποτελεί ένα ηλεκτροχημικό κελί στερεού ηλεκτρολύτη της μορφής: 

Αέρια αντιδρώντα 
(π.χ. C2H4 + O2) 

Ηλεκτρόδιο εργασίας - 
Καταλύτης 

(π.χ. Pt, Rh, Ag, IrO2) 

Στερεός ηλεκτρολύτης 
(π.χ. YSZ, β″-Al2O3) 

Βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
(π.χ. Au) 

Αέριο αναφοράς 
(π.χ. Ο2) 

 

όπου τα αέρια αντιδρώντα (για παράδειγμα C2H4 + Ο2) τροφοδοτούνται στην καταλυτικά ενεργή 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας. Το ηλεκτρόδιο εργασίας αποτελεί ταυτόχρονα το ηλεκτρόδιο του 

ηλεκτροχημικού κελιού αλλά και τον καταλύτη για την καταλυτική (χωρίς μεταφορά καθαρού φορτίου) 

αντίδραση, π.χ. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O. Το αέριο αναφοράς μπορεί να είναι ατμοσφαιρικός αέρας όταν 

χρησιμοποιείται διάταξη τύπου κυψέλης καυσίμου (“fuel cell design”, Σχήμα 1-1α) ή το αντιδρών μίγμα στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται η διάταξη “μονού θαλάμου” (“single pellet design”, Σχήμα 1-1β).14-16 
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Στην δεύτερη περίπτωση το ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι ουσιαστικά “οιονεί-ηλεκτρόδιο-αναφοράς” 

(quasi-reference-electrode) και το δυναμικό του δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται σημαντικά με την αέρια 

σύσταση. Συνήθως χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο αναφοράς Au, που λειτουργεί ικανοποιητικά καθώς 

έχει βρεθεί17-19 ότι το δυναμικό του ή το έργο εξόδου του μεταβάλλεται ελάχιστα (0.1 V) με την αέρια 

σύσταση για σταθερή O2
p . 

A

UWR
UWC

Counter
Electrode (C)

Reference
Electrode (R)

Solid
Electrolyte

Catalyst
Electrode (W)Reactants

Products

G/P

Catalyst 
Electrode (W)

Solid
Electrolyte

Reference
Electrode (R)

Counter
Electrode (C)

G/P
Reactants

UWR UWC

A

(α) (β) 
 

Σχήμα 1-1. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιείται σε μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
(α) Διάταξη τύπου κυψέλης καυσίμου (fuel-cell type design) και (β) διάταξη “μονού θαλάμου” (single pellet design). 

Η επαγόμενη μεταβολή στον καταλυτικό ρυθμό μιας αντίδρασης (εκφρασμένο σε mol/s) έχει 

βρεθεί ότι είναι έως και 200 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό της αντίδρασης πριν την επιβολή 

ρεύματος, δηλαδή επιτυγχάνεται έως και 20,000% αύξηση στον καταλυτικό ρυθμό. Η αύξηση αυτή είναι 

συνήθως 10-105 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό ηλεκτροχημικής παροχής ιόντων (π.χ. Ο2-, Νa+, Η+) 

στην καταλυτική επιφάνεια, I/nF (όπου Ι είναι το επιβαλλόμενο ρεύμα , n είναι το φορτίο του ιόντος και 

F είναι η σταθερά του Faraday). Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιόν του φορέα που παρέχεται ηλεκτροχημικά 

στην καταλυτική επιφάνεια προκαλεί την αντίδραση έως και 1.5·105 κανονικά ροφημένων αντιδρώντων 

για την παραγωγή έως και 1.5·105 μορίων προϊόντος: συνεπώς το ηλεκτρικό ρεύμα δρα κυρίως ως 

ισχυρός προωθητής και όχι απλά σαν την ηλεκτροχημική κινούσα δύναμη της καταλυτικής αντίδρασης. 

Έχουν παρατηρηθεί ακόμη σημαντικές και αντιστρεπτές μεταβολές στην εκλεκτικότητα αρκετών 

αντιδράσεων, με αποτέλεσμα, μέσα από συστηματική μελέτη, να γίνει σαφές ότι το φαινόμενο NEMCA 

δεν περιορίζεται από το μέταλλο, τον ηλεκτρολύτη ή τον τύπο της καταλυτικής αντίδρασης13, 14.  

Από το 1981, όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά η μη φαρανταϊκή ενίσχυση στην ετερογενή 

κατάλυση για την εποξείδωση αιθυλενίου σε ηλεκτρόδια Ag20, έχει γίνει σημαντική έρευνα και πληθώρα 

μελετών για την επαγωγή αλλά και την κατανόηση του μηχανισμού δράσης του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης13, 14. Μια συνοπτική παρουσίαση των μελετών NEMCA που έχουν γίνει στα 

διάφορα καταλυτικά συστήματα φαίνεται στον Πίνακα 1-1. Έχουν χρησιμοποιηθεί πλήθος καταλυτών 

(Pt. Pd. Rh, Ag, Ni, Au, Fe, IrO2, RuO2) εναποτεθειμένων σε στερεούς ηλεκτρολύτες (αγωγούς ιόντων 

Ο2-, Na+, F-, K+ και H+) για διάφορους τύπους καταλυτικών αντιδράσεων (πλήρη ή μερική οξείδωση, 

αναγωγή του ΝΟ, υδρογόνωση, αφυδρογόνωση, ισομερισμός και αναμόρφωση φυσικού αερίου). Αξίζει 

να σημειωθούν οι πιο πρόσφατες μελέτες όπου επιτυγχάνεται ηλεκτροχημική ενίσχυση με την χρήση 
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μικτών ιοντικών-ηλεκτρονικών αγωγών (TiO2, CeO2)21, 22 ή με ηλεκτρολύτη πολυμερές Nafion23-25, αλλά 

και σε υδατικά διαλύματα αλκαλίων26, 27, τήγματα αλάτων28 και καταλυτικά συστήματα υψηλής 

διασποράς29, 30. Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση, έχουν μελετηθεί περισσότερα από 60 καταλυτικά 

συστήματα που εμφανίζουν το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης13, 14. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η αρχή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές πειραματικές τεχνικές όπως Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση (Temperature 

Programmed Desorption, TPD)31-35, Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από Ακτίνες-Χ (X-ray 

Photoelectron Spectroscopy, XPS)35-40, Ενισχυμένη από την Επιφάνεια Φασματοσκοπία Raman (Surface 

Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)41, Mικροσκοπία Σάρωσης Φαινομένου Σήραγγος (Scanning 

Tunneling Microscopy, STM)35, 42-45, Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Υπεριώδους (Ultra-violent 

Photoelectron Spectroscopy, UPS)37, Μικροσκοπία Εκπομπής Φωτοηλεκτρονίων (PhotoElectron 

Emission Microscopy, PEEM)46, Φασματοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης (AC Impedance 

Spectroscopy)47-49, μετρήσεις έργου εξόδου με την τεχνική του παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin Probe 

Technique)12, 19, 34, 45, 50-52 και κυκλική βολταμμετρία (Cyclic Voltametry)53. Οι μελέτες αυτές, σε 

συνδυασμό με την κινητική των αντιδράσεων47, 48 και θεωρητικές μελέτες,14, 54-58 οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης οφείλεται στην ηλεκτροχημικά 

ελεγχόμενη μετακίνηση-διάχυση (backspillover) ιοντικών ειδών που προέρχονται από τον στερεό 

ηλεκτρολύτη και καλύπτουν την εκτεθειμένη στην αέρια φάση, καταλυτικά ενεργή, επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου-καταλύτη.  

Στον τομέα της έρευνας γύρω από το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχουν 

συνεισφέρει σημαντικά, εκτός από την ερευνητική ομάδα που πρώτη ανακάλυψε και παρουσίασε το 

φαινόμενο11, 12, 14, 20, 59, 60, πολλές ακόμη αξιόλογες ερευνητικές ομάδες όπως των Sobyanin-Belyaev61, 62 

(Boreskov Institute of Catalysis), Comninellis63-66 (EPFL), Lambert67-70 (University of Cambridge), 

Haller71 (Yale University), Anastasijevic72 (LURGI), Smotkin24, 25 (Illinois Institute of Technology), 

Imbihl46, 73 (University of Hannover)  Pacchioni54 (Universita di Milano-Biccoca), Bjerrum28 (Technical 

University of Denmark), Metcalfe74-77 (University of Manchester), Lee78 (Seoul National University), 

Barbier79 (Universite de Poitiers), Christensen-Larsen80, 81 (Dinex A/S), Stoukides82 (University of 

Thessaloniki), Sanchez-Leiva83 (Universidad Nacional de Cordoba), και Vernoux-Gaillard84, 85 (CNRS). 

Πρόσφατα έγινε μια πλήρης ανασκόπηση όλων των μελετών που αφορούν στο φαινόμενο της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης14. 

Την σπουδαιότητα του φαινομένου NEMCA στον χώρο της ετερογενούς κατάλυσης, της 

ηλεκτροχημείας και της επιστήμης επιφανειών, έχουν αναλύσει οι Bockris και Minevski86, 

Wieckowski87, Pritsard88 και Haber89. Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του 

φαινομένου και η θεωρητική και πειραματική απόδειξη του μηχανισμού του. 
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Πίνακας 1-1. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης (ΗΕ) ταξινομημένες με βάση τον τύπο του στερεού ηλεκτρολύτη. 
 
1. Μελέτες NEMCA με χρήση YSZ. Προωθητικό ιόν: Ο2- 

Αντιδρώντα 
Δότης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Δέκτης 
Ηλεκτρονίων

(A) 

Προϊόντα Καταλύτης T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIO2- Αν. 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3×105 55 55 14, 90 

C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 14, 17 

     -100 7 -  

CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 14, 91 

CO O2 CO2 Pt 300-550 2×103 3 2 14, 92 

     -500 6 -  

CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 14, 93, 94 

CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1×104 4,15* 3 14, 95 

C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3×103 6 - 14, 18 

CH3OH  H2CO,CO,CH4 Pt 400-500 -10 3* - 14, 95, 96 

C2H4 NO CO,CO2,N2,N2O Pt 380-500 -50 7 - 97 

C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5×104 90 90 14, 98 

H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 14 

C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1×103 150* 150 99 

CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 100 

CO O2 CO2 Pd 400-550 1×103 2 1 14, 96 

H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 14 

H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 14, 101 

CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2×103 90 90 102 

H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - 14, 96 

CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - 103, 104 

CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - 103 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 14, 20, 105-

108 

C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 14, 59 

CH4 O2 CO2,C2H4,C2H6 Ag 650-850 5 30* 30 14, 109 

CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 14, 110 

CH3OH  H2CO, CO, CH4 Ag 550-750 -25 6* - 14, 111 

CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - 78 

CH4 O2 C2H4,C2H6,CO2 Ag 700-750 -1.2 8* - 14, 62, 112 

CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 113 

CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - 14, 114 

CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - 14, 62, 112 

CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - 14, 62, 112 

C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 14, 51, 63 

C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4×103 115 115 115 

 

2. Μελέτες NEMCA με χρήση αγωγών ιόντων F- 

Αντιδρώντα 
Δότης  Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIF- Αν. 

CO O2 CO2 Pt CaF2 500-700 200 2.5 1.5 14, 116 

 

3. Μελέτες NEMCA με χρήση μικτών (ιοντικών-ηλεκτρονικών)  αγωγών 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
 (D) 

Ηλεκτρονίων 
 (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIF- Αν. 

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 
(TiO+

x, O2-) 
450-600 5×103 20 20 14, 21 

C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 
(CeO+

x, O2-) 
500 -105 3 - 22 

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-475 -250 2 - 117 

C3H6 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-500 1000 
-1000 

2.4 - 117 
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4. Μελέτες NEMCA με χρήση αγωγών ιόντων Na+ 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PINa+ Αν. 

C2H4 O2 CO2 Pt β″-Al2O3 180-300 5×104 0.25 -30 14, 118 

CO O2 CO2 Pt β″-Al2O3 300-450 1×105 0.3 -30 14, 119 

      -1×105 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt β″-Al2O3 100-150 - ~0 -10 14, 120, 

121 

H2 C2H2 C2H4,C2H6 Pt β″-Al2O3 100-300 - -* - 122 

C2H4 NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 280-400 - ∞ 500 14, 39 

CO NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 320-400 - 13* 200 123 

C3H6 NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 375 - 10 - 124 

H2 NO N2,N2O Pt β″-Al2O3 360-400 - 30 6000 125 

H2 
C2H2, 
C2H4 

C2H4,C2H6 Pd β″-Al2O3 70-100 - 0.13 - 126 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag β″-Al2O3 240-280 - - 40 107 

CO O2 CO2 Ag β″-Al2O3 360-420 - 2 - 14 

C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2PO12 430 - 10 300 127 

 

5. Μελέτες NEMCA με χρήση αγωγών ιόντων Κ+ 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIK+ Αν. 

NH3  N2, H2  Fe K2YZr(PO4)3 500-700 - 4.5 - 128 

 

6. Μελέτες NEMCA με χρήση αγωγών ιόντων Η+ 

 

7. Μελέτες NEMCA σε  υδατικά αλκαλικά διαλύματα 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIOH- Αν. 

H2 O2  H2O Pt H2O - 0.1N KOH 25-50 20 6 20 14, 27 

 

8. Μελέτες NEMCA με χρήση  τηγμένών αλάτων 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
Αν.

SO2 O2  SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-450 -100 6 28 

*: Παρατηρήθηκε μεταβολή στην εκλεκτικότητα.  
#:  4.5 mol% Y2O3 – 10 mol% TiO2 – 85.5 mol% ZrO2 

Αντιδρώντα 
Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIH+ Αν. 

C2H4 O2  CO2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 385-470 -3×104 5 - 129 

H2 N2  NH3 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 440 6 12 6 130 

NH3  N2, H2  Fe CaZr0.9In0.1O3-a 530-600 150 3.6 - 128 

CH4  C2H6, 
C2H4 

Ag SrCe0.95Yb0.05O3 750 - 8* 10 14, 82 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-170 300 2 12 14, 61 

H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 14, 23 

1-C4H8  C4H10,  
2-C4H8 
(cis, trans) 

Pd Nafion 70 -28 40* - 24 
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1.2 Στερεοί Ηλεκτρολύτες 

Οι στερεοί ηλεκτρολύτες είναι στερεά κρυσταλλικά υλικά με ηλεκτρική αγωγιμότητα που 

οφείλεται μερικά ή ολικά σε μεταφορά ιόντων. Οι πρώτοι στερεοί ηλεκτρολύτες ανακαλύφθηκαν το 19ο 

αιώνα από τον Michael Faraday. Σήμερα απαντώνται σε πολλές εφαρμογές και κυρίως στις κυψέλες 

καυσίμου (SOFC)1, 131-134, στην τεχνολογία αισθητήρων-ανιχνευτών3, 135-137 και στην ηλεκτροχημική 

ενίσχυση καταλυτών14. Όταν το 1973 ανακαλύφθηκαν ηλεκτρολύτες πολυμερή, η υγρή ηλεκτροχημεία 

και η ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης άρχισαν να συγκλίνουν έπειτα από μια παράλληλη πορεία 150 

ετών138. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν η οξείδωση οργανικών σε άνοδο Ti/IrO2 με την χρήση 

Nafion® ως ηλεκτρολύτη139 και η εφαρμογή του φαινομένου NEMCA σε ηλεκτρόδια Pt-Black 

εναποτεθειμένα σε Nafion 11723. 

Η αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών οφείλεται στην μετακίνηση ιόντων από μια θέση σε 

μια άλλη μέσω της κρυσταλλικής δομής του στερεού140-143. Τα ιόντα αυτά καταλαμβάνουν συνήθως  

καθορισμένες (ενδοπλεγματικές) θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγμα (lattice) αποτελώντας συνολικά ένα 

σταθερό πλέγμα (sublattice). Η ύπαρξη αυτού του σταθερού πλέγματος (sublattice) είναι ο λόγος για την 

χαμηλότερη κινητικότητα των ιόντων στους στερεούς ηλεκτρολύτες σε σύγκριση με τους υγρούς όπου 

όλα τα ιόντα είναι ευκίνητα. 

Ο μηχανισμός αγωγής των ιόντων βασίζεται στην παρουσία σημειακών αταξιών στο 

κρυσταλλικό πλέγμα των στερεών ηλεκτρολυτών. Οι σημειακές αταξίες (points defects) είναι τύπου 

Frenkel ή Schottky και είναι δυνατόν να οφείλονται σε θερμοδυναμικούς λόγους, με κινούσα δύναμη την 

προκαλούμενη πλεγματική αταξία, ή σε λόγους διατήρησης της ηλεκτροουδετερότητας, προκειμένου να 

αντισταθμιστεί το φορτίο των ξένων ιόντων διαφορετικού σθένους, που εισάγονται στο υλικό (doping), 

με σκοπό την αύξηση της ιοντικής αγωγιμότητας. 

Στα υλικά με αταξίες Schottky η αγωγιμότητα οφείλεται στις μετακινήσεις των κενών θέσεων 

(οπών) στο πλέγμα μέσω διαδοχικών μετακινήσεων ιόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ένα ιόν 

κοντά στην κενή θέση μπορεί να μετακινηθεί σε αυτήν δημιουργώντας μια νέα κενή θέση. Οι κενές 

θέσεις (οπές) δημιουργούνται είτε θερμικά με την απώλεια ιοντικών ζευγών (ατέλειες Schottky) είτε με 

ντοπάρισμα (π.χ. κενές θέσεις O2- στην ZrO2 ενισχυμένη με Y2O3). Τα υλικά αυτά έχουν σχετικά χαμηλή 

ιοντική αγωγιμότητα. Στα υλικά με αταξίες Frenkel, όπου η ιοντική αγωγιμότητα είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη, η μεταφορά φορτίου οφείλεται στην μετακίνηση των ιόντων διαμέσου μιας σειράς 

ενδοπλεγματικών θέσεων. Ένα ιόν σε ενδοπλεγματική θέση έχει τη δυνατότητα είτε να μετακινηθεί σε 

μια γειτονική ενδοπλεγματική θέση είτε να εκτοπίσει ένα γειτονικό ιόν που βρίσκεται σε κανονική 

πλεγματική θέση, κάνοντάς το να μετακινηθεί σε ενδοπλεγματική θέση. Υπάρχει ακόμη η κατηγορία 

στερεών ηλεκτρολυτών στους οποίους η αταξία είναι  μεγάλη (ένα είδος ιόντων του πλέγματος 

κατανέμονται τυχαία μεταξύ των κανονικών πλεγματικών και των ενδοπλεγματικών θέσεων 

καταλαμβάνοντας το χώρο μεταξύ των πλεγματικών θέσεων του άλλου τύπου ιόντων με αποτέλεσμα οι 

συγκεντρώσεις κενών θέσεων και ενδοπλεγματικών ιόντων να γίνονται συγκρίσιμες)142, 144. Αυτοί οι 

στερεοί ηλεκτρολύτες, όπως ο AgI, ονομάζονται “υπεριοντικοί” αγωγοί (superionic conductors) και 
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παρουσιάζουν την υψηλότερη ιοντική αγωγιμότητα143. Στην περίπτωση των υπεριοντικών αγωγών η 

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

ότι στους υπόλοιπους στερεούς ηλεκτρολύτες.  

Ανάλογα με το ιόν που άγεται, οι στερεοί ηλεκτρολύτες διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

1. Αγωγοί ιόντων οξυγόνου: είναι στερεά διαλύματα οξειδίων δισθενών ή τρισθενών 

μετάλλων (π.χ. Y2O3, Yb2O3, CaO) σε οξείδια τετρασθενών μετάλλων (π.χ. ZrΟ2, ThO2, 

CeO2). H σταθεροποιημένη ZrΟ2 (6 – 0% mol Y2O3 ή 5 – 15% mol CaO σε ΖrO2) 

χρησιμοποιείται στους ανιχνευτές οξυγόνου και η αγωγιμότητά της είναι σημαντική 

μεταξύ 400ο και 1200οC.  

2. Αγωγοί Li+, H+: όπου ανήκουν πολλοί πολυμερικοί στερεοί ηλεκτρολύτες (π.χ. 

διαλύματα αλάτων των αλκαλίων σε πολυαιθυλενοξείδιο). Η αγωγιμότητα τους είναι 

σημαντική και σε θερμοκρασία δωματίου και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέου 

τύπου μπαταριών. 

3. Αγωγοί ιόντων νατρίου: όπου ανήκουν οι β- και β΄΄-αλουμίνες, οι οποίες είναι μη 

στοιχειομετρικές ενώσεις με γενικούς τύπους Na1+xAl11Ο17+x/2  (με χ από 0.15 έως 0.3) 

και Na1+xMxAl11-xO17 αντίστοιχα, όπου Μ είναι δισθενές μέταλλο (π.χ. Mg2+, Ni2+, Zn2+). 

Παρουσιάζουν σημαντική αγωγιμότητα γύρω στους 300οC. 

4. Αγωγοί K+, Cs+, Rb+, Tl+: όπου ανήκουν οι διάφορες υποκατεστημένες β- και β΄΄-

αλουμίνες. Οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ιοντική αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες 

200o έως 400οC.  

5. Αγωγοί ιόντων αργύρου: όπως οι ενώσεις α-AgI, RbAg2I4 οι οποίες παρουσιάζουν καλή 

ιοντική αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες μεταξύ 150 και 350οC. 

6. Αγωγοί ιόντων Cu+: όπως οι ενώσεις Cu2Se και KCu4I5 που εμφανίζουν σημαντική 

αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες από 250 έως 400οC. 

7. Αγωγοί ιόντων F-: όπως οι ενώσεις PbF2 και CaF2 που εμφανίζουν σημαντική 

αγωγιμότητα πάνω από τους 500°C. 

Στην παρούσα εργασία οι στερεοί ηλεκτρολύτες που χρησιμοποιούνται είναι αγωγοί ιόντων Ο2- 

(YSZ που είναι ένας καθαρός ιοντικός αγωγός, και CeO2 ένας μικτός ιοντικός-ηλεκτρονικός αγωγός)145. 

Η αγωγιμότητα ιόντων Ο2- εμφανίζεται κυρίως σε υλικά που κρυσταλλώνονται στη δομή του φθορίτη  

όπως ZrO2, ThO2 και CeO2, και οφείλεται στην παρουσία στο πλέγμα τους φορτισμένων κενών θέσεων 

ιόντων οξυγόνου (charged oxygen ion vacancies), μεταξύ των οποίων γίνεται κύρια η μετακίνηση των 

ιόντων οξυγόνου. Η ZrO2 κρυσταλλώνεται στην κυβική δομή του φθορίτη μόνο πάνω από τους 2400οC 

ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι ασταθής και δεν εμφανίζει ιοντική αγωγιμότητα133, 146. Η κυβική 

ZrO2 μπορεί να σταθεροποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με την ενίσχυση (doping) της δομής της, 

με αντικατάσταση, δηλαδή, κατιόντων της από κατιόντα χαμηλότερου σθένους (π.χ. αντικατάσταση Zr4+ 

από Υ3+), οπότε αυξάνει ο αριθμός των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου (ενώ μειώνεται ο αριθμός των 



8 Κεφάλαιο 1
 

 

ιόντων οξυγόνου σε ενδοπλεγματικές θέσεις) σε τρόπο ώστε να διατηρηθεί συνολικά η 

ηλεκτροουδετερότητα. Ο βαθμός ενίσχυσης, που είναι σημαντικός για την επίτευξη ικανοποιητικής 

ιοντικής αγωγιμότητας, εξαρτάται σημαντικά από το βασικό κρυσταλλικό πλέγμα και το ιόν 

αντικατάστασης. Η ιοντική αγωγιμότητα αρχίζει να μειώνεται πέρα από μια συγκεκριμένη συγκέντρωση 

του προστιθέμενου οξειδίου, γεγονός που οφείλεται στην συνένωση αταξιών (defect association) λόγω 

ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου με τα προστιθέμενα κατιόντα για 

σχηματισμό συμπλόκων αταξιών, και στην εξάρτηση από την συγκέντρωση της κινητικότητας 

(mobility) των ιόντων του οξυγόνου142, 147. Για την περίπτωση της YSZ, η μέγιστη ιοντική αγωγιμότητα 

επιτυγχάνεται σε συγκέντρωση Y2O3 8-10% mol και θερμοκρασία 800°C. 

Η ιοντική αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-2, 

περιγράφεται συνήθως από την ημιεμπειρική εξίσωση:  

 σ = σ0 / Τ exp (-EA / RT) 1.1 

όπου ο όρος σ0 είναι συνάρτηση του ιοντικού φορτίου, της συγκεντρώσεως των ευκίνητων ιόντων, της 

συχνότητας με την οποία επιχειρείται η μετακίνηση ενός ευκίνητου ιόντος σε κάποια γειτονική θέση 

(attempt frequency) και της απόστασης της μετακίνησης αυτής (jump distance), ενώ EA είναι η ενέργεια 

ενεργοποίησης της ιοντικής μετακίνησης και Τ η απόλυτη θερμοκρασία. Η ενέργεια ενεργοποίησης EA 

είναι συνήθως της τάξεως των 0.5–2 eV. Η ελάχιστη ιοντική αγωγιμότητα που πρέπει να διαθέτει ένας 

στερεός ηλεκτρολύτης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογή κυψέλης καυσίμου είναι 0.1-1Ω-1cm-1. 

1 2 3 4
(1000/T) / K

σ 
/ Ω

-1
. c

m
-1

CaF2

ThO2(Y2O3)

ZrO2(Y2O3)

CeO2(Gd2O3)

β-Na2O 11Al2O3

AgCl β-AgI

α-AgI

Li-β-Al2O3

H3OClO4

Na3Zr2PSi2O12

β-Ag3S I

α-Ag3S I

KCu4I5

H2SO4

RbAg4I5

7CuBrC6H12N4CH3Br

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

1

 

Σχήμα 1-2. Θερμοκρασιακή εξάρτηση της ιοντικής αγωγιμότητας μερικών στερεών ηλεκτρολυτών. Σύγκριση με την 
αγωγιμότητα του πυκνού H2SO4 (37 wt%) 144. 

.. 
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Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα υλικό ως καλό στερεό ηλεκτρολύτη σε ένα ηλεκτροχημικό 

κελί συνοψίζονται148 παρακάτω: 

1. Η ιοντική αντίσταση, Ri, θα πρέπει να είναι μικρή. Αυτό εξαρτάται από την 

αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη και την γεωμετρία του ηλεκτροχημικού κελιού. 

2. Ο ηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι καθαρά ιοντικός αγωγός με αμελητέα ηλεκτρονική 

αγωγιμότητα. 

3. Η διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη θα πρέπει να εμφανίζει μικρή αντίσταση στην 

αντίδραση μεταφοράς φορτίου. 

4. Ο ηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία στις συνθήκες της 

αντίδρασης. Το μέγιστο δυναμικό του κελιού που μπορεί να παρατηρηθεί δίνεται από 

την διαφορά δυναμικού μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας του 

ηλεκτρολύτη.  

5. Τα ευκίνητα ιόντα του ηλεκτρολύτη θα πρέπει να είναι τα δραστικά (working) ιόντα του 

κελιού. 

6. Το κόστος παρασκευής του υλικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. 

1.3 Φαινόμενα Διάχυσης: Spillover-Backspillover 

Το φαινόμενο της επιφανειακής διάχυσης ειδών, spillover, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ετερογενή κατάλυση και αποτελεί αντικείμενο εκτενούς μελέτης τα τελευταία χρόνια. Παρατηρήθηκε 

για πρώτη φορά από τον Kuriacose149 το 1957. Οι Conner et al.150 το 1986 και Teichner151 το 1993 

συγκέντρωσαν και ανασκόπησαν την έρευνα που έχει γίνει στον τομέα αυτό. 

Το φαινόμενο spillover μπορεί να περιγραφεί ως η μετακίνηση ροφημένων ειδών από μια φάση 

στην οποία ροφούνται εύκολα (φάση-δότης) σε μια άλλη φάση στην οποία δεν ροφούνται άμεσα (φάση-

δέκτης). Με τον τρόπο αυτό ένα φαινομενικά αδρανές υλικό (δέκτης) αποκτά καταλυτική ενεργότητα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το υλικό-δέκτης παραμένει ενεργό ακόμα και μετά τον διαχωρισμό του από 

τον δότη. Ακόμα, αρκετά συχνά, σύμφωνα με τους Delmon et al.152-154, η απλή μηχανική ανάμιξη των 

φάσεων δότη και δέκτη είναι αρκετή για την εμφάνιση του φαινομένου spillover και την επίδρασή του 

στην καταλυτική κινητική, οδηγώντας στον λεγόμενο “Remote Control Mechanism”, ένας όρος που 

εισήχθει από τον Delmon152. Το φαινόμενο διάχυσης ειδών, spillover, οδηγεί όχι μόνο στην βελτίωση 

της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας αλλά και στην αύξηση του χρόνου ζωής και την 

αναγεννησιμότητα των καταλυτών. 

Το φαινόμενο spillover έχει παρατηρηθεί για διάφορα είδη όπως Η155, Ο156, Ν157, ΝΟ150 ή CO156, 

οι περισσότερες όμως μελέτες αφορούν την διάχυση (spillover) υδρογόνου. 

Προκειμένου να περιγραφεί ο μηχανισμός του spillover στην ετερογενή κατάλυση, δεν επαρκεί 

η απευθείας εφαρμογή των γνωστών κινητικών μοντέλων. Ο σχηματισμός νέων επιφανειακών κέντρων 

ή η τροποποίηση των επιφανειακών συγκεντρώσεων οδηγούν στην εισαγωγή νέων όρων στις εξισώσεις 

ρυθμού. Ένα γενικό μοντέλο αντίδρασης για το σχηματισμό spillover οξυγόνου, την μεταφορά, την 
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ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση προτάθηκε από τους Delmon, Block  και την εργαστηριακή τους 

ομάδα153. Σχηματική αναπαράσταση των εξισώσεων του μοντέλου αυτού (εξισώσεις 1.2-1.6) 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-3. 

O2 + 2 D → 2 O⋅D σχηματισμός spillover ειδών O στην φάση-δότη D  1.2 

2 O⋅D → O2 + 2 D   επανασχηματισμός O2    1.3 

A + O⋅D ↔ D + O⋅A  μεταφορά του O από τον δότη D στον δέκτη A  1.4 

O⋅A + B → C σχηματισμός ενεργού κέντρου C   1.5 

E + C → E′    απενεργοποίηση του κέντρου C μέσω αλληλεπίδρασης με το E 1.6 

Οι εξισώσεις 1.2 και 1.3 περιγράφουν την διασπαστική ρόφηση και τον επανασχηματισμό 

(συνδυαστική εκρόφηση) οξυγόνου στην φάση-δότη (D). Η εξίσωση 1.4 περιγράφει την μεταφορά 

μεταξύ δότη, D, και δέκτη, Α. Το διαχεόμενο (spillover) οξυγόνο είναι ένα ευκίνητο είδος που υπάρχει 

στην επιφάνεια του δέκτη χωρίς να συνδέεται σε κάποια συγκεκριμένο επιφανειακή θέση. Τα 

διαχεόμενα είδη μπορούν να αλληλεπιδράσουν με μια συγκεκριμένη θέση B στην επιφάνεια του δέκτη 

και να σχηματίσουν ένα ενεργό κέντρο C (εξίσωση 1.5). Η εξίσωση 1.6 αντιστοιχεί στην 

απενεργοποίηση του ενεργού κέντρου C μέσω της αλληλεπίδρασής του με ένα αντιδρόν E. 

Donor(D)

Acceptor(A)
A + B      C      F

O

D
 

O

D
 

O
O2

E        E

 

Σχήμα 1-3. Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού του spillover οξυγόνου όπως περιγράφεται στις αντιδράσεις (1.2) έως (1.6)14. 

Τα φαινόμενα spillover-backspillover παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλά καταλυτικά 

συστήματα. Όπως θα δούμε και στο Κεφάλαιο 2, αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο των ισχυρών 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (SMSI), που ανακαλύφθηκε από τον Tauster158 και απασχόλησε την 

επιστημονική κοινότητα της κατάλυσης για περίπου μια δεκαετία159, βρέθηκε ότι οφείλεται στην 

αντιδιάχυση (backspillover) ιοντικών ειδών από τον φορέα TiO2 στην μεταλλική υποστηριγμένη 

επιφάνεια. Ακόμη, η εκτεταμένη χρήση φορέων όπως η ZrO2 και η CeO2 σε κλασικά συστήματα 

διεσπαρμένων καταλυτών, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην ιδιότητα των φορέων αυτών να 

παρέχουν συνεχώς backspillover ανιονικό οξυγόνο στην επιφάνεια των μεταλλικών καταλυτών που 

υποστηρίζουν. 
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Παρατηρώντας τα Σχήματα 1-3 και 1-4, αξίζει να τονίσουμε την ομοιότητα ανάμεσα στον 

“remote control” μηχανισμό του spillover και στον μηχανισμό διάχυσης σε όλη την καταλυτικά ενεργή 

επιφάνεια του μεταλλικού ηλεκτροδίου (spillover) των ιόντων τα οποία, με την εφαρμογή ρεύματος ή 

δυναμικού, φτάνουν στα όρια τριών φάσεων καταλύτη/στερεού ηλεκτρολύτη/αερίου όπου σχηματίζουν 

ροφημένα είδη (Οa). Αυτά τα ηλεκτροχημικά μεταφερόμενα είδη στην καταλυτική επιφάνεια 

αλληλεπιδρούν με τα επίσης ροφημένα αντιδρώντα και μεταβάλλουν τις καταλυτικές ιδιότητες της 

καταλυτικής επιφάνειας (φαινόμενο ΝEMCA)14. Στην περίπτωση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης ο 

στερεός ηλεκτρολύτης αποτελεί την φάση-δότη και το μέταλλο-καταλύτης αποτελεί την φάση-δέκτη 

σύμφωνα με την ορολογία του Delmon. 

 

Σχήμα 1-4. Backspillover των ροφημένων ειδών οξυγόνου Oa που σχηματίζονται στο όριο των τριών φάσεων (tpb) μέσω της 
επιβολής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μια διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα είναι ότι στα πειράματα NEMCA ο ρυθμός spillover-

backspillover μπορεί να ελεγχθεί και να μετρηθεί ακριβώς απλώς με την μέτρηση του επιβαλλόμενου 

ρεύματος ή δυναμικού. Ακόμη, στα πειράματα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης ο μηχανισμός backspillover 

παρέχει στην καταλυτική επιφάνεια, όχι ένα ενεργό κέντρο, αλλά ένα προωθητικό είδος (αν και το 

τελευταίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “ενεργό κέντρο” με την ευρύτερη έννοια του όρου)14. 

Σε ένα ηλεκτροχημικό κελί όπως αυτό του Σχήματος 1-4, μεταλλικού ηλεκτροδίου (Pt) /στερεού 

ηλεκτρολύτη (YSZ), στο όριο των τριών φάσεων (tpb), αερίου-μετάλλου (Μ)-YSZ και σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος βρίσκεται σε ισορροπία η αντίδραση: 

 1/2O2(g) + 2e-(M)  O2-(YSZ) 1.7 

Η συνθήκη ισορροπίας είναι: 

 )YSZ()M(2)g(2/1 2Oe2 −=+ μμμΟ  1.8 

όπου 
2

(g)Ομ  είναι το χημικό δυναμικό του Ο2 στην αέρια φάση (λαμβάνεται ως σταθερό), e (M)μ  είναι 

το ηλεκτροχημικό δυναμικό (ή το επίπεδο Fermi) των ηλεκτρονίων στο μέταλλο (που είναι επίσης 

σταθερό σε όλο το μεταλλικό ηλεκτρόδιο) και 2O −μ (YSZ) είναι το ηλεκτροχημικό δυναμικό του Ο2 

στην YSZ. 
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Η αντίδραση 1.7 βρίσκεται σε ισορροπία σε όλη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου Pt που 

βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση και όχι μόνο στην τριεπιφάνεια (tpb) και η συνθήκη ισορροπίας 

της γράφεται: 

 )M()M(2)g(2/1 2Oe2 −=+ μμμΟ  1.9 

όπου τώρα 2O (M)−μ  είναι το ηλεκτροχημικό δυναμικό του Ο2- στην επιφάνεια του μεταλλικού 

ηλεκτροδίου που βρίσκεται εκτεθειμένο στην αέρια φάση. Συνεπώς στην ισορροπία, δηλ. όταν η 

διάχυση είναι κινητικά δυνατή, έχουμε: 

 2 2O O(M) (YSZ)− −μ = μ  1.10 

 Επομένως η κινούσα δύναμη της διάχυσης των Ο2- από την YSZ στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου που είναι εκτεθειμένη στην αέρια φάση, δηλ. την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια, είναι ίση 

με 2 2O O(YSZ) (M)− −μ − μ . Η κινούσα δύναμη μηδενίζεται μόνο όταν η διάχυση των Ο2- έχει λάβει 

χώρα και έχει εγκατασταθεί η “αποτελεσματική” διπλοστοιβάδα που φαίνεται στο Σχήμα 1-514. 

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2- O (g)2
O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

MYSZ

(B)

(A)

μΟ2-( )YSZ μΟ2-(Μ)

Z

+
+
+
+

++ +

++

++

+
+

++
++

+ +

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

 

Σχήμα 1-5. Μεταβολή του ηλεκτροχημικού δυναμικού, −Ο
μ 2 , των ειδών O2- στην YSZ και στην επιφάνεια του μεταλλικού 

ηλεκτροδίου όταν λαμβάνει χώρα διάχυση (spillover), (διακεκομμένες γραμμές A και B) και όταν έχει αποκατασταθεί 
ισορροπία. Στην περίπτωση (A) η διάχυση των ειδών στην επιφάνεια του μετάλλου αποτελεί το ρυθμορυθμιστικό βήμα ενώ 
στην περίπτωση (B) η διεργασία του backspillover καθορίζεται από τον ρυθμό, I/nF, σχηματισμού των ειδών backspillover στο 
όριο των τριών φάσεων (tpb). Η περίπτωση αυτή εμφανίζεται κυρίως στα πειράματα NEMCA)14. 
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1.4 Το Φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της Κατάλυσης  

1.4.1 Πειραματική Διάταξη 

Η βασική πειραματική διάταξη για κινητικές και ηλεκτροκινητικές μελέτες φαίνεται στο Σχήμα 

1-1. Το ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτης είναι τυπικά ένα λεπτό πορώδες ηλεκτρικά αγώγιμο στρώμα 

πάχους 3-20 μm, με τον συντελεστή τραχύτητας να κυμαίνεται σε τιμές 3-50014, 16, 96. Σε πιο πρόσφατες 

μελέτες160, 161 χρησιμοποιούνται και πολύ λεπτά καταλυτικά ηλεκτρόδια, πάχους 400-1000Å, που 

παρασκευάζονται με την μέθοδο της εναπόθεσης με εξάχνωση (sputtering). Τα καταλυτικά στρώματα 

βρίσκονται εναποτεθειμένα στην επιφάνεια του κεραμικού φορέα-στερεού ηλεκτρολύτη (π.χ. ZrO2-

σταθεροποιημένη με 8% mol Y2O3 (YSZ) έναν αγωγό ιόντων Ο2-, Na-β″Al2O3 έναν αγωγό ιόντων Na+, 

CaZr0.9In0.1O3-α έναν αγωγό H+, είτε  TiO2 ή CeO2 που είναι μικτοί ηλεκτρονικοί-ιοντικοί αγωγοί). Η 

παρασκευή (εναπόθεση), η θερμική κατεργασία και ο χαρακτηρισμός των ηλεκτροδίων εργασίας, 

βοηθητικού και αναφοράς, για ένα τυπικό ηλεκτροχημικό κελί που χρησιμοποιείται σε μελέτες NEMCA 

έχουν παρουσιαστεί με λεπτομέρεια αλλού14-16, 96, όπως και το σύστημα ανάλυσης (αέρια 

χρωματογραφία, φασματοσκοπία μάζας, και φασματοσκοπία υπερύθρου) για την διαρκή 

παρακολούθηση και καταγραφή του ρυθμού των καταλυτικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα14-16, 96. 

Η γεωμετρική επιφάνεια των ηλεκτροδίων εργασίας είναι συνήθως 1-2 cm2, ενώ η πραγματική, 

ενεργός επιφάνειά τους φτάνει τα 50-2000 cm2, όπως αυτή υπολογίζεται από πειράματα ισόθερμης 

χημικής τιτλοδότησης CO με O2 ή μέσω της δυναμικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθμού σε  

γαλβανοστατικά πειράματα14-16, 96. Το ηλεκτρόδιο-καταλύτης βρίσκεται εκτεθειμένο στο αέριο μίγμα της 

αντίδρασης (π.χ. C2H4 + O2) μέσα σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής, η λειτουργία του οποίου προσεγγίζει 

πολύ καλά αντιδραστήρα CSTR. Τα ηλεκτρόδια βοηθητικό και αναφοράς είναι εκτεθειμένα στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, όταν χρησιμοποιείται διάταξη τύπου κυψέλης καυσίμου (“fuel cell design”, Σχήμα 

1-1α) ή στο αντιδρών μίγμα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η διάταξη “μονού θαλάμου” (“single 

pellet design”, Σχήμα1-1β).14-16 Στην δεύτερη περίπτωση τα ηλεκτρόδια αυτά είναι συνήθως καταλυτικά 

ανενεργά (π.χ. Au) και το ηλεκτρόδιο αναφοράς αποτελεί ουσιαστικά ένα ηλεκτρόδιο ψευδοαναφοράς 

(pseudoreference-monitoring-electrode)14, 34, 107, 162. 

Προκειμένου να επιβάλλεται σταθερό ρεύμα μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας (W) και 

βοηθητικό (C), IWC, ή σταθερό δυναμικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτη (W) αναφορικά με το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς (R), UWR, χρησιμοποιείται ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης. Με τον τρόπο 

αυτό ιόντα (Ο2- στην περίπτωση που χρησιμοποιείται YSZ, Na+ όταν χρησιμοποιείται Na-β″Al2O3, H+ 

όταν χρησιμοποιείται CaZr0.9In0.1O3-α) αντλούνται από (ή προς) τον στερεό ηλεκτρολύτη προς (ή από) 

την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας. Το ρεύμα ΙWC, ορίζεται ως θετικό όταν 

ανιόντα παρέχονται προς (ή κατιόντα αντλούνται από) την καταλυτική επιφάνεια. Έχει δειχθεί με την 

χρήση πολλών τεχνικών, όπως μετρήσεις έργου έξόδου, κυκλική βολταμμετρία, TPD, XPS, STM, ότι τα 

ιόντα αυτά (συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο μέταλλο (screening charge) ώστε να 

υφίστανται με την μορφή διπόλου) μεταναστεύουν (back-spillover) και διαχέονται πάνω στην 
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καταλυτικά ενεργή, εκτεθειμένη στην αέρια φάση, επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη. Κατά συνέπεια 

ο στερεός ηλεκτρολύτης δρα ως ένας ηλεκτρικά ενισχυμένος υποστηρικτής του καταλύτη με την 

δημιουργία μιας “αποτελεσματικής ηλεκτροχημικής διπλοστοιβάδας” πάνω στην καταλυτικά ενεργή, 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση, επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη14, 19. 

1.4.2 Τροποποίηση του Καταλυτικού Ρυθμού 

Στο Σχήμα 1-6 παρουσιάζεται ένα τυπικό πείραμα NEMCA σε ηλεκτροχημικό κελί όπως  αυτό 

που περιγράφηκε στο Σχήμα 1-1α. Ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι YSZ. Η καταλυτική αντίδραση που 

λαμβάνει χώρα είναι η πλήρης καύση (οξείδωση) του αιθυλενίου (C2H4) σε καταλύτη Pt90. Το 

καταλυτικό στρώμα Pt έχει συνολική ενεργό επιφάνεια Ν=4.2·10-9 mol Pt και βρίσκεται εκτεθειμένο σε 

μίγμα αντίδρασης O2
p =4.6 kPa, C H2 4

p =0.36 kPa και θερμοκρασία Τ=370°C, στον αντιδραστήρα CSTR 

συνεχούς ροής του Σχήματος 1-1α. Αρχικά (t<0) το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοιχτό (ΙWC=0) και το 

σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση, όπου ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος είναι r0=1.5·10-8 mol 

O/s. Ο αντίστοιχος ανηγμένος ρυθμός ανά επιφανειακό άτομο καταλύτη (TOF: Turnover Frequency), τα 

άτομα δηλαδή οξυγόνου που αντιδρούν με C2H4 ανά ενεργό επιφανειακή θέση Pt και ανά δευτερόλεπτο, 

είναι TOF=3.57 s-1. 

I=0 I=+1μA I=0

ro=1.5<10-8 mol O/s
Δr=38.5<10-8 mol O/s
I/2F=5.2<10-12 mol O/s
ρmax=26
Λmax=74000
N=4.2<10-9 mol Pt
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Σχήμα 1-6. Πείραμα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης: Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του δυναμικού του 
καταλύτη σε επιβολή σταθερού ρεύματος στην οξείδωση αιθυλενίου σε Pt/YSZ. T=370oC, =

2OP  4.6 kPa, 
42HCP = 0.36 kPa. Η 

πειραματική τιμή της σταθεράς χρόνου χαλάρωσης (τ) καθώς και η υπολογισμένη από την σχέση: τ=2FN/I, παρουσιάζονται στο 
σχήμα. Η αύξηση του καταλυτικού ρυθμού σε μόνιμη κατάσταση είναι 74,000 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό παροχής 
ιόντων O2- στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη (Λ=74,000)90. 

Την χρονική στιγμή t=0 επιβάλλεται, μέσω του γαλβανοστάτη, ένα σταθερό ρεύμα , IWC, 

ανάμεσα στον καταλύτη-ηλεκτρόδιο εργασίας και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Με τον τρόπο αυτό, ιόντα 

Ο2- αντλούνται ηλεκτροχημικά από τον ηλεκτρολύτη προς την τριεπιφάνεια όπου συναντώνται ο 
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καταλύτης, ο στερεός ηλεκτρολύτης και η αέρια φάση (tpb: three phase boundary), με ρυθμό 

I/2F=5.2·10-12 mol O/s, σύμφωνα με το νόμο του Faraday. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-6 ο καταλυτικός 

ρυθμός αυξάνει σταδιακά και μετά από χρόνο 25 min φτάνει σε μια νέα μόνιμη κατάσταση όπου έχει 

τιμή r=4.0·10-7 mol O/s, δηλαδή 26 φορές μεγαλύτερη από την αρχική r0. Η νέα τιμή για τον ανηγμένο 

ρυθμό, TOF είναι 95.2 s-1. Η αύξηση που παρατηρείται στον καταλυτικό ρυθμό είναι Δr=r-r0=3.85·10-7 

mol O/s και είναι 74,000 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό ηλεκτροχημικής παροχής ιόντων Ο2- στην 

καταλυτική επιφάνεια , Ι/2F, ο οποίος αντιπροσωπεύει και την μέγιστη αναμενόμενη μεταβολή 

(ενίσχυση) του καταλυτικού ρυθμού με βάση τον νόμο του Faraday. Συνεπώς κάθε ιόν Ο2- του φορέα 

YSZ που παρέχεται ηλεκτροχημικά στην καταλυτική επιφάνεια της Pt, προκαλεί στην νέα μόνιμη 

κατάσταση την αντίδραση 74,000 κανονικά ροφημένων ατόμων οξυγόνου με C2H4 προς τον σχηματισμό 

CO2 και H2O. Για αυτό τον λόγο το νέο αυτό φαινόμενο ονομάστηκε Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική 

Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity: NEMCA). 

Η Φαρανταϊκή απόδοση ή ο συντελεστή ενίσχυσης, Λ, ορίζεται14 ως: 

 Λ=Δr/(Ι/2F) 1.11 

Για το πείραμα που περιγράφηκε παραπάνω (Σχήμα 1-6) η μέγιστη τιμή του Λ είναι 74,000. 

Γενικά μια αντίδραση εμφανίζει NEMCA όταν 1Λ > . Ανάλογα με το πρόσημο του Λ οι αντιδράσεις 

χαρακτηρίζονται ηλεκτρόφοβες όταν Λ>1 και ηλεκτρόφιλες όταν Λ<-1. Σε μελέτες που έχουν γίνει έως 

τώρα έχουν βρεθεί14 τιμές Λ από -5·104 μέχρι και 3·105. Όπως θα συζητηθεί παρακάτω είναι δυνατόν να 

γίνει εκτίμηση της τάξης μεγέθους του Λ μιας αντίδρασης. 

Ο λόγος ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, ορίζεται14 ως: 

 ρ=r/r0 1.12 

Στο παραπάνω πείραμα (Σχήμα 1-6) η μέγιστη τιμή του λόγου ενίσχυσης, ρ, που παρατηρήθηκε 

είναι 26. Στις μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα έχουν επιτευχθεί14 μέγιστες τιμές του ρ έως 15099 ή και 

υψηλότερες39 για τις περιπτώσεις αύξησης του καταλυτικού ρυθμού και ελάχιστες έως και μηδέν107, 118 

για τις περιπτώσεις ελάττωσης του ρυθμού. 

Η σταθερά χρόνου χαλάρωσης του ρυθμού για την ηλεκτροχημική ενίσχυση, τ, είναι ο χρόνος 

που απαιτείται ώστε η αύξηση του καταλυτικού ρυθμού να φτάσει στο 63% της τελικής τιμής του στη 

νέα μόνιμη κατάσταση, κατά τη διάρκεια ενός γαλβανοστατικού πειράματος NEMCA όπως αυτό του 

Σχήματος 1-614. Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό η σταθερά  χρόνου χαλάρωσης είναι ίδιας τάξης 

μεγέθους με την ποσότητα 2FN/I, γεγονός που αποτελεί γενικότερη παρατήρηση σε μελέτες NEMCA με 

χρήση YSZ: 

 τ ≈ 2FN/I 1.13 
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Η παράμετρος 2FN/I αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται ώστε να δημιουργηθεί ένα 

μονόστρωμα ατομικού οξυγόνου, Ο, σε καταλυτική επιφάνεια με Ν ενεργές θέσεις για ρόφηση, όταν το 

Ο παρέχεται ηλεκτροχημικά με την μορφή ιόντων Ο2- με ρυθμό Ι/2F, όπως συμβαίνει και στην 

περίπτωση που εξετάζεται. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί και την πρώτη κινητική απόδειξη ότι το 

φαινόμενο NEMCA οφείλεται στην ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη μετακίνηση και διάχυση (backspillover) 

ιόντων οξυγόνου από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια που βρίσκεται 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση. Όπως θα συζητηθεί παρακάτω με βάση πειράματα TPD, XPS και 

κυκλικής βολταμμετρίας, το ηλεκτροχημικά παρεχόμενο οξυγόνο από τον φορέα σχηματίζει στην 

επιφάνεια της Pt ένα ισχυρά ροφημένο ιοντικό είδος το οποίο είναι πολύ λιγότερο ενεργό συγκριτικά με 

το κανονικά ροφημένο οξυγόνο από την αέρια φάση. Το είδος αυτό μεταβάλλει σημαντικά (αυξάνει) το 

έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας12, 14, 50, αποδυναμώνει την ισχύ του δεσμού ρόφησης του 

κανονικά ροφημένου οξυγόνου31, 32 και λειτουργεί σαν θυσιαζόμενος ενισχυτής (sacrificial promoter) 

αντιδρώντας με το C2H4 (ή άλλα ροφημένα αντιδρώντα) με ρυθμό Λ φορές μικρότερο από το ασθενώς 

ροφημένο ατομικό οξυγόνο που προέρχεται από την αέρια φάση31, 32, 34, 50, 163.  

Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και στο Σχήμα 1-6: Τ προωθητικά ιοντικά είδη Οδ- με την 

μορφή διπόλου [Oδ--δ+], όπου δ+ είναι το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο μέταλλο, σχηματίζονται 

ηλεκτροχημικά στο όριο των τριών φάσεων (tpb)σύμφωνα με την αντίδραση: 

 Ο2-(YSZ) → [Oδ--δ+] +2e- 1.14 

και με ρυθμό Ι/2F. Τα ιοντικά αυτά είδη διαχέονται και καλύπτουν όλη την καταλυτική επιφάνεια Σε 

μόνιμη κατάσταση ο ρυθμός rc, κατανάλωσης των προωθητικών ειδών μέσω της αντίδρασης τους με το 

C2H4 θα πρέπει να ισούται με τον ρυθμό I/2F σχηματισμού τους. Το κανονικά ροφημένο οξυγόνο από 

την αέρια φάση αντιδρά με ρυθμό r0+Δr ≈Δr ο οποίος είναι Λ φορές μεγαλύτερος από το Ι/2F. Έτσι 

γίνεται σαφές ότι η φαρανταϊκή απόδοση Λ εκφράζει τον λόγο δραστικότητας των δύο ειδών (κανονικά 

ροφημένο και ηλεκτροχημικά παρεχόμενο ατομικό οξυγόνο) στην καταλυτική επιφάνεια. Επομένως, 

εφόσον Λ=Δr/(I/2F) και Δr≈r, τότε Λ=r/rc=TOF/TOFc, όπου ο ανηγμένος ρυθμός TOF αντιστοιχεί στην 

καταλυτική αντίδραση (οξυγόνο ροφημένο από την αέρια φάση και αναγωγικό αντιδρόν) και ο 

ανηγμένος ρυθμός TOFc αντιστοιχεί στην κατανάλωση των προωθητικών ειδών μέσω της αντίδρασης 

τους με το C2H4. Έτσι για το πείραμα του Σχήματος 1-6 TOFc= TOF/Λ=1.3·10-3 s-1. Αυτό συνεπάγεται 

ότι ο μέσος χρόνος ζωής των προωθητικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια είναι ίσος με TOFc
-1, 

εκτίμηση που βρίσκεται σε πολύ καλή ποιοτική συμφωνία με την χρονική σταθερά χαλάρωσης του 

ρυθμού κατά την αποπόλωση (διακοπή επιβολής ρεύματος) (Σχήμα 1-6). Η παραπάνω διαπίστωση 

αποτελεί ισχυρή απόδειξη του μηχανισμού διάχυσης ιοντικών ειδών (backspillover mechanism). 

Το Σχήμα 1-7 δείχνει την επίδραση της επιβολής σταθερού δυναμικού (UWR=+1V) στον 

καταλυτικό ρυθμό οξείδωσης του C2H4 σε Pt/YSZ, σε μόνιμη κατάσταση, σαν συνάρτηση του λόγου 

των μερικών πιέσεων των αντιδρώντων O2
p / C H2 4

p . Το φαινόμενο NEMCA εμφανίζεται πιο θεαματικό 

σε οξειδωτικές συνθήκες αερίου μίγματος, όπου επιτυγχάνεται 60 φορές αύξηση στον καταλυτικό ρυθμό 
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και τον ανηγμένο ρυθμό ανά επιφανειακό άτομο καταλύτη, TOF. Η εμφάνιση ισχυρής ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης είναι συχνή σε αντιδράσεις οξείδωσης κάτω από οξειδωτικές συνθήκες μίγματος14, 16 και 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα προωθητικά ιοντικά είδη σχηματίζονται στην καταλυτική επιφάνεια έπειτα 

από παροχή Ο2-, και μόνο αφού η κανονική ρόφηση του οξυγόνου της αέριας φάσης φτάσει σε επίπεδο 

σχεδόν πλήρους κάλυψης14, 31, 36. 

NEMCA Rate
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Σχήμα 1-7. Επίδραση της αέριας σύστασης στον μη-προωθημένο καταλυτικό ρυθμό οξείδωσης του C2H4 στο σύστημα Pt/YSZ 
σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος καθώς και στον ηλεκτροχημικά προωθημένο ρυθμό όταν στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη (Pt) 
επιβάλλεται δυναμικό UWR=1V90. 

 

Σχήμα 1-8. Ηλεκτροχημική ενίσχυση της Pt για την οξείδωση του CO με την χρήση Na-β"-Al2O3: Επίδραση της f pCO, στο 
δυναμικό του καταλύτη και της αντίστοιχης γραμμικοποιημένης κάλυψης του Na, θNa, στον ρυθμό  οξείδωσης του CO oxidation 
σε T=350oC και 2Op =6 kPa.119 
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Στο Σχήμα 1-8 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εμφάνισης του φαινομένου NEMCA για την 

αντίδραση οξείδωσης του CO στο καταλυτικό σύστημα Pt/Na-β″-Al2O3, όπου ο στερεός ηλεκτρολύτης 

που χρησιμοποιείται (Na-β″-Al2O3) είναι ένας αγωγός ιόντων Na+. Στο Σχήμα βλέπουμε την επίδραση 

του δυναμικού του καταλύτη (UWR), της κάλυψης του Na, θNa,118, 119 και της μερικής πίεσης του CO, 

COp , στον καταλυτικό ρυθμό σε θερμοκρασία 350°C119. Όταν η επιφάνεια της Pt δεν είναι καλυμμένη 

με άτομα Na, ο ρυθμός περνάει από ένα απότομο μέγιστο αναφορικά με την COp , κάτι που δηλώνει 

ανταγωνιστική ρόφηση του CΟ και του Ο στην επιφάνεια της Pt (κινητική τύπου Langmuir-

Hinshelwood). Για υψηλές τιμές της μερικής πίεσης του CO, η επιφανειακή κάλυψη του Ο είναι πολύ 

χαμηλή και κατά συνέπεια και ο ρυθμός είναι επίσης χαμηλός. Στις συνθήκες αυτές, καθώς η κάλυψη 

του Na αυξάνει (με την επιβολή αρνητικού ρεύματος ή δυναμικού) προκαλεί μια αύξηση 6 φορές του 

ρυθμού οξείδωσης του CO λόγω της ενίσχυσης της ρόφησης του Ο με την ηλεκτροχημική παροχή 

ιόντων Na+.  

Ο συντελεστής προώθησης, PΙp, του είδους p που είναι προωθητής για την αντίδραση, ορίζεται14, 16 

ως: 

 0
p

p

r r
PI

/Δ
=

Δθ
 1.15 

όπου θp είναι η κάλυψη του διαχεόμενου (backspillover) είδους p στην καταλυτική επιφάνεια. Ο 

συντελεστής αυτός είναι θετικός όταν το διαχεόμενο είδος δρα ως ενισχυτής της αντίδρασης (PIp>0) και 

αρνητικός όταν δρα ως παρεμποδιστής και δηλητηριάζει τον καταλύτη (PIp<0). Για το πείραμα του 

Σχήματος 1-7 ο συντελεστής προώθησης, PΙNa=(Δr/r0)/ΔθNa, φτάνει στην τιμή 200 υπό τις συνθήκες που 

εξετάσθηκαν (υψηλή τιμή της COp και θNa≈0.45). Σε υψηλότερες τιμές κάλυψης Νa σχηματίζονται 

επιφανειακά σύμπλοκα Na-CO που λειτουργούν παρεμποδιστικά και δηλητηριάζουν το ρυθμό της 

αντίδρασης119. 

1.4.3 Τροποποίηση της Εκλεκτικότητας   

Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι δυνατό να τροποποιήσει σημαντικά την 

κατανομή των προϊόντων μιας χημικής αντίδρασης, δηλαδή την εκλεκτικότητά της. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-9, όπου φαίνεται η επίδραση του δυναμικού του καταλύτη 

(UWR) και της αντίστοιχης μεταβολής που επάγεται στο έργο εξόδου, στην εκλεκτικότητα ως προς 

οξείδιο του αιθυλένιου (Σχήμα 1-9α) και ακεταλδεΐδη (Σχήμα 1-9β) κατά την αντίδραση οξείδωσης του 

αιθυλενίου στο σύστημα Ag/YSZ για διαφορετικές συστάσεις χλωριωμένου υδρογονάνθρακα στην 

αέρια φάση108 (το τρίτο, μη επιθυμητό προϊόν είναι το διοξείδιο του άνθρακα CO2). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1-9, μείωση του δυναμικού του καταλύτη κατά 500 mV οδηγεί το σύστημα Ag/YSZ σε μεταβολή 

της εκλεκτικότητάς του από περίπου 70% ως προς C2H4O σε περίπου 55% για την παραγωγή 
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ακεταλδεΐδης. Από την ίδια μελέτη προκύπτει ακόμη ότι ο συνολικός ρυθμός οξείδωσης του C2H4 

μεταβάλλεται κατά έναν συντελεστή 200 καθώς μεταβάλλεται αντίστοιχα το δυναμικό του καταλύτη108. 

Στο Σχήμα 1-10 παρουσιάζεται η επίδραση του δυναμικού του καταλύτη (UWR) στην 

εκλεκτικότητα ως προς οξείδιο του αιθυλένιου (C2H4O) για διαφορετικές συστάσεις χλωριωμένου 

υδρογονάνθρακα στην αέρια φάση, όταν το καταλυτικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι Ag/β″-

Al2O3
107. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται εκλεκτικότητα έως και 88% για την παραγωγή του C2H4O. 
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Σχήμα 1-9. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη ή του έργου εξόδου του και της αέριας σύστασης για διαφορετικές 
συστάσεις χλωριωμένου υδρογονάνθρακα, 1,2-C2H4Cl2, στην εκλεκτικότητα (α) ως προς οξείδιο του αιθυλένιου, C2H4O και (β) 
ακεταλδεϊδης CH3CHO, κατά την οξείδωση του αιθυλενίου στο σύστημα Ag/YSZ108. 

 

Σχήμα 1-10. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη και της μερικής πίεσης του 1,2-C2H4Cl2 στην εκλεκτικότητα της 
εποξείδωσης του αιθυλενίου στο σύστημα Ag/β"-Al2O3. T=260oC; p=500 kPa, 4% O2, 13%C2H4

107. 
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Σχήμα 1-11. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη (UWR) στους ρυθμούς σχηματισμού CO2, N2, N2O και στην εκλεκτικότητα 
της αντίδρασης αναγωγής του NO προς Ν2

124. T=621 K, ο
ΝΟp = ο

ΟCp =0.75 kPa. 

Στο Σχήμα 1-11 παρουσιάζεται μια ακόμη περίπτωση έντονης μεταβολής που επάγει στην 

εκλεκτικότητα, η διαφοροποίηση του δυναμικού του καταλύτη. Η μελέτη αφορά στην πολύ σημαντική 

για το περιβάλλον αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από CO σε καταλύτη Pt υποστηριγμένο σε στερεό 

ηλεκτρολύτη Na-β″-Al2O3
124. Παρατηρείται ότι καθώς το δυναμικό του καταλύτη μειώνεται τείνοντας σε 

αρνητικές τιμές, δηλαδή καθώς παρέχεται ηλεκτροχημικά Na από τον φορέα προς την καταλυτική 

επιφάνεια, εμφανίζεται σημαντική αύξηση στον ρυθμό παραγωγής CO2 N2 και N2O και τριπλασιασμός 

της εκλεκτικότητας ως προς την παραγωγή Ν2. Η περίπτωση αυτή εμφανίζει το σπάνιο φαινόμενο όπου 

ένας μόνο προωθητής ενισχύει τόσο τον καταλυτικό ρυθμό όσο και την εκλεκτικότητα ως προς το 

επιθυμητό προϊόν. Η εμφανιζόμενη πολύ σημαντική αύξηση στην καταλυτική ενεργότητα και την 

εκλεκτικότητα οφείλεται στην ενίσχυση της διασπαστικής ρόφησης του ΝΟ στην επιφάνεια της Pt124. 

Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και σε μελέτες αναγωγής του ΝΟ από Η2
125, C2H4

97 και 

C3H6
40, σε καταλύτες Pt και Pd103, υποστηριγμένους σε στερεούς ηλεκτρολύτες Na-β″-Al2O3 ή YSZ, και 

με την επιβολή αρνητικού δυναμικού στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη (UWR<0). 

1.4.4 Η Αρχή του Φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης 

1.4.4.1 Πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής και Φαρανταϊκή απόδοση Λ 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1-1 οι τιμές Λ που έχουν μετρηθεί σε διάφορες μελέτες NEMCA 

κυμαίνονται από 1 έως 3·105. Έχει δειχθεί τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά ότι η τάξη μεγέθους της 

απόλυτης τιμής Λ της Φαρανταϊκής απόδοσης Λ μπορεί να εκτιμηθεί για κάθε τύπο αντίδρασης, 

καταλύτη και στερεό ηλεκτρολύτη από την προσεγγιστική έκφραση: 
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 Λ  =r0/(I02F) 1.16 

όπου r0 είναι ο καταλυτικός ρυθμός σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και Ι0 είναι η πυκνότητα 

ρεύματος ανταλλαγής στην διεπιφάνεια καταλύτη-στερεού ηλεκτρολύτη. Η τιμή της πυκνότητας 

ρεύματος ανταλλαγής, Ι0, υπολογίζεται από διαγράμματα ρεύματος-υπέρτασης (Tafel)14. Η εξίσωση 1-16 

υποδηλώνει ότι προκειμένου να επιτύχουμε μη Φαρανταϊκή ενίσχυση ( Λ >1) του ρυθμού η αναγκαία, 

και σύμφωνα με τις μελέτες NEMCA ικανή, συνθήκη είναι ότι ο εγγενής καταλυτικός ρυθμός της 

αντίδρασης, r0, θα πρέπει να είναι υψηλότερος από τον εγγενή ηλεκτροκαταλυτικό ρυθμό, Ι0/2F. 

1.4.4.2 Μετρήσεις έργου εξόδου – Απόλυτο Δυναμικό 

Μια πολύ σημαντική διαπίστωση για την κατανόηση της αρχής του φαινομένου NEMCA 

αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτροχημικά κελιά στερεού ηλεκτρολύτη με μεταλλικά ηλεκτρόδια είναι 

ταυτόχρονα δείκτες (work function probes) και ρυθμιστές (work function controllers) του έργου εξόδου 

της επιφάνειας των ηλεκτροδίων αυτών που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση14, 34, 50, 51. Έχει 

δειχθεί θεωρητικά14, 34, 50, 51 αλλά και πειραματικά από μετρήσεις έργου εξόδου με την μέθοδο του 

παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin probe) 14, 34, 50, 51 και με UPS37 ότι: 

 0
WR W ReU = Φ − Φ  1.17 

και  

 e UΔ = ΔΦ  1.18 

όπου ΦW είναι το έργο εξόδου της επιφάνειας του ηλεκτροδίου-καταλύτη και ΦR είναι το έργο εξόδου 

της επιφάνειας του ηλεκτροδίου αναφοράς. 

Η εξίσωση 1.17 ισχύει σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών αρκεί τα διαχεόμενα ιόντα από τον 

στερεό ηλεκτρολύτη να σχηματίζουν στην διεπιφάνεια μετάλλου-αέριας φάσης μια ηλεκτροχημική 

διπλοστοιβάδα (Σχήμα 1-12). Η εξίσωση 1.17 δίνει στην ηλεκτρεγερτική τάση (EMF), 0
WRU , ενός 

γαλβανικού κελιού στερεού ηλεκτρολύτη, μια νέα σημαντική φυσική έννοια, πέρα από την γνωστή 

σύμφωνα με την εξίσωση Nernst19, 34. 

 Η εξίσωση 1.18 είναι εξίσου σημαντική καθώς δείχνει ότι το έργο εξόδου της εκτεθειμένης 

στην αέρια φάση, καταλυτικής επιφάνειας των ηλεκτροδίων ενός ηλεκτροχημικού κελιού στερεού 

ηλεκτρολύτη, μπορεί να τροποποιηθεί κατά βούληση μέχρι και 1eV14, 37, 50, με την επιβολή ρεύματος ή 

δυναμικού. Επιβολή θετικού ρεύματος αυξάνει το έργο εξόδου, Φ, και επιβολή αρνητικού ρεύματος το 

μειώνει. Η μεταβολή αυτή σε μοριακό επίπεδο προκαλείται από την μετανάστευση (backspillover) των 

ιόντων από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια (Σχήμα 1-13)14. 



22 Κεφάλαιο 1
 

 

-600 -400 -200 0 200 400 600
eUWR / meV

-600

-400

-200

0

200

400

600

(Φ
W

 - 
Φ

R
) /

 e
V

-600 -400 -200 0 200 400 600
eUWR / meV

-600

-400

-200

0

200

400

600

(Φ
W

 - 
Φ

R
) /

 m
eV

eU
W

R
=Φ

W
-Φ R

eU
W

R
=Φ

W
-Φ R

(b)
Working: Pt
Reference: Ag
pO2=12 kPa

(a)
Working: Pt
Reference: Au
pO2=12 kPa

 

Σχήμα 1-12. Επίδραση του ΦW-ΦR στο δυναμικό του καταλύτη eUWR για τα συστήματα (α) Pt(W)-Au(R) και (β) Pt(W)-Ag(R) 
στους T=400oC. Ανοιχτά σύμβολά: λειτουργία σε ανοιχτό κύκλωμα σε μίγματα O2-He. Κλειστά σύμβολά: λειτουργία σε κλειστό 
κύκλωμα σε pO2=12 kPa.19, 34. 
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Σχήμα 1-13. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR  στο έργο εξόδου Φ της εκτεθειμένης στην αέρια φάση επιφάνειας του 
ηλεκτροδίου-καταλύτη. (a) Pt/YSZ, T=300oC (τετράγωνα), Pt/β″-Al2O3, T=240oC (κύκλοι), κλειστά σύμβολα: λειτουργία σε 
κλειστό κύκλωμα, ανοιχτά σύμβολα: λειτουργία σε ανοιχτό κύκλωμα, με μίγματα O2, C2H4/O2 και NH3/O2. (b) Ag/YSZ, 
T=547oC, (c) Pt/β″-Al2O3, T=200oC, (d) IrO2/YSZ, T=330oC, σε αέρα, (e) IrO2/YSZ, T=380oC, pO2=15 kPa, pC2H4=5⋅10-2 kPa, 
(f) IrO2/ β″-Al2O3, T=330oC, σε αέρα.  
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Η έννοια του απόλυτου δυναμικού ηλεκτροδίων έχει μεγάλη σημασία τόσο στην ηλεκτροχημεία 

στερεάς κατάστασης όσο και στην ετερογενή κατάλυση υποστηριγμένων καταλυτών. Ο όρος απόλυτο 

δυναμικό έχει την έννοια ενός δυναμικού ηλεκτροδίου όχι σε σχέση με ένα άλλο ηλεκτρόδιο αναφοράς 

αλλά σε σχέση με μια δεδομένη  ηλεκτρονική ενέργεια αναφοράς που λαμβάνεται ως μηδενική.  

Για την μέτρηση του απόλυτου δυναμικού χρησιμοποιήθηκε μια διάταξη δύο Kelvin probes για 

την μέτρηση για πρώτη φορά επί τόπου των έργων εξόδου, Φ, πορωδών ηλεκτροδίων Pt, Au και Ag 

(εργασίας και αναφοράς) εκτιθέμενα σε μίγματα Ο2-Ηe, Η2-Ηe και Ο2-Η2, και εναποτεθειμένων σε YSZ 

σε διάταξη κελιού στερεού ηλεκτρολύτη με τρία ηλεκτρόδια14, 19, 34. Βρέθηκε14, 19, 34 ότι σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από 600 Κ η διαφορά δυναμικού, UWR, μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (W) και του 

ηλεκτροδίου αναφοράς (R) εκφράζει την διαφορά των πραγματικών έργων εξόδου τους, όπως έχουν 

αυτά τροποποιηθεί λόγω διάχυσης και ρόφησης, δηλαδή eUWR=ΦW-ΦR. Η εξίσωση αυτή, η οποία ισχύει 

για διαστήματα UWR εύρους 0.8-1 V, βρέθηκε να ισχύει για κάθε συνδυασμό ηλεκτροδίων Pt, Au και 

Ag. Βρίσκεται σε συμφωνία με την εξίσωση eΔUWR=ΔΦW, που έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία και 

επιβεβαιώνεται και στην παρούσα εργασία, και επιτρέπει τον ορισμό του φυσικού απόλυτου δυναμικού 

)abs(Uo
O2

 στην στερεή ηλεκτροχημεία από την: )abs(Uo
O2

=Φ/e, όπου Φ είναι το έργο εξόδου της 

εκτιθέμενης στην αέρια φάση επιφάνειας του ηλεκτροδίου του μετάλλου (κάθε μετάλλου) σε επαφή με 

τον στερεό ηλεκτρολύτη YSZ. Εκφράζει την ενέργεια “διαλυτοποίησης” ενός ηλεκτρονίου από το κενό 

στο επίπεδο Fermi του στερεού ηλεκτρολύτη. Η τιμή )abs(Uo
O2

=5.14 (± 0.05) V καθορίστηκε ως η 

πρότυπη τιμή )abs(Uo
O2

 για 2Op =1bar και T=673 K. 

Με βάση την μέτρηση του απόλυτου δυναμικού είναι δυνατόν να κατασκευαστεί μια κλίμακα 

απόλυτου δυναμικού η οποία θα μας επιτρέπει να την συγκρίνουμε άμεσα με την κλίμακα ενεργειών των 

διεπιφανειών στερεού/αερίου και στερεού/κενού14, 19, 34. 

1.4.4.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση (TPD) 

Ο σαφής διαχωρισμός και η ανίχνευση των δύο διαφορετικών ειδών ροφημένου οξυγόνου που 

σχηματίζονται στην επιφάνεια ηλεκτροδίων Pt εναποτεθειμένης σε YSZ υπό συνθήκες ηλεκτροχημικής 

προώθησης, είναι δυνατός με την χρήση της τεχνικής της θερμοπρογραματιζόμενης εκρόφησης (TPD)31-34, 36. 

Συγκεκριμένα για την περίπτωση Pt/YSZ32, 34 τα ισχυρά ροφημένα διαχεόμενα (backspillover) 

είδη οξυγόνου που προέρχονται από τον φορέα (με θερμοκρασία φάσματος εκρόφησης Tp≈750-780 Κ) 

μετατοπίζουν το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο της αέριας φάσης (Tp=740 Κ) σε μια σαφώς 

ασθενέστερη κατάσταση ρόφησης (Tp≈680 Κ), δηλαδή χαλαρώνει σημαντικά η ισχύς του δεσμού 

ρόφησης του κανονικά ροφημένου ατομικού οξυγόνου (Σχήμα 1-14). Πραγματοποιώντας πειράματα 

χαμηλής κάλυψης και χρησιμοποιώντας την ανάλυση Redhead μπορεί να υπολογιστεί η ενέργεια 

ενεργοποίησης της εκρόφησης, Ed, η οποία είναι ίση με την ενθαλπία ρόφησης, ΔH, για διάφορες τιμές 

δυναμικού του καταλύτη (Σχήμα 1-15). Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1-15 η ισχύς του δεσμού ρόφησης 
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του οξυγόνου (δέκτης ηλεκτρονίων) μειώνεται με την αύξηση του δυναμικού του καταλύτη ή ισοδύναμα 

του έργου εξόδου του34. 
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Σχήμα 1-14.Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 
(TPD) του οξυγόνου σε στρώμα Pt εναποτεθειμένου σε 
YSZ μετά από ρόφηση οξυγόνου από την αέρια φάση 
στους 673Κ και 

2ΟΡ =4×10-6 Torr για 1800s (7.2 kL) 
ακολουθούμενη από ηλεκτροχημική παροχή Ο2- (Ι=+15 
μΑ) για διάφορες χρονικές περιόδους. Η εκρόφηση γίνεται 
με σταδιακή θέρμανση με ρυθμό β=1 Κ/s, 2FNG/I=2570 
s34.  

Σχήμα 1-15. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη στην 
ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης του οξυγόνου, Ed, 
όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη 
Redhead για ηλεκτρόδια Pt, Ag, Au και Pd εναποτεθειμένα 
σε YSZ34, 164  

 
Η έντονη μεταβολή στον ρυθμό που εμφανίζεται στις μελέτες NEMCA σε καταλυτικές 

οξειδώσεις με την επιβολή θετικού δυναμικού (ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) οφείλεται στην ταχύτατη 

οξειδωτική δράση του ασθενώς ροφημένου οξυγόνου. Το ισχυρά ροφημένο ιοντικό οξυγόνο που 

προέρχεται από τον στερεό ηλεκτρολύτη με διάχυση (backspillover) είναι σημαντικά, Λ φορές, λιγότερο 

ενεργό και δρα ως θυσιαζόμενος ενισχυτής (sacrificial promoter) στις καταλυτικές αντιδράσεις 

οξείδωσης. 

Το φαινόμενο της διάχυσης των οξυγόνων του φορέα στην καταλυτική επιφάνεια καθώς επίσης 

και η αλληλεπίδρασή τους με τα ροφημένα οξυγόνα της αέριας φάσης ως βασικό βήμα στο μηχανισμό 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και με πειράματα TPD με ισότοπο 18Ο2 σε 

ηλεκτροχημικά κελιά Pd/YSZ και Pt/YSZ164. Τα φάσματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της 

θέρμανσης έδειξαν εκρόφηση τριών ειδών οξυγόνου, 18Ο2 (από την εκρόφηση του ισοτόπου οξυγόνου), 
16Ο2 (από την εκρόφηση οξυγόνων του στερεού ηλεκτρολύτη) και 18Ο16Ο (από εκρόφηση οξυγόνου, 

σχηματιζόμενο από το ροφημένο 18Ο και τα διαχεόμενα 16Ο2- του στερεού ηλεκτρολύτη). Η μετακίνηση 

των O2- και η διάχυσή τους στην καταλυτική επιφάνεια μελετήθηκε και με την χρήση μιγμάτων 18O2-

C16O και καταγράφοντας τους ρυθμούς σχηματισμού C18O16O από τα ροφημένα 18O και C16O, (r46) και 

C16O16O από τα ροφημένα C16O και 16O2- (r44). Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη και το μοντέλο του 

θυσιαζόμενου ενισχυτή, η φαρανταϊκή απόδοση, Λ, μπορεί να οριστεί σαν τον λόγο της μεταβολής του 
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ρυθμού, r46, του C16O με το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο (18Oa) στην ενισχυμένη επιφάνεια προς 

την μεταβολή του ρυθμού, r44, του C16O με τα backspillover ιόντα του ηλεκτρολύτη, Λ=Δr46/Δr44. Τα 

παραπάνω καθώς και πειράματα σε UHV με χρήση ισοτόπου 18Ο2 σε πλήρως διεσπαρμένα καταλυτικά 

συστήματα Pt/YSZ, Pt/(W+6-doped- TiO2) και Pt/γ-Al2O3, συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη 

κατανόηση του μηχανισμού των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα164. 

1.4.4.4 Κυκλική Βολταμμετρία 

Η τεχνική της κυκλικής βολταμμετρίας είναι ευρύτατα γνωστή και χρησιμοποιείται κυρίως στην 

υγρή αλλά και πιο πρόσφατα στην ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης14. Με κατάλληλη επιλογή της 

ταχύτητας σάρωσης του δυναμικού, u, και άλλων παραμέτρων, μπορεί κανείς να πάρει χρήσιμες 

πληροφορίες για την κατάσταση των ειδών που βρίσκονται ροφημένα σε ηλεκτρόδια μετάλλου 

εναποτεθειμένα σε στερεούς ηλεκτρολύτες, και συμμετέχουν σε αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου. Ο 

διπλός ρόλος του ηλεκτροχημικά σχηματιζόμενου οξυγόνου που βρίσκεται ροφημένο στην καταλυτική 

επιφάνεια Pt εναποτεθειμένης σε YSZ, αποδεικνύεται μέσα από πειράματα κυκλικής βολταμμετρίας με 

γραμμική σάρωση του δυναμικού όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-1614, 53. Η πρώτη κορυφή που εμφανίζεται 

αντιστοιχεί στην αναγωγή του κανονικά ροφημένου (κατάσταση-γ) οξυγόνου ενώ η δεύτερη κορυφή 

εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη επιβολή θετικού ρεύματος και αντιστοιχεί στο (κατάσταση-δ) 

διαχεόμενο ιοντικό είδος (backspillover)53. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και σε πειράματα σε 

υπερυψηλό κενό (UHV)53. 
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Σχήμα 1-16. Βολταμμογράφημα ενός ηλεκτροδίου Pt εναποτεθειμένο σε YSZ σε Τ=653 Κ και 
2Op =0.1 kPa όπου φαίνεται η 

επίδραση του χρόνου tH σε θετικό δυναμικό UWR=300 mV στην αναγωγή του οξυγόνου. Εμφανίζονται δύο κορυφές γ και δ. 
Ταχύτητα σάρωσης: 30 mV/s.53 
 

1.4.4.5 Φασματοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης 

Η τεχνική της φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης (AC Impedance Spectroscopy) είναι μια 

από τις πλέον γνωστές και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες τεχνικές, τόσο στην υγρή ηλεκτροχημεία όσο 

και στην ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης. Βασίζεται στην εφαρμογή μιας βηματικής μεταβολής ή 
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μιας συνεχούς διακύμανσης (π.χ. ημιτονοειδούς) στο ηλεκτροχημικό σύστημα που βρίσκεται σε 

ισορροπία ή εκτός ισορροπίας αλλά σε σταθερή κατάσταση και στην εν συνεχεία ανάλυση της 

χαλάρωσης (relaxation) του συστήματος στη νέα σταθερή κατάσταση. Καθώς οι επιμέρους διεργασίες 

αποκαθίστανται με διαφορετικές ταχύτητες, κατάλληλη ανάλυση επιτρέπει το διαχωρισμό τους και τη 

μελέτη τους14, 48, 49. 

Ένα μικρού μεγέθους μεταβαλλόμενο σήμα (10-20 mV) εφαρμόζεται σε ένα συνεχές δυναμικό, 

η σχέση ρεύματος-δυναμικού είναι γραμμική και έτσι ακόμη και αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου που 

χαρακτηρίζονται από εκθετική εξάρτηση ρεύματος-δυναμικού, εμφανίζονται ως αντιστάσεις σε 

συστοιχία με έναν πυκνωτή. Συνεπώς κάθε πραγματική ωμική αντίσταση ενός ηλεκτροδίου εμφανίζεται 

ως σημείο ενώ κάθε αντίδραση μεταφοράς φορτίου (που λαμβάνει χώρα στο tpb) εμφανίζεται ως 

ημικύκλιο (ισοδύναμο κύκλωμα αντίστασης-πυκνωτή εν παραλλήλω)14, 48, 49. 

 

Σχήμα 1-17. Φάσμα σύνθετης αντίστασης (Nyquist plot) του συστήματος CH4, O2, Pd|YSZ  για διάφορες τιμές του δυναμικού 
του καταλύτη Pd. Δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος o

WRU  = -0.13 V.48 

Στο Σχήμα 1-17 παρουσιάζεται και εξηγείται η συμπεριφορά ενός καταλύτη-ηλεκτροδίου Pd το 

οποίο βρίσκεται εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ και είναι εκτεθειμένο σε αντιδρών μίγμα 

C2H4/O2. Η αντίσταση ZRe αντιστοιχεί στην ωμική αντίσταση του ηλεκτροδίου ενώ τα ημικύκλια C1 και 

C2 σχετίζονται με την αντίδραση μεταφοράς φορτίου στο όριο των τριών φάσεων (tpb).  

 2 -O   O(a) + 2e− ⎯⎯→←⎯⎯  (1.19) 

Συγκεκριμένα, το ημικύκλιο C1 αντιστοιχεί στο όριο των τριών φάσεων όπου το Pd βρίσκεται 

στην οξειδωμένη του μορφή ως PdO, ενώ το ημικύκλιο C2 αντιστοιχεί στο όριο των τριών φάσεων όπου 

το Pd βρίσκεται στην ανηγμένη μεταλλική του μορφή. Τα ημικύκλια αυτά χαρακτηρίζονται από τιμές 

χωρητικότητας Cd,1 και Cd,2 αντίστοιχα όπως αυτές υπολογίζονται από την σχέση ZRe·Cd,i=2πfm,i όπου 

i=(1,2) και fm,i είναι η συχνότητα στην κορυφή του ημικυκλίου i. Στο Σχήμα 1-17 οι τιμές των Cd,1 και 

Cd,2 είναι: Cd,1≈0.1 μF/cm2 και Cd,1≈0.1 έως 10 μF/cm2 αντίστοιχα. Το τρίτο ημικύκλιο C3 είναι το 

ημικύκλιο που αντιστοιχεί στην αποτελεσματική διπλοστοιβάδα που σχηματίζουν τα διαχεόμενα 
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(backspillover) είδη. Εμφανίζεται μόνο κατά την επιβολή θετικού δυναμικού UWR, δηλαδή όταν ιόντα 

Ο2- παρέχονται από τον ηλεκτρολύτη στην καταλυτική επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η 

τιμή της χωρητικότητας Cd,3 και πάλι από την σχέση  ZRe·Cd,3=2πfm,3 και είναι: Cd,3=200 μF/cm2. Η 

χωρητικότητα αυτή προκύπτει από την αντίδραση μεταφοράς φορτίου (1.19) που λαμβάνει χώρα επάνω 

σε όλη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση. 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη49 έγινε εφαρμογή της τεχνικής της φασματοσκοπίας σύνθετης 

αντίστασης προκειμένου να διερευνηθεί η συμπεριφορά των ηλεκτροδίων-καταλυτών Au, Pt και Rh 

(που είναι εναποτεθειμένα σε YSZ) κατά την επιβολή δυναμικού στη διεπιφάνεια μετάλλου/YSZ σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (320o-500oC) υπό οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες. Η επεξεργασία των 

φασμάτων σύνθετης αντίστασης των παραπάνω συστημάτων μέσω της προσομοίωσης με τη σύνθετη 

αντίσταση Gerischer, έδειξε πως με τη μεταβολή του δυναμικού του καταλύτη UWR μεταβάλλεται η 

χωρητικότητα της διεπιφάνειας μετάλλου/αέριας φάσης (Σχήμα 1-18). Οι μεγάλες μετρούμενες τιμές της 

χωρητικότητας (τάξεως 100 και 1000 μF/cm2 στερεού ηλεκτρολύτη) κατά τις ανοδικές πολώσεις, 

φανερώνουν τη δημιουργία της αποτελεσματικής διπλοστοιβάδας που εκτείνεται σε ολόκληρη τη 

διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/αέριας φάσης όπως προβλέπει άλλωστε η θεωρία του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Τόσο η τάξη μεγέθους της χωρητικότητας όσο και η ακρίβεια της 

προσομοίωσης των φασμάτων σύνθετης αντίστασης ελέγχθηκαν από αντίστοιχα κυκλικά 

βολταμμογραφήματα και μετρήσεις ρεύματος-υπέρτασης σε μόνιμη κατάσταση.49 
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Σχήμα 1-18. Εξάρτηση της χωρητικότητας της διεπιφάνειας μετάλλου/αέριας φάσης από το δυναμικό UWR του καταλύτη για 
τα συστήματα Pt/YSZ, Au/YSZ και Rh/YSZ. C1=1/2πfmaxR1 (προσομοίωση με ισοδύναμο κύκλωμα R(RC)) και C2=(rs/rp)1/2 
YoK-1/2 (προσομοίωση με τη σύνθετη αντίσταση Gerischer)49 (α) Κύκλοι: Au/YSZ-20% O2-400°C, Τρίγωνα: Pt/YSZ-1.5% O2-
420°C, Κλειστά τετράγωνα: Rh/YSZ-3% O2-400°C, Ανοιχτά τετράγωνα: Rh/YSZ-10% O2-400°C. (β) Κύκλοι: Au/YSZ-2% 
H2/H2O-500°C, Τρίγωνα: Pt/YSZ-1.5% Η2-420°C, Τετράγωνα: Rh/YSZ-2.5% H2/H2O-400°C. 

 

Συνοπτικά λοιπόν η χρήση της τεχνικής της φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης σε μελέτες 

NEMCA αποδεικνύει τον σχηματισμό της ηλεκτροχημικής αποτελεσματικής διπλοστοιβάδας επάνω σε 

όλη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση. Η 
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χωρητικότητα αυτής της διπλοστοιβάδας μετάλλου/αερίου είναι της τάξης των 100-300 μF/cm2
 και είναι 

συγκρίσιμη με την χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας μετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη14, 49. 

1.4.4.6 Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από Ακτίνες-Χ (XPS) 

Η τεχνική της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) αποτελεί μια πολύ ισχυρή και διαδεδομένη επιφανειακά ευαίσθητη τεχνική, η οποία 

επιτρέπει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση επιφανειών (σε βάθος μέχρι 3-5 μονοστρώματα), 

παρέχοντας ακόμη πληροφορίες για την χημική κατάσταση των ειδών σε μια επιφάνεια μέσω της 

παρατηρούμενης μετατόπισης στην ενέργεια σύνδεσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών σταθμών 

(φαινόμενο “χημικής μετατόπισης”). Κατά την μελέτη των καταλυτών-ηλεκτροδίων γαλβανικών κελιών 

υπό συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης εξετάζονται τόσο οι “χημικές μετατοπίσεις” όσο και οι 

“ηλεκτροχημικές μετατοπίσεις” στην ενέργεια σύνδεσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών σταθμών. Έτσι, 

η χρήση της τεχνικής XPS προσφέρει σαφή απόδειξη της ύπαρξης του μηχανισμού διάχυσης των 

ιοντικών προωθητικών ειδών (backspillover species) Oδ- και κατά συνέπεια της αρχής του φαινόμενου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Η πρώτη μελέτη XPS ηλεκτροδίων Ag εναποτεθειμένων σε YSZ υπό 

συνθήκες ηλεκτροχημικής παροχής Ο2- παρουσιάστηκε το 1983165 και αποδεικνύει τον σχηματισμό των 

ειδών Oδ- στην επιφάνεια του Ag (Ο1s με ενέργεια σύνδεσης 529.2 eV) κατά την επιβολή θετικού 

ρεύματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα από τους Göpel et al. οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις τεχνικές  

XPS, UPS και EELS για την μελέτη του καταλυτικού συστήματος Ag/YSZ κάτω από συνθήκες 

επιβολής ηλεκτροχημικού δυναμικού37.  

Μια αντίστοιχη λεπτομερής μελέτη XPS που αφορά το σύστημα Pt/YSZ36 έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

I. Τα ιοντικά διαχεόμενα (backspillover) είδη (Ο1s στα 528.8 eV) σχηματίζονται στην 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση, καταλυτική επιφάνεια του ηλεκτροδίου Pt, με την επιβολή 

θετικού ρεύματος (κορυφή δ στο φάσμα του Σχήματος 1-19). 

II. Το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο (Ο1s στα 530.2 eV) σχηματίζεται επίσης με την 

επιβολή θετικού ρεύματος (κατάσταση-γ στο φάσμα του Σχήματος 1-19). Οι μέγιστες 

τιμές κάλυψης των καταστάσεων γ και δ είναι συγκρίσιμες και τάξης μεγέθους 0.5 

αντίστοιχα για κάθε κατάσταση. 

III. Τα διαχεόμενα (backspillover) ιοντικά είδη (κατάσταση-δ) είναι πολύ λιγότερο ενεργά για 

την αντίδραση τους με το αναγωγικό περιβάλλον (Η2 και CO) στο υπερυψηλό κενό, σε 

σχέση με το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο. Η παρατήρηση αυτή εξηγεί την 

εμφανιζόμενη ηλεκτροχημική ενίσχυση σε καταλυτικά συστήματα όπου ο στερεός 

ηλεκτρολύτης είναι αγωγός ιόντων οξυγόνου (π.χ. YSZ)36. 

Η τεχνική XPS χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την επιβεβαίωση του μηχανισμού ελεγχόμενης 

ηλεκτροχημικής διάχυσης (backspillover) προωθητικών ιόντων  Na σαν αρχή του φαινομένου της 
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ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλυτικά συστήματα όπου ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι αγωγός 

ιόντων Na+ όπως Na-β″-Al2O3
39, 40. 
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Σχήμα 1-19. Επίδραση την παροχής ιόντων O2- στο XPS φάσμα  του O1s σε δείγμα Pt/YSZ στους 673Κ. (Α) Ι=0, ΔUWR=0, (B) 
I=40 μΑ, ΔUWR=1.2V, (C) διαφορά φάσματος για το Ο1s μεταξύ (Α) και (Β).36 

1.4.4.7 Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Υπεριώδους (UPS) 

Πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν στην αρχή του φαινομένου NEMCA έχουν γίνει 

με την χρήση της τεχνικής της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (Ultra-violent 

Photoelectron Spectroscopy, UPS) σε ηλεκτρόδια Pt και Ag εναποτεθειμένα σε YSZ37. Με την τεχνική 

UPS είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το έργο εξόδου, sΦ , της υπό ανάλυση επιφάνειας, δηλαδή των 

ηλεκτροδίων (Σχήμα 1-20). Ο υπολογισμός αυτός στηρίζεται στην εκπομπή των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, που συμβαίνει σε μια ενεργειακή περιοχή ΔΕ: 

 s s
max minE EK EKΔ = −  (1.20) 

όπου s
maxEK  αντιστοιχεί στο επίπεδο Fermi (τα δευτερογενή ηλεκτρόνια που προέρχονται από το 

επίπεδο Fermi έχουν την μέγιστη κινητική ενέργεια, s
max spEK hv e= − Φ ) και η s

minEK  αντιστοιχεί στο 

σημείο όπου συμβαίνει απότομη πτώση του σήματος των δευτερογενών ηλεκτρονίων (cutoff energy)166. 

Επειδή s
min s spEK e e= Φ − Φ , όπου spΦ  το έργο εξόδου του αναλυτή ηλεκτρονίων, η εξίσωση 1.10 

παίρνει την μορφή: 
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 sE hv eΔ = − Φ  (1.21) 

Για το σύστημα Ag/YSZ (Σχήμα 1-20), η μεταβολή στο έργο εξόδου της εκτεθειμένης στην 

αέρια φάση επιφάνειας του Ag, βρίσκεται πολύ κοντά στην μεταβολή του δυναμικού ΔUWR. Για την 

περίπτωση του Ag βρέθηκε ότι τόσο ανοδική όσο και καθοδική πόλωση οδηγεί στον σχηματισμό μικρών 

μονωμένων σωματιδίων στην επιφάνεια της YSZ. Το επίπεδο Fermi και το έργο εξόδου των μονωμένων 

σωματιδίων Ag βρέθηκε ότι μεταβάλλεται με την υπέρταση του ηλεκτροδίου Ag αλλά οι μεταβολές 

είναι μικρότερες από την μεταβολή των αντίστοιχων τιμών του συνεχούς στρώματος Ag. 

EF
o

EF
b

-2-1012

0.6 V
0.9 V

0.3 V
0.1 V

0 V

x 5

-1.2 V
-1.5 V

Ea

Eb

EF
o

-0.9 V
-0.6 V
-0.3 V

0 V
05101520

binding energy (eV)

in
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

ts
)

cathodic
820 K

0.6 V
0.9 V

EF
o

0.3 V
0.1 V

0 V

anodic
820 K

05101520
binding energy (eV)

in
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

ts
)

EF
b

 

Σχήμα 1-20. Φάσμα UPS ηλεκτροδίου Ag εναποτεθειμένου σε YSZ κατά την (a) καθοδική και (b) ανοδική πόλωση του 
ηλεκτροχημικού κελιού: Ag|YSZ|Pd,PdO σε θερμοκρασία 820 K. Στο διάγραμμα (c) εμφανίζεται μεγεθυμένη (5x) η μετατόπιση 
του επιπέδου Fermi του Ag, που οφείλεται στα διαχεόμενα (spillover) είδη κατά την ανοδική πόλωση37. 

1.4.4.8 Ενισχυμένη από την Επιφάνεια Φασματοσκοπία Raman (SERS) 

Για την ύπαρξη του ηλεκτροχημικά ελεγχόμενου μηχανισμού διάχυσης-αντιδιάχυσης  (spillover-

backspillover) οξυγόνου μεταξύ Ag και YSZ χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της ενισχυμένης από την 

επιφάνεια φασματοσκοπίας Raman (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)167. Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1-21, ανοδική πόλωση προκαλεί αύξηση στην κάλυψη του οξυγόνου στην επιφάνεια του Ag, 

που εκφράζεται με την αύξηση του εμβαδού της κορυφής του Ο στα 815 cm-1, κάτι το οποίο αποτελεί 

και το κύριο χαρακτηριστικό των φασμάτων SERS επιφάνειας Ag εναποτεθειμένης σε YSZ και 

καλυμμένης με οξυγόνο167, 168. Η συχνότητα αυτή είναι πιθανό να αντιστοιχεί στην δόνηση Ο-Ο των 

ατόμων οξυγόνου που βρίσκονται ροφημένα στις κοιλότητες της δομής (110) του Ag, η οποία αποτελεί 

και τον κυρίαρχο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό πολυκρυσταλλικών επιφανειών Ag. Πρόσφατες 

μελέτες των Savinova και Doblhofer δείχνουν ότι το φάσμα αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στην κάμψη του 

δεσμού Ο-Η. Σε κάθε περίπτωση, έχει δειχθεί ότι το είδος Ο που ευθύνεται για την κορυφή σε 

συχνότητα 815 cm-1 αποτελεί ένα μη ενεργό καταλυτικά είδος (spectator species) γεγονός που είναι 

συνεπές με την άποψη ότι συνδέεται με το διαχεόμενο (backspillover) ιοντικό οξυγόνο167, 168. Όπως 
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φαίνεται στο Σχήμα 1-21, εμφανίζεται επιπλέον, με την ανοδική επιβολή δυναμικού, μια μικρή 

μετατόπιση προς υψηλότερες συχνότητες, της κορυφής Raman που συνδέεται με τα ροφημένα είδη 

οξυγόνου. Οι Haller et al.41 παρατήρησαν την εμφάνιση ενός φάσματος χαμηλών συχνοτήτων v~200 cm-

1, που αντιστοιχεί στην δόνηση Ag-O των ιοντικά ροφημένων Ο υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης. 
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Σχήμα 1-21. In situ φάσμα SERS167, 168 οξυγόνου ροφημένου σε επιφάνεια Ag/YSZ σε θερμοκρασία 300oC υπό συνθήκες (a) 
ανοιχτού κυκλώματος και κατά την ποτενσιοστατική λειτουργία του ηλεκτροχημικού κελιού (b) με UWR = -2 V και (c) με UWR 
= +2 V. Τα φάσματα (b) και (c) λαμβάνονται αφού το σύστημα έχει φτάσει σε ισορροπία, w = 200 mW, τ = 2 s, ssw = 2 cm-1. 

1.4.4.9 Μικροσκοπία Εκπομπής Φωτοηλεκτρονίων (PEEM) 

Η τεχνική της μικροσκοπίας εκπομπής φωτοηλεκτρονίων (PhotoElectron Emission Microscopy, 

PEEM) είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης του έργου εξόδου με μεγάλη 

χωρική ανάλυση, σε αντίθεση με τις τεχνικές Kelvin probe και UPS που αναφέρθηκαν νωρίτερα και οι 

οποίες αποτελούν ολοκληρωτικές μεθόδους με πολύ μικρή (~mm) δυνατότητα χωρικής ανάλυσης. Η 

τεχνική PEEM καθιερώθηκε στο χώρο της κατάλυσης από τους Ertl169-171, Block172, 173 και Imbihl174 και 

χρησιμοποιείται επιτυχώς για την μελέτη της ταλαντωτικής καταλυτικής συμπεριφοράς επιφανειών 

ευγενών μετάλλων171, 172. 

Πρόσφατα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη του φαινομένου NEMCA από τους 

Imbihl et al.174 Εξετάσθηκαν πορώδη ηλεκτρόδια Pt που παρασκευάσθηκαν με την χρήση 

οργανομεταλλικής πάστας, αλλά και μικροηλεκτρόδια Pt πάχους ~500 Å που παρασκευάσθηκαν με την 

μέθοδο της μικρολιθογραφίας. Και για τους δύο τύπους ηλεκτροδίων οι Imbihl et al.46, 174 βρήκαν πολύ 

καλή συμφωνία με την εξίσωση μεταβολής έργου εξόδου-μεταβολής δυναμικού: 

 ΔΦ=eΔUWR (1.22) 

όπως αυτή προέκυψε και από τις μετρήσεις έργου εξόδου με τις τεχνικές Kelvin probe και UPS. 
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Στο Σχήμα 1-22 φαίνεται ένα ηλεκτρόδιο Pt (φωτεινή περιοχή) εναποτεθειμένο σε YSZ 

(σκοτεινή περιοχή). Υπάρχουν τρεις κυκλικές περιοχές YSZ που συνδέονται μεταξύ τους με λεπτές 

γραμμές YSZ, η υπόλοιπη επιφάνεια είναι Pt. Τα επίπεδα Fermi του ηλεκτροδίου Pt και του στερεού 

ηλεκτρολύτη YSZ είναι ίσα στην περιοχή κοντά στο ηλεκτρόδιο. Ωστόσο, η YSZ εμφανίζεται στις 

εικόνες PEEM πολύ πιο σκοτεινή από ότι η Pt καθώς έχει αμελητέα πυκνότητα καταστάσεων στο 

επίπεδο Fermi σε σύγκριση με ένα μέταλλο όπως η Pt.  

Στο Σχήμα 1-23 φαίνεται καθαρά πως η επιβολή δυναμικού, UWR, επηρεάζει την φωτεινότητα 

και συνεπώς το έργο εξόδου, Φ, των περιοχών 1 και 2 που αντιστοιχούν στο γειωμένο ηλεκτρόδιο-

καταλύτη Pt και της περιοχής 3 που αντιστοιχεί στην ακάλυπτη επιφάνεια της YSZ, σε συμφωνία με την 

εξίσωση των επιπέδων Fermi όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Παρατηρούμε στο Σχήμα 1-23 ότι οι 

μεταβολές στο “τοπικό” έργο εξόδου (που είναι αντιστρόφως ανάλογο της “τοπικής” φωτεινότητας) των 

περιοχών 1,2 (ηλεκτρόδιο Pt) και 3 (YSZ) ακολουθούν την μεταβολή του επιβαλλόμενου δυναμικού, 

UWR. Έτσι αύξηση στο UWR οδηγεί σε αύξηση του έργου εξόδου, Φ, και μείωση της φωτεινότητας στης 

περιοχής (εκπομπή λιγότερων ηλεκτρονίων), ενώ μείωση του δυναμικού ακολουθείται από μείωση του 

έργου εξόδου, όπως είναι αναμενόμενο σύμφωνα με την εξίσωση 1.22. 
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Σχήμα 1-22.Εικόνα PEEM174 μικροηλεκτροδίου Pt σε 
YSZ. Υπάρχουν τρεις κυκλικές περιοχές YSZ που 
συνδέονται μεταξύ τους με λεπτές ζώνες YSZ, η 
υπόλοιπη επιφάνεια αντιστοιχεί στο φιλμ Pt. 

Σχήμα 1-23. Τοπικές μεταβολές της φωτεινότητας των 
περιοχών 1, 2 και 3 που φαίνονται στο Σχήμα 1-22 κατά την 
διάρκεια της ηλεκτροχημικής παροχής Ο2- σε θερμοκρασία 
T=695 K.174 

1.4.4.10 Mικροσκοπία Σάρωσης Φαινομένου Σήραγγος (STM) 

Η τεχνική της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης φαινομένου σήραγγος (Scanning Tunneling 

Microscopy, STM) είναι γνωστή στους τομείς της επιστήμης επιφανειών, της ετερογενούς κατάλυσης 

και της ηλεκτροχημείας και χρησιμοποιείται ευρέως για την παρατήρηση σε ατομική κλίμακα των 

χαρακτηριστικών ηλεκτρικά αγώγιμων επιφανειών σε συνθήκες υπερυψηλού κενού, ατμοσφαιρικές 

αλλά και σε υδατικό περιβάλλον.  
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Η πλέον ίσως ξεκάθαρη απόδειξη του μηχανισμού διάχυσης (backspillover) ιοντικών 

προωθητικών ειδών ως αιτία του φαινομένου NEMCA σε συστήματα όπου ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι 

Na-β″-Al2O3, επιτεύχθηκε πρόσφατα με την χρήση της μικροσκοπίας STM σε ατμοσφαιρική πίεση (Σχήμα 

1-24)42, 175, 176. Ένας μονοκρύσταλλος Pt (10mm x 10mm x 1mm) με προσανατολισμό Pt(111) βρίσκεται σε 

καλή μηχανική και ηλεκτρική επαφή με δισκίο στερεού ηλεκτρολύτη Na-β″-Al2O3. Η καλή αυτή επαφή 

εξασφαλίζεται με την εφαρμογή λεπτού υμενίου (<10μm) οργανομεταλλικής πάστας Pt στην περιφέρεια 

του μονοκρυστάλλου. Το ηλεκτροχημικό κελί συμπληρώνεται από τα ηλεκτρόδια βοηθητικό και αναφοράς 

(Pt) στην επιφάνεια του ηλεκτρολύτη απέναντι από τον κρύσταλλο (Σχήμα 1-24α). 

 
 
 

 

 
 

(α) 
 

(β) 

Σχήμα 1.23. (α) Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης42, 175, 176 STM που χρησιμοποιείται κατά την μελέτη της 
επιφάνειας Pt(111) του ηλεκτροδίου-καταλύτη (β) Εικόνα STM 176 (αφιλτράριστη) της αποτελεσματικής διπλοστοιβάδας που 
σχηματίζεται από τα ιόντα Νaδ+ με την μορφή μιας (12x12)–Na δομής στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου Pt που αποτελείται 
κυρίως από επίπεδα (steps) Pt(111) σε επαφή με τον φορέα β"-Al2O3. 

Με την επιβολή αρνητικού ρεύματος τα ιόντα Na του ηλεκτρολύτη διαχέονται στην επιφάνεια 

της Pt(111) σχηματίζοντας για μικρές τιμές της επιφανειακής κάλυψης (<0.01) μια περιοδική υπερδομή 

Pt(111)-(12x12)-Na πάνω από την δομή Pt(111)-(2x2)-O που προϋπήρχε στην επιφάνεια του 

κρυστάλλου (Σχήμα 1-25α) και αντιστοιχεί στην δομή που σχηματίζει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας στην 

επιφάνειά του. Με την επιβολή σταθερού θετικού ρεύματος μεταξύ του Pt(111) και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου απομακρύνονται από τη  επιφάνεια της Pt τα ιόντα Na και αποδομείται η υπερδομή 

Pt(111)-(12x12)-Na αποκαλύπτοντας ξανά ανέπαφη την δομή του οξυγόνου Pt(111)-(2x2)-O (Σχήμα 1-

25β). Στο Σχήμα 1-24β φαίνεται (σε μικρότερη  μεγέθυνση) η υπερδομή του Na, Pt(111)-(12x12)-Na, σε 

όλη την επιφάνεια του μονοκρυστάλλου Pt που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση, όπου κάθε 

σφαίρα αντιστοιχεί σε ένα άτομο Na+. Παρατηρούμε ότι κάθε άτομο Naδ+ διαταράσσει την ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα της επιφάνειας της Pt(111) σε μεγάλη απόσταση (~12 ατομικών διαστάσεων) με αποτέλεσμα 

η αποτελεσματική διπλοστοιβάδα που σχηματίζεται να είναι “πυκνή” ακόμη και για χαμηλές (0.01) 

καλύψεις Naδ+
. 
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(α) 
 

(β) 

Σχήμα 1-25. Εικόνες STM42, 175 (αφιλτράριστες) της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) που βρίσκεται σε επαφή με ηλεκτρολύτη 
β"-Al2O3 σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπου φαίνονται (α) η καθαρή από Na επιφάνεια και (β) η επιφάνεια καλυμμένη με Na. 
Παρατηρούμε (α) την δομή Pt(111)-(2x2)-O του ροφημένου οξυγόνου και (β) την εμφάνιση της υπερδομής Pt(111)-(12×12)-Na μετά 
την ηλεκτροχημική παροχή Na (Ut = +100 mV, It = 1.8 nA, μέγεθος σάρωσης 319 Å). 

Αντίστοιχη μελέτη STM έγινε πρόσφατα177 και για την διερεύνηση του μηχανισμού διάχυσης 

(backspillover) ιοντικών προωθητικών ειδών Ο2- που ευθύνεται για τα φαινόμενα της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης (Σχήμα 1-26) και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (Σχήμα 1-27), στο σύστημα 

Pt(111)/YSZ. Έχει αποδειχθεί ότι τα ιόντα O2- διαχέονται σε αποστάσεις της τάξης των mm στην 

επιφάνεια της Pt(111) και συνεπώς είναι σαφές ότι καλύπτουν αποστάσεις μικρότερες των mm για την 

περίπτωση των πλήρως διεσπαρμένων νανοκρυστάλλων Pt ενός εμπορικού καταλύτη. Όπως φαίνεται 

στα Σχήματα 1-26 και 1-27 η υπερδομή Pt(111)-(12x12)-Ο εμφανίζεται πάντα να συνυπάρχει με την 

δομή Pt(111)-(2x2)-O. Αυτό φανερώνει ότι το διαχεόμενο ανιονικό είδος οξυγόνου που προέρχεται από 

τον στερεό ηλεκτρολύτη μπορεί να υφίσταται στην επιφάνεια της Pt(111) (σχηματίζοντας την δομή 

(12x12)-Ο) σε διαφορετική κατάσταση ρόφησης σε σχέση με το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο 

(το οποίο σχηματίζει την δομή (2x2)-O) μόνο όταν η επιφάνεια του μετάλλου είναι κορεσμένη από την 

δομή Pt(111)-(2x2)-O.  
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Σχήμα 1-26. Εικόνα (αριστερά) STM (αφιλτράριστη) της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111)/YSZ, έπειτα από θέρμανση σε 
αέρα και συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος. Τα αντίστοιχα φάσματα Fourier και οι επεξεργασμένες εικόνες (δεξιά) αντιστοιχούν 
στις τρεις περιοχές που εμφανίζονται την αρχική εικόνα και είναι: η τοπογραφία της καθαρής επιφάνειας Pt(111) (C), η δομή 
Pt(111)-(2×2)-O (B), και οι δομές Pt(111)-(2×2)-O και Pt(111)-(12×12)-O (A). Στην περιοχή (Α) η δομή (12×12)-O καλύπτει 
την δομή (2×2)-O η οποία όμως παραμένει ορατή177.   

 

Σχήμα 1-27. Εικόνα STM (αφιλτράριστη) της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111)/YSZ, έπειτα από την επιβολή θετικού 
δυναμικού (UWR=1V) όπου φαίνονται τα διαχεόμενα ιόντα O2- που σχηματίζουν την υπερδομή Pt(111)-(12×12)-O 
υπερκαλύπτοντας την δομή Pt(111)-(2×2)-O. Στο ένθετο σχήμα  φαίνεται το αντίστοιχο φάσμα  Fourier177. 

1.4.4.11 Κβαντομηχανικοί Υπολογισμοί 

Πρόσφατες θεωρητικές μελέτες που αφορούν την ηλεκτροχημική ενίσχυση επιβεβαίωσαν την 

πειραματικά παρατηρούμενη γραμμική εξάρτηση της ισχύος του δεσμού ρόφησης του Ο από το έργο 

εξόδου της μεταλλικής επιφάνειας, χρησιμοποιώντας ατομικά μοντέλα που προσομοιώνουν την ρόφηση Ο 
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και θετικών ή αρνητικών ιόντων ή και σημειακών φορτίων σε μεταλλικές επιφάνειες Cu και Pt (Σχήμα 

1-28α)54. Για την περίπτωση του ατομικά ροφημένου Ο στην Pt, η θεωρητικά υπολογιζόμενη κλίση της 

ενέργειας σύνδεσης συναρτήσει του έργου εξόδου, Φ, είναι -0.5 (Σχήμα 1-28β) ενώ η πειραματικά 

ευρισκόμενη τιμή με μελέτη TPD31, 32 είναι -1. Η γραμμική αυτή σχέση βρέθηκε επίσης με την εφαρμογή 

πρώτης τάξης θεωρίας διαταραχών και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις καθαρά ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο πεδίο που δημιουργούν τα ιόντα και τον πολικό δεσμό μετάλλου-

οξυγόνου. Η ενέργεια σύνδεσης του δέκτη ηλεκτρονίων (Ο) μειώνεται (αυξάνει) καθώς αυξάνει 

(μειώνεται) το έργο εξόδου, με γραμμικό τρόπο, λόγω των απωστικών (ελκτικών) αλληλεπιδράσεων 

διπόλου-διπόλου ανάμεσα στο Ο και τα επίσης ροφημένα αρνητικά (θετικά) ιοντικά είδη. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η παρατηρούμενη έντονη μεταβολή στην ενέργεια εκρόφησης του οξυγόνου οφείλεται 

κυρίως σε ηλεκτροστατικές επιδράσεις, “through the vacuum”, και πολύ λίγο σε αλληλεπιδράσεις 

“through the metal”54. Η μελέτη αυτή εκτός από την σαφή και άμεση εξήγηση για το φαινόμενο της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης προσφέρει και μια καλή θεωρητική βάση για την κατανόηση του ρόλου των 

προωθητών στην ετερογενή κατάλυση. 
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Σχήμα 1-28. (α) Συστάδα Pt25 54, 178 που χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της επιφάνειας Pt(111). Το οξυγόνο ροφάται στις 
κεντρικές “3-fold” κενές θέσεις. Φαίνεται ακόμη η θέση ρόφησης των ιόντων (ή των σημειακών φορτίων) (β), Ενέργεια ρόφησης 
του οξυγόνου, De, συναρτήσει της μεταβολής του έργου εξόδου, όπως καταγράφεται από την συστάδα ΗΟΜΟ (highest 
occupied molecular orbital) για την Pt25/O. Οι καμπύλες αντιστοιχούν σε συστάδες με σημειακό φορτίο (PC) φαίνονται τόσο η 
καμπύλη Stark καθώς και η πλήρης SCF 54. 

1.4.4.12 Μαθηματική Μοντελοποίηση και Κανόνες της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης 

Με την εφαρμογή κλασικών θεωρήσεων μηχανικής των αντιδράσεων αναπτύχθηκε ένα μοντέλο 

διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών που περιγράφει την ηλεκτροχημική ενίσχυση και τις 

αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα13, 14, 57, 179. Τα δύο φαινόμενα είναι μηχανιστικά ισοδύναμα όταν ο 

στερεός ηλεκτρολύτης είναι αγωγός ιόντων οξυγόνου και κατά συνέπεια περιγράφονται από παρόμοιες 

εξισώσεις. Το μοντέλο αυτό, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του καθώς και η 

πειραματική επιβεβαίωσή του περιγράφεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3. Τα βασικά συμπεράσματα 
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που προκύπτουν συνοπτικά είναι ότι: (α) η αργή επιφανειακή διάχυση των προωθητικών ειδών αποτελεί 

τον “εσωτερικό” περιορισμό για την επίτευξη της μέγιστης ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (ρ) σε μελέτες 

που έχουν αναφερθεί έως τώρα13, 14, 57, 179 (β) οι νανοκρυσταλλίτες μετάλλου υποστηριγμένου σε ZrO2, 

TiO2, CeO2, ή ενισχυμένο φορέα ZrO2 ή TiO2,13, 14, 57, 159, 179-181 είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένοι από 

προωθητικά ιόντα Oδ-, και αυτό αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για τις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα 

που εμφανίζουν αυτά τα συστήματα. 

Η προσεκτική κατηγοριοποίηση και ανάλυση των πειραματικών παρατηρήσεων στην πληθώρα 

των μελετών που έχουν γίνει για την ηλεκτροχημική ενίσχυση, οδήγησε στον ορισμό τεσσάρων βασικών 

πειραματικών κανόνων (G1-G4) που περιγράφουν τα φαινόμενα ενίσχυσης στην κατάλυση14, 55, 56, 58. Οι 

κανόνες αυτοί με βάση την εξάρτηση του ρυθμού από το είδος των αντιδρώντων στην μη ενισχυμένη 

επιφάνεια του μετάλλου-καταλύτη, δίνουν την δυνατότητα να προβλέψει κανείς την σχέση ρυθμού-

έργου εξόδου (Φ) και κατά συνέπεια την συμπεριφορά (ηλεκτρόφοβη, ηλεκτρόφιλη, μεγίστου (volcano-

type) ή ελαχίστου (inverted volcano type)) της καταλυτικής αντίδρασης. Η εξάρτηση του ρυθμού από το 

Φ αντιπροσωπεύει την εξάρτηση του ρυθμού από την μερική πίεση του αντιδρώντος που είναι 

ηλεκτρονιοδότης, pD. 

Οι γενικοί αυτοί κανόνες (“global” rules G1-G4) οδηγούν σε τρεις βασικούς πρακτικούς κανόνες 

(P1-P3) που υποδεικνύουν το είδος του ενισχυτή (ηλεκτροθετικού ή ηλεκτραρνητικού) που είναι 

κατάλληλος για την αντίδραση, με βάση το είδος (δέκτης ή δότης ηλεκτρονίων) του ισχυρότερα 

ροφημένου αντιδρώντος είδους. Οι γενικοί κανόνες συνδέονται άμεσα με δύο πολύ βασικούς κανόνες 

(F1, F2) που υποδεικνύουν την επίδραση της μεταβολής του έργου εξόδου που επάγει ο προωθητής στην 

ισχύ του δεσμού ρόφησης ενός είδους που είναι δέκτης (Α) ή δότης (D) ηλεκτρονίων: 

F1. Με αύξηση του έργου εξόδου ισχυροποιείται ο δεσμός ρόφησης του είδους που είναι δότης 

ηλεκτρονίων (D) και αποδυναμώνεται ο δεσμός ρόφησης του είδους που είναι δέκτης ηλεκτρονίων (Α). 

F2. Με μείωση του έργου εξόδου αποδυναμώνεται ο δεσμός ρόφησης του είδους που είναι δότης 

ηλεκτρονίων (D) και ισχυροποιείται ο δεσμός ρόφησης του είδους που είναι δέκτης ηλεκτρονίων (Α). 

Έτσι λοιπόν οι κανόνες που περιγράφουν τα φαινόμενα ενίσχυσης στην κατάλυση είναι: 

G1: Καθαρά ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά εμφανίζεται όταν το αντιδρών-δέκτης ηλεκτρονίων (Α) 

ροφάται πολύ ισχυρότερα από το αντιδρών-δότη ηλεκτρονίων (D). 

G2: Καθαρά ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά εμφανίζεται όταν το αντιδρών-δέκτης ηλεκτρονίων (Α) 

ροφάται πολύ ασθενέστερα από το αντιδρών-δότη ηλεκτρονίων (D). 

G3: Συμπεριφορά μεγίστου (volcano type) εμφανίζεται όταν και τα δύο αντιδρώντα είναι ισχυρά 

ροφημένα. 

G4: Συμπεριφορά ελαχίστου (inverted volcano type) εμφανίζεται όταν και τα δύο αντιδρώντα είναι 

ασθενώς ροφημένα. 

Οι θεμελιώδεις αυτοί κανόνες στηρίζονται σε πειραματικές μελέτες επιστήμης επιφανειών αλλά 

και ab-initio κβαντομηχανικούς υπολογισμούς14, 55, 56, 58. Επιτρέπουν την ασφαλή πρόβλεψη για την 
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συμπεριφορά μιας αντίδρασης και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί καμία εξαίρεση για περισσότερες από 70 

μελέτες ηλεκτροχημικής αλλά και κλασικής κατάλυσης που έχουν εξετασθεί. 

 Με βάση τους κανόνες αυτούς μπορούμε να κάνουμε μια ταξινόμηση των μελετών 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης από όπου προκύπτει ότι η τάξη της καταλυτικής αντίδρασης ως προς τον 

ηλεκτρονιοδότη (D) και τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α) καθορίζει τον τύπο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

Γενικά, όπως μπορούμε να δούμε από το Σχήμα 1-29, οι ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις (Σχήμα 1-29a) 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 1-29b). Η 

συμπεριφορά μεγίστου (volcano type) (Σχήμα 1-29c) εμφανίζεται όταν η αντίδραση είναι θετικής τάξης για 

το ένα αντιδρών και σχεδόν αρνητικής για το άλλο. Τέλος η συμπεριφορά ελαχίστου (inverted volcano 

type) (Σχήμα 1-29d), εμφανίζεται όταν η τάξη αντίδρασης είναι θετική και για τα δύο αντιδρώντα. 

 

Σχήμα 1-29. Παραδείγματα των τεσσάρων τύπων της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (a) Επίδραση δυναμικού και αδιάστατου 
έργου εξόδου Π(=ΔΦ/kbT) στο ρυθμό οξείδωσης C2H4 και CH4 σε Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφοβη), (b) Επίδραση δυναμικού και 
Π στον λόγο προσαύξησης ρ κατανάλωσης ΝΟ κατά την αναγωγή ΝΟ από C2H4 σε Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφιλη), (c) 
Επίδραση δυναμικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά την οξείδωση CO σε Pt/YSZ (συμπεριφορά μεγίστου), (d) Επίδραση 
δυναμικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά την μερική οξείδωση CH3OH σε Η2Ο σε Pt/YSZ (συμπεριφορά ελαχίστου)14. 

1.5  Συμπεράσματα 

Η έρευνα που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια και αφορά την κατανόηση του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε μοριακό επίπεδο, με την χρήση πολυάριθμων τεχνικών της επιστήμης 

επιφανειών και της ηλεκτροχημείας, οδήγησε όχι μόνο στην επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά 

προσέφερε, σε ικανοποιητικό βαθμό, στην διευκρίνιση και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της 

ετερογενούς κατάλυσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μοναδική ευκαιρία που προσφέρεται μέσα από την 
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ηλεκτροχημική ενίσχυση να εξετάζεται in-situ η επίδραση των προωθητών και του έργου εξόδου του 

καταλύτη στην καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα. Μπορούμε να συνοψίσουμε τα 

αποτελέσματα-επιτεύγματα της παραπάνω έρευνας14, 182 στα εξής: 

1. Η ηλεκτροχημική ενίσχυση οφείλεται στην ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη διάχυση 

(backspillover) ιοντικών ειδών (Oδ-, στην περίπτωση της YSZ, Naδ+ στην περίπτωση της 

β”-Al2O3) από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του 

μεταλλικού ηλεκτροδίου. Τα ιοντικά αυτά είδη, συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό 

τους φορτίο στο μέταλλο σχηματίζουν δίπολα ([Οδ--δ+] ή [Naδ+-δ-]), διαχέονται σε όλη την 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση καταλυτική επιφάνεια και δημιουργούν την αποτελεσματική 

ηλεκτροχημική διπλοστοιβάδα όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1-30. Με τον τρόπο αυτό 

μεταβάλλεται η ισχύς του δεσμού χημειορόφησης των αντιδρώντων ή άλλων ενδιάμεσων 

ειδών και κατά συνέπεια τροποποιείται ο καταλυτικός ρυθμός της αντίδρασης. 
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Σχήμα 1-30. Σχηματική αναπαράσταση ενός μεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειμένου σε στερεό ηλεκτρολύτη (YSZ, αγωγός 

ιόντων Ο2- ή β"-Al2O3 αγωγός ιόντων Να+). Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα μεταξύ μετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και 

η ισοδύναμη, “αποτελεσματική” διπλοστοιβάδα που δημιουργείται στην διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου λόγω των διαχεόμενων 

ιόντων από το στερεό ηλεκτρολύτη (backspillover ion). 

2.  Η ηλεκτροχημική ενίσχυση λειτουργικά είναι όμοια με την κλασική κατάλυση, δηλαδή 

είναι κατάλυση υπό την παρουσία μιας ελεγχόμενης διπλοστοιβάδας στην διεπιφάνεια 

μετάλλου/αερίου. Το κύριο πλεονέκτημα της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι η χρήση 

θυσιαζόμενων προωθητών μικρού χρόνου ζωής, όπως το Ο2-, οι οποίοι παρέχονται 

συνεχώς στην διεπιφάνεια καταλύτη/αερίου, με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη αντίστροφη-

διάχυση (backspillover) από τον φορέα-στερεό ηλεκτρολύτη. 

3. Με βάση την εξάρτηση του ρυθμού από το έργο εξόδου, Φ, οι καταλυτικές αντιδράσεις 

ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες: ηλεκτρόφοβες, ηλεκτρόφιλες, μεγίστου 

(volcano-type) και ελαχίστου (inverted volcano type). Έχουν ορισθεί θεμελιώδεις 

κανόνες που επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση μιας καταλυτικής αντίδρασης με βάση 

την μη-προωθημένη κινητική της. Οι ίδιοι κανόνες επιτρέπουν την πρόβλεψη της 
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κινητικής αναφορικά προς τα αντιδρώντα δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων (θετικής 

μηδενικής ή αρνητικής τάξης) όταν είναι γνωστή η σχέση ρυθμού-Φ. 

4. Το απόλυτο δυναμικό στερεών ηλεκτρολυτών–φορέων καταλυτών που είναι ιοντικοί ή 

μικτοί ιοντικοί-ηλεκτρονικοί αγωγοί, μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί. Είναι ίσο με 

Φ0/e όπου Φ0 είναι το έργο εξόδου του στερεού ηλεκτρολύτη σε επιλεγμένες, 

καθορισμένες συνθήκες. 

5. Για ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις, ηλεκτραρνητικοί προωθητές και φορείς με υψηλό έργο 

εξόδου ενισχύουν σημαντικά την καταλυτική ενεργότητα. 

6. Για ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις, ηλεκτροθετικοί προωθητές και φορείς με χαμηλό έργο 

εξόδου ενισχύουν σημαντικά την καταλυτική ενεργότητα. 

7. Οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα που εμφανίζουν συστήματα όπου ο φορέας είναι 

υλικό με βάση ZrO2, TiO2 CeO2 ή Y2O3, οφείλεται στον ίδιο backspillover μηχανισμό 

διάχυσης ιόντων Ο2- του φορέα στην διεπιφάνεια καταλύτη/αερίου και αποτελεί μια 

“αυτοκινούμενη” περίπτωση ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, στην οποία οξυγόνο από την 

αέρια φάση αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που καταναλώνεται. Η 

ηλεκτροχημική ενίσχυση αποτελεί μια ηλεκτρικά ελεγχόμενη αλληλεπίδραση μετάλλου-

φορέα. Οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα στους φορείς που αναφέρθηκαν μπορούν 

να ενισχύσουν μόνο ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις. 

8. Η ηλεκτροχημική ενίσχυση, η κλασική ενίσχυση και οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-

φορέα αποτελούν πλευρές του ίδιου φαινομένου, της κατάλυσης δηλαδή υπό την 

παρουσία μιας διπλοστοιβάδας στην διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου, η οποία στην 

περίπτωση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι in-situ ελεγχόμενη, και μπορούν να 

μοντελοποιηθούν όμοια με την ηλεκτροκατάλυση με την χρήση απλών ισόθερμων 

ρόφησης της διπλοστοιβάδας. 

Η μη-Φαρανταïκή ενεργοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων μέσω του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή της ηλεκτροχημείας. 

Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την επιφανειακή χημεία88 καθώς και αρκετά 

τεχνολογικά υποσχόμενες δυνατότητες, κυρίως στην τροποποίηση της εκλεκτικότητας προϊόντων στη 

βιομηχανία14 και στην επεξεργασία των καυσαερίων από μηχανές εσωτερικής καύσεως40. Ακόμη 

παραμένουν άλυτα επιστημονικά αλλά και τεχνικά θέματα που θα κάνουν δυνατή την πλήρη μεταφορά 

και εφαρμογή του φαινομένου NEMCA από την εργαστηριακή στην βιομηχανική κλίμακα71, 183. Η μέχρι 

τώρα, σχεδόν αποκλειστική, χρήση υψηλού κόστους, συνεχών καταλυτικών υμενίων πάχους 0.1-5μm με 

διασπορά <0.01%, σε αντιδραστήρες καθαρά εργαστηριακής κλίμακας αποτελεί ίσως τον 

σημαντικότερο λόγο που κάνει δύσκολη την μετάβαση στην μεγάλης κλίμακας βιομηχανική χρήση161. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ένας νέου τύπου μονολιθικός ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος 

αντιδραστήρας (MEPR)161 που αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του φαινομένου NEMCA που ξεπερνά τις 

παραπάνω δυσκολίες και ανοίγει το δρόμο για την εύκολη πρακτική χρήση του.  
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2.1 Η Επίδραση του Φορέα στις Καταλυτικές Ιδιότητες Νανοσωματιδίων 

2.1.1 Περίληψη 

Η αλληλεπίδραση που εμφανίζεται μεταξύ ενός φορέα-ημιαγωγού και των μεταλλικών 

καταλυτικών σωματιδίων που βρίσκονται υποστηριγμένα, σε μεγάλη διασπορά, σε αυτόν, επηρεάζει 

σημαντικά τις χημειοροφητικές ιδιότητες και τις κινητικές παραμέτρους του συστήματος. Η 

αλληλεπίδραση αυτή επάγεται κατόπιν ενίσχυσης (doping) του φορέα με κατιόντα διαφορετικού 

σθένους από αυτών του φορέα. Η ενίσχυση επιτυγχάνεται με διάχυση (σε υψηλή θερμοκρασία) του 

ξένου κατιόντος στο φορέα και το αποτέλεσμα της διεργασίας επιβεβαιώνεται με μετρήσεις ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας καθώς και της ενέργειας ενεργοποίησης για την αγωγή ηλεκτρονίων. ‘Έχει παρατηρηθεί 

ότι με ενίσχυση του φορέα TiO2 με κατιόντα υψηλότερου ή χαμηλότερου σθένους, μεταβάλλεται 

σημαντικά η χημειοροφητική  ικανότητα, ή αλλιώς η ισχύς των δεσμών ρόφησης, των κρυσταλλιτών 

μετάλλων της όγδοης ομάδας του περιοδικού συστήματος που βρίσκονται διεσπαρμένοι στον φορέα 

αυτό. Ακόμη έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή τόσο στον ρυθμό αναστροφής (Turnover 

Frequency, TOF), όσο και στις κινητικές παραμέτρους αντιδράσεων υδρογόνωσης, οξείδωσης και 

αναγωγής. Τα φαινόμενα αυτά εξηγούνται υπό το πρίσμα της θεωρίας επαφής μετάλλου-ημιαγωγού, 

σύμφωνα με την οποία σε θερμοδυναμική ισορροπία θα πρέπει το επίπεδο Fermi των δύο υλικών που 

βρίσκονται σε επαφή να είναι το ίδιο. Αυτό συνεπάγεται ότι λαμβάνει χώρα μεταφορά φορτίου δια 

μέσου της διεπιφάνειας έτσι ώστε να εξισορροπηθεί το χημικό δυναμικό στο σύστημα. Σαν αποτέλεσμα 

εμφανίζονται αλληλεπιδράσεις οι οποίες διαφοροποιούν την ηλεκτρονιακή δομή, τοπικά ή και ευρύτερα, 

στα άτομα που βρίσκονται στο όριο των τριών φάσεων φορέα-μετάλλου-αέριου μίγματος. Μια 

διαφορετική προσέγγιση-ερμηνεία βασίζεται στην θεωρία της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της 

κατάλυσης. Σύμφωνα με αυτή, οι φορείς φορτίου από τον φορέα στα νανοσωματίδια του μετάλλου είναι 

τα ιόντα οξυγόνου του φορέα, τα οποία μπορούν με διάχυση να φτάσουν έως την καταλυτικά ενεργή 
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επιφάνεια και να σχηματίσουν μια αποτελεσματική διπλοστοιβάδα μεταβάλλοντας το έργο εξόδου κάθε 

μεταλλικού σωματιδίου και συνεπώς τις χημειοροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες του. 

2.1.2 Εισαγωγή 

Οι εμπορικοί καταλύτες αποτελούνται συνήθως από δύο φάσεις: την καταλυτικά ενεργό φάση, η 

οποία είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μέταλλο μετάπτωσης ή οξείδιο μετάλλου και βρίσκεται 

υποστηριγμένη σε υψηλή διασπορά στην δεύτερη φάση, το φορέα, ο οποίος είναι συνήθως υλικό 

μεγάλου πορώδους και ειδικής επιφάνειας (>100 m2/g). Ένας φορέας είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται 

(IUPAC) από μικροπορώδες όταν οι πόροι του έχουν διάμετρο, d, κάτω από 20 Å, από μεσοπορώδες 

όταν η διάμετρος των πόρων είναι μεταξύ 20 και 200 Å, και μακροπορώδες όταν πρόκειται για πόρους 

διαμέτρου μεγαλύτερης των 200 Å. Στους περισσότερους εμπορικούς υποστηριγμένους καταλύτες, το 

πορώδες του φορέα βρίσκεται μεταξύ 10-50 Å (Σχήμα 2-1). Αυτό σημαίνει πως κάθε κρυσταλλίτης της 

ενεργού φάσης αποτελείται από λίγα, συνήθως 10-1000, άτομα. Ένα σημαντικό κλάσμα των ατόμων 

αυτών βρίσκονται στην εκτεθειμένη στο αέριο μίγμα επιφάνεια των κρυσταλλιτών. Ορίζοντας το 

κλάσμα (ποσοστό) των επιφανειακών ατόμων ενός καταλύτη ως προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων 

του, έχουμε την έκφραση της διασποράς του καταλύτη, DC : 

DC = (αριθμός επιφανειακών ατόμων καταλύτη/ συνολικός αριθμός ατόμων καταλύτη) x 100 (2.1) 

Η καταλυτικά ενεργός φάση είναι συνήθως ένας σημαντικός παράγοντας κόστους για ένα 

καταλυτικό σύστημα κυρίως λόγω της χρήσης ευγενών μετάλλων, είναι λοιπόν επιθυμητή η παρασκευή 

καταλυτών υψηλής διασποράς, DC (σχεδόν 100%). Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμποτισμό του πορώδους 

φορέα με διάλυμα προδρόμου ενώσεως της ενεργής μεταλλικής φάσης, ακολουθούμενου από ξήρανση, 

πύρωση και αναγωγή του καταλύτη1. Η επιτυχής και επαναλήψιμη παρασκευή καταλυτών με την μέθοδο 

αυτή εξαρτάται σημαντικά από την κατάσταση της επιφάνειας του φορέα, καθώς και από το pH και την 

συγκέντρωση του διαλύματος της ενεργού φάσης1-5. 

Είναι σαφές ότι ο φορέας μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος (διασπορά) και τη μορφολογία των 

κρυσταλλιτών των μετάλλων, τις ηλεκτρονιακές τους ιδιότητες (επιφάνειας και κυρίως όγκου) καθώς 

επίσης και την αντοχή τους στη πυροσσυσωμάτωση (sintering) και τη δηλητηρίαση (poisoning), 

παράμετροι που καθορίζουν την καταλυτική απόδοση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις βασικές 

επιστημονικές θεωρήσεις αλλά και με βάση βιομηχανικούς και οικονομικούς όρους.  

Παρά το γεγονός ότι ο φορέας ενός καταλυτικού συστήματος θεωρήθηκε αρχικά αδρανής, έχει 

αποδειχθεί ότι η καταλυτική ενεργότητα της μεταλλικής φάσης για μια αντίδραση επηρεάζεται 

σημαντικά τόσο από το μέγεθος των κρυσταλλιτών όσο και από το υλικό του φορέα. Η πρώτη 

περίπτωση καλείται “ particle size effect” και εμφανίζεται κυρίως σε αντιδράσεις ευαίσθητες στην 

κρυσταλλογραφική δομή1,2, αντιδράσεις δηλαδή που ο καταλυτικός ρυθμός και/ή η εκλεκτικότητα 

διαφέρουν σημαντικά από ένα κρυσταλλογραφικό επίπεδο σε ένα άλλο (για παράδειγμα αντιδράσεις 

ισομερισμού). Τέτοιου είδους αντιδράσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα σε ενεργά κέντρα τα οποία 
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αποτελούνται από ένα σύνολο επιφανειακών ατόμων με συγκεκριμένη γεωμετρία (“ensemble” sites). 

Κατά συνέπεια, αν το μέγεθος των κρυσταλλιτών της ενεργού φάσης μικραίνει, αυτό σημαίνει 

ανακατανομή των κρυσταλλογραφικών επιπέδων της καταλυτικής επιφάνειας, με πιθανότητα 

εξαφάνισης των “ensemble”  sites, ώστε τόσο η ενεργότητα όσο και η εκλεκτικότητα να επηρεάζονται 

σημαντικά. Αντίστοιχο φαινόμενο δεν εμφανίζεται, ή έστω όχι εκτεταμένα, σε μη ευαίσθητες δομικά 

αντιδράσεις1,2 (για παράδειγμα αντιδράσεις υδρογόνωσης, όπως και κάποιες οξειδώσεις).  

 

Σχήμα 2-1. Σχηματική αναπαράσταση καταλυτικού σωματιδίου εμπορικού υποστηριγμένου καταλύτη και τυχαίου μικροπόρου 
του (d<20 Å).  

Η τροποποίηση της ενεργότητας ή της εκλεκτικότητας ενός καταλύτη με βάση την 

διαφοροποίηση του υλικού του φορέα, αποτελεί το λεγόμενο φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου-φορέα (Metal–Support Interactions, MSI). Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει σημαντικά τις 

καταλυτικές και χημειοροφητικές ιδιότητες μετάλλων και μεταλλοξειδίων που λειτουργούν ως 

καταλύτες. Μια πρώτη ισχυρή απόδειξη αυτής της θεώρησης έδωσε η εργασία των Sinfelt et al.6-9 η 

οποία, όπως και άλλες μελέτες αργότερα, έδειξε ότι οι κινητικές παράμετροι συγκεκριμένων 

καταλυτικών συστημάτων μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά με την χρήση διαφορετικού φορέα. 

Τυπικά παραδείγματα αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα είναι: 

(α) Το φαινόμενο των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (SMSI), όρος που 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Tauster et al.10, το 1978, έπειτα από μελέτη που έδειξε 

ότι σωματίδια μετάλλου της ομάδας VIII υποστηριγμένα σε φορέα TiO2, ή άλλα οξείδια που έχουν 

την ικανότητα να αναχθούν, χάνουν την δυνατότητά τους να ροφούν το H2 και το CO ύστερα από 

αναγωγή σε θερμοκρασίες πάνω από 773 Κ. Η τροποποίηση αυτή οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις 

γεωμετρικής φύσεως μεταξύ του μετάλλου και του φορέα αλλά και σε αλληλεπιδράσεις 

ηλεκτρονικού τύπου στην διεπιφάνεια του μεταλλικού σωματιδίου και του υποστρώματος. Έχουν 

ακόμη παρατηρηθεί σημαντικές μεταβολές στις κινητικές παραμέτρους αντιδράσεων 

υδρογόνωσης, αφυδρογόνωσης και υδρογονόλυσης σε καταλύτες που εμφανίζουν το φαινόμενο 

των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (SMSI)11-13. Το φαινόμενο των ισχυρών 

αλληλεπιδράεων μετάλλου-φορέα (SMSI) αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς μελέτης και 

συζήτησης για πολλά χρόνια. 
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(β) Το φαινόμενο των Επαγόμενων με Ενίσχυση Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (DIMSI), 

αντικείμενο εκτενούς μελέτης των Verykios et al.14 για πολλά χρόνια. Tο φαινόμενο DIMSI 

οφείλεται κυρίως σε αναντίστρεπτες ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μετάλλου και 

του ενισχυμένου φορέα. 

(γ) Η πρόσφατη ανακάλυψη των υψηλής ενεργότητας καταλυτών Au/SnO2, για αντιδράσεις 

οξείδωσης από τους Haruta et al.15-17. 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο φορέας επιδρά σημαντικά στην ενεργότητα και 

την εκλεκτικότητα της καταλυτικά ενεργού φάσης, και απoτελούν, σύμφωνα με την κλασική ορολογία, 

φαινόμενα Schwab “δεύτερου τύπου” (Schwab effects “of the second kind”), όπου ένα οξείδιο επιδρά 

στις ιδιότητες ενός μετάλλου. Τα φαινόμενα Schwab “πρώτου τύπου” (Schwab effects “of the first 

kind”), όπου ένα μέταλλο επιδρά στις καταλυτικές ιδιότητες ενός οξειδίου-καταλύτη, απαντώνται 

λιγότερο συχνά, αν και στην περίπτωση των καταλυτών Au/SnO2
15-17 φαίνεται πως η καταλυτική 

διεργασία λαμβάνει χώρα κυρίως στα όρια της τριεπιφάνειας μετάλλου-οξειδίου-αέριας φάσης. 

Η φύση των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα αποτελεί αντικείμενο εκτενούς μελέτης και 

συζήτησης ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη από τους Tauster et al.10 του φαινομένου των Ισχυρών 

Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (SMSI). Αν και ήταν γνωστό ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο η 

επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών, όσο και οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

σωματιδίων του μετάλλου και του φορέα, το φαινόμενο SMSI αποδείχθηκε τελικά ότι οφείλεται στην 

μετανάστευση ιοντικών ειδών από το φορέα προς την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του σωματιδίου 

(“decoration”)18. 

Παρά το γεγονός ότι η SiO2 και η γ-Al2O3 αποτελούν τους συνηθέστερα χρησιμοποιούμενους 

στη βιομηχανία υποστηρικτές καταλυτών (και οι οποίοι θεωρείται ότι γενικά επάγουν ασθενείς 

αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα), τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια τάση αντικατάστασης αυτών 

των υποστηρικτών από TiO2 ή από πορώδεις φορείς με βάση την ZrO2 για αρκετές εφαρμογές στην 

κατάλυση και κυρίως για οξειδώσεις19. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει αρκετή πληροφορία για 

τους λόγους αυτής της σταδιακής αντικατάστασης φορέων20,21, αλλά αποτελεί κοινή γνώση το γεγονός 

ότι οι νέοι αυτοί φορείς, που γενικά θεωρείται ότι οδηγούν σε ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις μετάλλου-

φορέα, οδηγούν επίσης σε υψηλές τιμές ενεργότητας20,21 και εκλεκτικότητας αλλά και χρήσιμου χρόνου 

ζωής των μεταλλικών σωματιδίων που εναποτίθενται σε αυτούς. 

Προκειμένου να εξηγηθεί ο μηχανισμός του φαινομένου αυτού, έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα, 

τα οποία περιλαμβάνουν σχηματισμό διαμεταλλικών δεσμών με εντοπισμένη μεταφορά φορτίου από τον 

φορέα ανηγμένης τιτάνιας προς τους κρυσταλλίτες του μετάλλου, καθιστώντας τους μερικώς μη 

διαθέσιμους για χημειορήφηση και καταλυτική δράση18,22,23. Το μοντέλο της γεωμετρικής επιφανειακής 

κατανομής (decoration) ειδών TiOx επάνω στα καταλυτικά σωματίδια, έχει αποδειχθεί από πολλούς 

ερευνητές ότι αποτελεί τον πιθανότερο μηχανισμό για τη  εμφάνιση των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων 

Μετάλλου-Φορέα (SMSI)24-29. Η άμεση πειραματική απόδειξη της ύπαρξης των ειδών αυτών (TiOx) 

στην καταλυτική επιφάνεια προέρχεται από πειράματα HREM (High Resolution Electron Microscopy)27-30. 
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Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου MSI παίζουν, σε κάποιες περιπτώσεις, και οι 

ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις31,32. Έτσι, για παράδειγμα, το καταλυτικό σύστημα Μ/CeO2
33-38 στο 

οποίο η επίδραση του φορέα αποδίδεται κυρίως σε ηλεκτρονιακού τύπου αλληλεπιδράσεις38, 

παρουσιάζει σαφείς ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με το καταλυτικό σύστημα Μ/TiO2, στο 

οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. 

2.1.3 Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου-Φορέα ηλεκτρονιακού τυπού 

Η αρχή του φαινομένου των ηλεκτρονιακού τύπου αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα μπορεί να 

αποδοθεί με δύο τρόπους: (α) σαν αποτέλεσμα του συνόλου των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα 

σωματίδια του μετάλλου και τον φορέα, όπως αυτές καθορίζονται κυρίως από την ηλεκτρονιακή δομή 

των δύο φάσεων, και οδηγούν σε περιορισμένου εύρους ή μεγάλης ακτίνας μεταφορά φορτίου προς ή 

από τα καταλυτικά νανοσωματίδια (β) σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των καταλυτικών 

σωματιδίων του μετάλλου με τα γειτονικά τους ενεργά κέντρα στον φορέα, προσδίδοντάς τους έτσι 

ιδιότητες όπως οξύτητα ή βασικότητα. 

Η θεωρία των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα που προκύπτουν από τις 

ηλεκτρονιακές ιδιότητες των δύο υλικών που βρίσκονται σε επαφή, προτάθηκε αρχικά από τους 

Schwab39 και Solymosi40, τους οποίους στην συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι ερευνητές41. Η ιδέα 

βασίζεται στις αρχές της θεωρίας επαφής μετάλλου-ημιαγωγού, σύμφωνα με την οποία μια τέτοια επαφή 

(που στην παρούσα περίπτωση είναι η επαφή μετάλλου-φορέα) χαρακτηρίζεται από θερμοδυναμική 

ισορροπία. Προκειμένου να γίνει αυτό λαμβάνει χώρα μεταφορά φορτίου από το ένα υλικό στο άλλο με 

σκοπό την  εξισορρόπηση των επιπέδων Fermi των δύο υλικών. Κατά την περίπτωση που το έργο 

εξόδου των ηλεκτρονίων του μετάλλου είναι υψηλότερο από το έργο εξόδου του φορέα η μεταφορά του 

φορτίου θα έχει φορά από τον ημιαγωγό στο μέταλλο, έως ότου εξισορροπηθεί το επίπεδο Fermi στην 

διεπιφάνεια. Το αντίστροφο είναι επίσης δυνατό. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μεταφοράς 

φορτίου, το έργο εξόδου του μετάλλου αλλάζει, προκαλώντας σημαντικές τροποποιήσεις στις 

καταλυτικές ιδιότητες των διεσπαρμένων νανοκρυστάλλων μετάλλου καθώς επίσης και του φορέα, εάν 

αυτός εμφανίζει καταλυτική δράση. Το φαινόμενο κατά το οποίο νανοκρύσταλλοι μετάλλων 

τροποποιούν την ηλεκτρονιακή δομή του ημιαγωγού-φορέα λέγεται "φαινόμενο Schwab πρώτου 

είδους", ενώ η τροποποίηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας  των διεσπαρμένων κρυσταλλιτών μετάλλων 

με τη μεταφορά φορτίου από το φορέα ονομάζεται "φαινόμενο Schwab δεύτερου είδους"1. Οι έρευνες 

αυτές39,40, βασίζονται στην μεταβολή της ηλεκτρονιακής δομής φορέων-ημιαγωγών με ενίσχυσή τους με 

κατιόντα διαφορετικού σθένους. Με τον τρόπο αυτό το επίπεδο Fermi του ημιαγωγού μετατοπίζεται 

ανάλογα σε υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Παρατηρήθηκε ότι μια τέτοια ενίσχυση του φορέα 

μεταβάλλει σημαντικά την ενέργεια ενεργοποίησης ορισμένων αντιδράσεων όπως η διάσπαση του 

φορμικού οξέος. 

Η θεωρία των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων νανοκρυστάλλων μετάλλου με τα γειτονικά 

τους ενεργά κέντρα του φορέα, κυρίως Broensted ή Lewis όξινες θέσεις ή και οξειδικά είδη, έχει βρει 



54 Κεφάλαιο 2
 
εφαρμογή κυρίως σε συστήματα μετάλλου/ζεολίθου, ενώ πρόσφατα έγινε ανασκόπηση των σχετικών 

μελετών42. Στο ίδιο πεδίο, προτάθηκε η δημιουργία δεσμών μετάλλου-πρωτονίων43-46, ως αποτέλεσμα 

της  διάχυσης πρωτονίων από το φορέα προς τα μεταλλικά σωματίδια και της συνεπακόλουθης 

μετατόπισης ηλεκτρονίων από τα άτομα του μετάλλου προς τα πρωτόνια. Η εμφάνιση δεσμών αυτού του 

τύπου έχει παρατηρηθεί στα συστήματα Rh/ζεολίθου47-49, Ru/ζεολίθου50, και Au/ζεολίθου51. Έχει 

μελετηθεί ακόμη η επίδραση Broensted όξινων θέσεων του φορέα στην ηλεκτρονιακή δομή του 

συστήματος Pt/Y-ζεολίθου52. Η ύπαρξη μεταλλικών σωματιδίων με έλλειμμα ηλεκτρονίων εμφανίζεται 

ακόμη σε συστήματα Pt/μορδενίτη53,54, Pt ή Pd διεσπαρμένων σε L-ζεόλιθο55-57 αλλά και Ir 

διεσπαρμένου σε ζεόλιθο ZSM-558. Αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις, που οδηγούν στην θετική φόρτιση 

των μεταλλικών κρυσταλλιτών, έχουν παρατηρηθεί σε Pt, Pd, Rh και Ni που βρίσκονται διεσπαρμένα σε 

θειομένη ζιρκονία, η οποία αποτελεί έναν υπερόξινο φορέα59,60. Το αντίστροφο φαινόμενο, η αρνητική 

δηλαδή φόρτιση των κρυσταλλιτών του μετάλλου όταν αυτοί βρίσκονται διεσπαρμένοι σε βασικούς 

φορείς, έχει αποδοθεί στην ενίσχυση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας των ατόμων οξυγόνου του φορέα 

με αυξανόμενη αλκαλικότητα43,61,62. Η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων οξυγόνου του φορέα 

και των κρυσταλλιτών του μετάλλου, έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

των τελευταίων. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα καταλυτικά συστήματα63-66. 

Οι Mojet et al.67 πρότειναν πρόσφατα ένα νέο μοντέλο που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις 

μετάλλου-φορέα ηλεκτρονιακού τυπού για καταλύτες ευγενών μετάλλων εναποτεθειμένων σε όξινους ή 

αλκαλικούς φορείς και βασίζεται σε αναλύσεις δομής με τις τεχνικές: EXAFS (Extended X-ray 

Αbsorption Fine Structure), XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) και FTIR (Fourier Transform 

Infrared) του ροφημένου CO, XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure) και AXAFS (Atomic X-

ray Absorption Fine Structure). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην ενεργειακή μετατόπιση των στιβάδων 

σθένους του μετάλλου σαν αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα67-69. Καθώς αυξάνει η 

αλκαλικότητα του φορέα εμφανίζεται μια μείωση στο δυναμικό ιονισμού του μετάλλου, μια μετατόπιση 

δηλαδή σε χαμηλότερη τιμή ενέργειας σύνδεσης λόγω των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων 

(Coulomb) ανάμεσα στα δύο στερεά που βρίσκονται σε επαφή. Η μεταβολή της ενέργειας των στιβάδων 

σθένους του μετάλλου προκαλεί μεταβολή στην ενέργεια χημειορόφησης στο μέταλλο και συνεπώς 

επηρεάζει σημαντικά την καταλυτική ενεργότητα67. 

Οι ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις στην διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα χρησιμοποιήθηκαν για να 

ερμηνευτούν μεταβολές στις καταλυτικές παραμέτρους και άλλων συστημάτων. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα οφείλεται κυρίως στην μετανάστευση 

ανηγμένων ειδών του φορέα προς την καταλυτική επιφάνεια του μετάλλου, αλλά και σε ηλεκτρονιακού 

τύπου αλληλεπιδράσεις. Απόδειξη, για την μεταφορά ηλεκτρονίων από τον φορέα προς την επιφάνεια 

του μετάλλου, προέρχεται από την χρήση τεχνικών φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων αλλά και άλλων70-77. 

Παρόμοιες, ηλεκτρονιακού τύπου αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα, έχουν παρατηρηθεί και στα 

καταλυτικά συστήματα Rh/, Pd/ και Pt/CeO2, όταν αυτά έχουν υποστεί αναγωγή σε μέση θερμοκρασία38. 

Η εξασθένιση της ισχύος του δεσμού ρόφησης του CO στα συστήματα Pt/TiO2 και Ni/TiO2
78,79 
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αποδίδεται επίσης σε ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις. Η μεταφορά ηλεκτρονίων έχει ακόμα προταθεί 

στην περίπτωση του Rh υποστηριγμένου σε αλκαλικές γαίες80 και διάφορους τύπους οξειδίων81. Η 

χημειοροφητική και καταλυτική δράση κρυσταλλιτών Ru συσχετίζεται με την ηλεκτραρνητικότητα του 

φορέα, ένα μέτρο ουσιαστικά της ικανότητάς του να δίνει ηλεκτρόνια. Αντίστοιχα, η αυξημένη 

ενεργότητα του Cu υποστηριγμένου σε φορέα ημιαγώγιμο οξείδιο υψηλού έργου εξόδου82, κατά την 

υδρογόνωση του CO, αποδίδεται στην μεταφορά ηλεκτρονίων από το φορέα προς την καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια του Cu. 

Μια ποσοτική εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, ειδικά όσων αφορούν στην 

μεταφορά φορτίου δια μέσου της διεπιφάνειας μετάλλου-φορέα, επιχειρήθηκε μέσω θεωρητικών 

υπολογισμών83-86. Οι υπολογισμοί αυτοί παρέχουν πληροφορία σχετικά με την φύση των χημικών 

δεσμών που δημιουργούνται στην καταλυτική επιφάνεια, την διεύθυνση και το μέγεθος της μεταφοράς 

φορτίου στην διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα και την επίδραση που έχει αυτή η μεταφορά φορτίου στην 

ισχύ των δεσμών ρόφησης. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι ηλεκτρονιακού τύπου αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα έχουν 

προταθεί σαν την πιθανότερη εξήγηση για έναν μεγάλο αριθμό καταλυτικών φαινομένων. Η ακριβής 

φύση όμως του μηχανισμού αυτών των αλληλεπιδράσεων εξαρτάται σημαντικά από τις επιμέρους 

παραμέτρους κάθε καταλυτικού συστήματος, όπως το υλικό του φορέα, την φύση της ενεργούς φάσης, 

το μέγεθος σωματιδίων ή των κρυσταλλιτών του μετάλλου, την αέρια φάση της αντίδρασης, αλλά 

πιθανόν και άλλες παραμέτρους. 

2.1.4 Η ηλεκτρονιακή δομή μετάλλων και ημιαγωγών 

Οι ενεργειακές στάθμες των ηλεκτρονίων που σχετίζονται με την ηλεκτρονιακή δομή ενός 

μετάλλου, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-2(α). Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο μέταλλο διαθέτουν κινητική 

ενέργεια και η ενέργεια του υψηλότερου κατειλημμένου από ηλεκτρόνια ενεργειακού επιπέδου (σε 

θερμοκρασία απολύτου μηδενός, δηλαδή στην θεμελιώδη κατάστασή του) ορίζεται σαν την ενέργεια 

Fermi, EF του μετάλλου. Η ελάχιστη ενέργεια που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του 

μετάλλου είναι (ΕF +Vb). Ο όρος ΕF είναι η κινητική ενέργεια και αντιστοιχεί στην ενέργεια του 

επιπέδου Fermi, ενώ ο δεύτερος όρος Vb, αντιπροσωπεύει την δυναμική ενέργεια που οφείλεται στην 

επίδραση της δομής του μετάλλου ως σύνολο. Το άθροισμα αυτό αντιστοιχεί στο χημικό δυναμικό των 

ηλεκτρονίων, μe
87,88: 

 μe =ΕF + Vb (2.2) 

Η επιφάνεια ενός μετάλλου χαρακτηρίζεται από την παρουσία διπόλων με τον αρνητικό τους 

πόλο να στρέφεται έξω από την επιφάνεια. Το δυναμικό λόγω αυτών των διπόλων είναι το επιφανειακό 

δυναμικό, χ. Το πραγματικό δυναμικό, αe, των ηλεκτρονίων (για ένα σημείο ακριβώς έξω από το 

μέταλλο) ορίζεται ως87: 

 αe =  μe – eχ (2.3) 
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Η ενέργεια που απαιτείται προκειμένου να εξάγουμε ένα ηλεκτρόνιο από το μέταλλο είναι το έργο 

εξόδου, ΦΜ, του μετάλλου και ορίζεται ως87-89: 

 ΦM = - αe = - μe + eχ (2.4) 

Το έργο εξόδου είναι άθροισμα ενός όρου που σχετίζεται με το εσωτερικό του μετάλλου (μe), η 

οποία εξαρτάται από τη φύση του μετάλλου και ενός όρου που σχετίζεται με την επιφάνεια του (eχ), η 

οποία εξαρτάται από το είδος της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας στην επιφάνεια. Αν η επιφάνεια του 

μετάλλου είναι φορτισμένη τότε υπάρχει ένα επιπλέον δυναμικό (ηλεκτροστατικό ή εξωτερικό), Ψ, που 

αντιστοιχεί σε αυτό το φορτίο. Στην γενική αυτή περίπτωση η ενέργεια που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια 

στο εσωτερικό του μετάλλου καλείται ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων, eμ
 87: 

 eμ  = αe – eΨ = μe – eχ – eΨ (2.5) 

Η συνθήκη της θερμοδυναμικής ισορροπίας απαιτεί το ηλεκτροχημικό δυναμικό να είναι το ίδιο παντού 

στο μέταλλο. Σε ένα πολυκρυσταλλικό δείγμα όπου υπάρχουν πολλά κρυσταλλογραφικά  επίπεδα, το 

καθένα από τα οποία έχει και διαφορετικό έργο εξόδου, η συνθήκη της ισορροπίας ικανοποιείται με την 

ανάπτυξη φορτίου σε κάθε ένα από τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα.  

 

Σχήμα 2-2. Οι ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων στην ηλεκτρονιακή δομή (α) ενός μετάλλου και (β) ενός ημιαγωγού. 

Οι ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων σε σχέση με την ηλεκτρονιακή δομή ενός 

ημιαγωγού, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-2(β). Το άνω όριο της ζώνης σθένους έχει ενέργεια EV, και το 

κάτω όριο της ζώνης αγωγιμότητας έχει ενέργεια ΕC. Οι ημιαγωγοί χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

ενός ενεργειακού χάσματος, Εg, μεταξύ της ανώτερης κατειλημμένης στοιβάδας της ζώνης σθένους και 

της κατώτερης μη κατειλημμένης στοιβάδας της ζώνης αγωγιμότητας. Το μέγεθος αυτού του 

ενεργειακού χάσματος είναι αυτό που διακρίνει τα υλικά σε ημιαγωγούς ή μονωτές. Αν το ύψος του 

ενεργειακού χάσματος είναι τέτοιο ώστε με διέγερση (θερμική, φωτοδιέγερση ή άλλη) να επιτρέπεται η 

μετακίνηση ικανού αριθμού ηλεκτρονίων (φορέων φορτίου) στην ζώνη αγωγιμότητας, τότε το υλικό 
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θεωρείται ημιαγωγός, στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται μονωτής. Γενικά στερεά με ενεργειακό χάσμα 

της τάξης των 4 eV ή μικρότερο, χαρακτηρίζονται ημιαγωγοί. 

Τα ηλεκτρόνια σε ένα στερεό κατανέμονται στις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις σύμφωνα με 

την στατιστική Fermi-Dirac. 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) 

H διερεύνηση της εξίσωσης (2.7) δείχνει ότι στους 0Κ η fFD(E) είναι ίση με την μονάδα για 0<Ε<ΕF και 

μηδέν για τιμές της ενέργειας μεγαλύτερες της EF. Συνεπώς η Ν(Ε) θα είναι ίση με μηδέν για Ε>ΕF. 

Επομένως, επειδή η g(E) είναι συνεχής συνάρτηση της Ε, η υψηλότερη κατειλημμένη ενεργειακή 

κατάσταση θα έχει ενέργεια ΕF. Η μορφή της fFD(E) παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-3(α). Στους 0Κ η fFD(E) 

πέφτει απότομα στο μηδέν όταν Ε=ΕF, αλλά για Τ>0Κ η πτώση στην ΕF είναι ομαλή. Η αντίστοιχη 

μορφή της Ν(Ε) εμφανίζεται στο Σχήμα 2-3(β).  Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η fFD(E) δίνει την 

πιθανότητα κατάληψης μιας ενεργειακής κατάστασης με ενέργεια Ε αλλά δεν δίνει καμία ένδειξη για 

την ύπαρξη της κατάστασης αυτής. Αυτή η πληροφορία υπάρχει στον όρο g(E). Στην θεωρία των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων η g(Ε) είναι μια συνεχής συνάρτηση και δεν προκύπτουν προβλήματα, αλλά για 

τους ημιαγωγούς υπάρχουν ενεργειακά χάσματα όπου η g(Ε) είναι ίση με μηδέν ενώ σε αυτές τις 

περιοχές η fFD(E) συνεχίζει να είναι συνεχής και δεν έχει μηδενικές τιμές. Αξιοπρόσεκτο είναι το 

γεγονός ότι όταν Ε=ΕF συμβαίνει fFD(E)=1/2. 

 

 

Σχήμα 2-3. Σχηματικό διάγραμμα (α) της συνάρτησης πιθανότητας Fermi-Dirac και (β) της πυκνότητας των κατειλημμένων 
ενεργειακών καταστάσεων για Τ=0 Κ και Τ>0 Κ. 

 Ν(Ε)= fFD(E)xg(E) (2.8) 
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Η ενέργεια ΕF ονομάζεται ενέργεια Fermi. Η τιμή της ορίζεται εξισώνοντας τον συνολικό 

αριθμό των κατειλημμένων καταστάσεων με τον συνολικό αριθμό ελεύθερων ηλεκτρονίων. Στα 

μέταλλα, ωστόσο, μια ικανοποιητική προσέγγιση είναι 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. Για στερεούς ιοντικούς αγωγούς το επίπεδο Fermi εντοπίζεται στο κέντρο του 

ενεργειακού χάσματος και μετατοπίζεται προς την κενή ζώνη (αγωγιμότητας) αν είναι n-τύπου 

ημιαγωγός ή προς την κατειλημμένη ζώνη (σθένους) αν είναι p-τύπου ημιαγωγός. 

Το έργο εξόδου, ΦΜ, όπως έχουμε πει, ορίζεται ως το ελάχιστο έργο που απαιτείται για να 

μεταφερθεί ένα ηλεκτρόνιο με ενέργεια ΕF από το στερεό σε μια απόσταση x, ακριβώς έξω από την 

επιφάνεια, όπου το κλασικό αντισταθμιστικό δυναμικό, -e2/4x, είναι αμελητέο. Μια απόσταση της τάξης 

του 10-4 cm είναι αρκετή για να ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο. Η τιμή του έργου εξόδου είναι η 

διαφορά μεταξύ του ηλεκτροχημικού δυναμικού των ηλεκτρονίων μέσα στο μέταλλο, μ e, και του 

ηλεκτροστατικού δυναμικού των ηλεκτρονίων, ψ, ακριβώς έξω από την επιφάνεια. ( Το επίπεδο κενού 

είναι η ενεργειακή στάθμη ενός ηλεκτρονίου με μηδενική κινητική ενέργεια ακριβώς έξω από την 

επιφάνεια του ημιαγωγού). 

  ΦS = - eμ  - e ψ (2.9) 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ηλεκτρονιακή συγγένεια, χS, η οποία ορίζεται σαν τη 

διαφορά μεταξύ του κατώτερου άκρου της ζώνης αγωγιμότητας και του ηλεκτροστατικού δυναμικού 

ακριβώς έξω από τον ημιαγωγό: 

 χS = - Ec – e ψ (2.10) 

Η ηλεκτρονιακή συγγένεια είναι μια κρίσιμη επιφανειακή παράμετρος η οποία δεν εξαρτάται από τη 

φύση και την συγκέντρωση του ενισχυτή σε ένα ημιαγωγό. Αντίθετα, το έργο εξόδου εξαρτάται 

σημαντικά τόσο από το είδος και την συγκέντρωση του ενισχυτή του ημιαγωγού, όσο και από τη 

θερμοκρασία. 

Για έναν ενδογενή ημιαγωγό η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στην ζώνη αγωγιμότητας, n, 

δίνεται ( όταν ΕF-EC>>kT) από την απλοποιημένη έκφραση: 

  n = NC exp ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

Tk 
E - E FC  (2.11) 

Ομοίως η συγκέντρωση οπών στην ζώνη σθένους, p, δίνεται από: 

 p = NV exp ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

Tk 
E - E VF  (2.12) 
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όπου, ΝC και NV είναι η πυκνότητα των καταστάσεων στις ζώνες αγωγιμότητας και σθένους 

αντίστοιχα90. 

Το επίπεδο Fermi για έναν ενδογενή ημιαγωγό εντοπίζεται κοντά στο κέντρο του ενεργειακού 

χάσματος. Η θέση του επιπέδου Fermi μπορεί να μετατοπιστεί κατά βούληση με ενίσχυση (doping) του 

υλικού, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενεργειακών επιπέδων πρόσληψης ή απόδοσης 

ηλεκτρονίων μέσα στο ενεργειακό χάσμα. Για παράδειγμα, στην τιτάνια (TiO2), με ενίσχυση της δομής 

της με κατιόντα σθένους μεγαλύτερου του +4, (W+6 για παράδειγμα), δημιουργείται μια στάθμη-δότης 

ηλεκτρονίων κοντά στην ζώνη αγωγιμότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση του επιπέδου 

Fermi υψηλότερα και κοντά στην ζώνη αγωγιμότητας, ενώ ταυτόχρονα το έργο εξόδου μειώνεται. Η 

μεταβολή αυτή έχει διαπιστωθεί πειραματικά με μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας91 αλλά και 

μετρήσεις έργου εξόδου. 

2.1.5 Θεωρία επαφής μετάλλου-ημιαγωγού. 

Η συνθήκη θερμοδυναμικής ισορροπίας μιας επαφής μετάλλου-ημιαγωγού προβλέπει ότι το 

ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων θα πρέπει να είναι παντού το ίδιο σε όλο το σύστημα. Αυτό 

συνεπάγεται πως αν πριν την δημιουργία της επαφής τα δύο υλικά είχαν διαφορετικό ηλεκτροχημικό 

δυναμικό, τότε κατά την δημιουργία της επαφής θα υπάρξει ροή φορτίου προς το υλικό με το μικρότερο 

ηλεκτροχημικό δυναμικό, έως ότου τα δύο δυναμικά εξισορροπηθούν. Στην περίπτωση που τα δύο υλικά 

δεν έχουν καθαρό φορτίο τότε, 
M

eμ  = ΦΜ και 
S

eμ  = ΦS (Μ, αναφέρεται στο μέταλλο και S, στον 

ημιαγωγό). Αν ΦΜ>ΦS, η ροή ηλεκτρονίων θα έχει φορά προς το μέταλλο. Στην κατάσταση ισορροπίας, 

το ηλεκτροχημικό δυναμικό του συστήματος θα είναι: 

 
eq

eμ  = - ΦΜ – eΨΜ = - ΦS - eΨS (2.13) 

και 

 Δ  = -eΔ  (2.14) S
ΜΦ

S
ΜΨ

δηλαδή, έχει αναπτυχθεί μια διαφορά δυναμικού επαφής ίση με την διαφορά των έργων εξόδου. Τα ΨΜ 

και ΨS αναφέρονται στο εξωτερικό δυναμικό του μετάλλου και του ημιαγωγού αντίστοιχα. 
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Σχήμα 2-4. Επαφή μετάλλου με έργο εξόδου ΦΜ, με ένα n-τύπου ημιαγωγό με έργο εξόδου ΦS, όπου ΦΜ>ΦS, (α) πριν και (β) 
μετά την επαφή. 

Στο Σχήμα 2-4, φαίνεται η επαφή ενός μετάλλου με έναν n-τύπου ημιαγωγό, όπου ισχύει ΦΜ>ΦS. Στην 

περίπτωση αυτή έχουμε μεταφορά φορτίου από τον ημιαγωγό προς το μέταλλο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία 

μεταφέρονται στο μέταλλο προέρχονται από τα άτομα της διεπιφάνειας, ενώ, ταυτόχρονα, στο τμήμα 

του ημιαγωγού στο οποίο εμφανίζεται έλλειμμα ηλεκτρονίων παρουσιάζεται κάμψη των ζωνών 

αγωγιμότητας και σθένους92-95. Το φράγμα δυναμικού Schottky, ΦSB, στην διεπιφάνεια δίνεται από την 

σχέση: 

 ΦSB = (ΦM – ΦS)/e (2.15) 

Οι ομοιοπολικοί ημιαγωγοί όπως Si ή GaAs, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα επιφανειακών 

καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα το «πάγωμα» του φράγματος 

δυναμικού92. Στον αντίποδα, οι ιοντικοί ημιαγωγοί, όπως ZnO, έχουν χαμηλή πυκνότητα επιφανειακών 

καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα, με αποτέλεσμα το ύψος του φράγματος δυναμικού να εξαρτάται 

από την διαφορά έργου εξόδου μεταξύ μετάλλου και ημιαγωγού. Έχει δειχθεί ότι για ισχυρά ιοντικούς 

ημιαγωγούς το ύψος του φράγματος δυναμικού είναι ίσο ή ανάλογο της διαφοράς έργου εξόδου μεταξύ 

μετάλλου και ημιαγωγού, όπως φαίνεται από την εξίσωση (2.15). Για παράδειγμα, επαφές 

μετάλλου/TiO2, μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από την θεωρία Schottky εφόσον η τιτάνια 

είναι ένας ιοντικός ημιαγωγός. Σχετικές πειραματικές μελέτες έδειξαν την καλή συμφωνία με την 

υπόθεση αυτή, καθώς το ύψος του φράγματος δυναμικού σε επαφές Pd/, Pt/ και Au/TiO2 βρέθηκε ότι 

είναι ίσο με την διαφορά έργων εξόδου96 (μετρήσεις σε ατμοσφαιρικές συνθήκες), σύμφωνα με την 

εξίσωση (2.15). 
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Σχήμα 2-5. Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων που μεταφέρονται, ne, και ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται ανά 
άτομο μετάλλου, e/M, σαν συνάρτηση της μέσης διαμέτρου του μεταλλικού κρυσταλλίτη, d. 

Προκειμένου να υπολογισθεί το φορτίο που μεταφέρεται μέσω της διεπιφάνειας, 

χρησιμοποιήθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει επαφές μετάλλου-ημιαγωγού και βασίζεται 

σε παραμέτρους οι οποίες αφορούν το σύστημα Μ/TiO2
97. Η φορά ροής των ηλεκτρονίων σε μια επαφή 

μετάλλου-ημιαγωγού εξαρτάται από τις σχετικές τιμές του έργου εξόδου των δύο υλικών. Το έργο 

εξόδου του ημιαγωγού είναι συνάρτηση του είδους (σθένος) και της συγκέντρωσης του ενισχυτή καθώς 

και της θερμοκρασίας. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται, ne, και ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων που μεταφέρονται ανά άτομο μετάλλου, e/M, υπολογίστηκε σαν συνάρτηση της μέσης 

διαμέτρου των κρυσταλλιτών του μετάλλου, d, με την χρήση δύο μοντέλων για άπειρη και πεπερασμένη 

διεπιφάνεια μεταξύ μετάλλου και φορέα97. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν σε 

μέταλλα με έργο εξόδου 5.0 ή 6.0 eV (το δυναμικό επαφής, V0, είναι 0.9 και 1.9 αντίστοιχα), σε επαφή 

με TiO2 ενισχυμένη με δότη ηλεκτρονίων (π.χ. W6+), σε συγκέντρωση 2x1020 cm-3. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-2, στο οποίο βλέπουμε των αριθμό των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, ne, 

όπως και τον αριθμό των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων ανά άτομο μετάλλου, e/M, σαν συνάρτηση της 

μέσης διαμέτρου των κρυσταλλιτών του μετάλλου, d97. Ο αριθμός των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων 

κυμαίνεται μεταξύ 8000 και 60 για μεταλλικούς κρυσταλλίτες μεγέθους 40 nm και 1.5 nm αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται ο λόγος e/M είναι μικρότερος του 0.01 για κρυσταλλίτες μεγαλύτερους των 10 nm, αλλά 

φτάνει μέχρι και 0.5 για κρυσταλλίτες διαμέτρου 1.5 nm. Οι ποσότητες ne και e/M είναι σχεδόν 

απευθείας ανάλογες του d-1.5. 

Η παρουσία ενός ισχυρού διπόλου στη διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα οδηγεί στη δημιουργία ενός 

ισχυρού ηλεκτροστατικού πεδίου στην περιοχή αυτή. Στον Πίνακα 2-197μπορούμε να δούμε κάποιες 

εκτιμήσεις για το μέτρο της έντασης αυτού του ηλεκτροστατικού πεδίου, για διάφορες διαμέτρους 

κρυσταλλιτών μετάλλου, για μέταλλα με διαφορετικό έργο εξόδου που αντιστοιχούν σε διαφορετικά 

δυναμικά επαφής,V0, και για διάφορες τιμές της συγκέντρωσης του ενισχυτή-δότη ηλεκτρονίων, Nd. Οι 
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τυπικές τιμές που υπολογίζονται είναι της τάξης του 106-107 V/cm ή 0.1-1 V/nm. Το ηλεκτροστατικό 

πεδίο εξαρτάται σημαντικά από τη διάμετρο των σωματιδίων και γίνεται πιο ισχυρό καθώς τα σωματίδια 

γίνονται πιο μικρά, λόγω της καμπυλότητας της επιφάνειας του μετάλλου. Εξαρτάται ακόμη σημαντικά 

από την διαφορά δυναμικού επαφής και από την τιμή της συγκέντρωσης του ενισχυτή-δότη 

ηλεκτρονίων.  Το κλάσμα των ατόμων μετάλλου στο όριο των τριών φάσεων (μέταλλο-φορέας-αέρια 

φάση) τα οποία συμμετέχουν στην καταλυτική διεργασία, επηρεάζονται από το ηλεκτροστατικό πεδίο 

που δημιουργείται και είναι ανάλογα της διασποράς του μετάλλου, D. Εφόσον η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου αυξάνει με την διασπορά, η συνολική μεταβολή θα είναι ανάλογη του Da, όπου 1<a<2. 

Πίνακας 2-1. Εκτιμήσεις του μέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργείται στην διεπιφάνεια μετάλλου-
φορέα. 

Nd

[cm-3] 

Vo 

[V] 

D 

[nm] 

Ηλεκτροστατικό Πεδίο    

[V/cm] 

10 7.9 x 106

2 x 1020 1.9 
2 2.5 x 107

10 4.5 x 1062 x 1020

 
0.9 

2 1.3 x 107

10 3.3 x 106

2 x 1019 0.9 
2 1.1 x 107

 

Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε διεργασία ή μηχανισμός που μεταβάλει το επίπεδο Fermi του 

φορέα (ή του μετάλλου) και συνεπώς το δυναμικό επαφής, θα επηρεάζει και την ένταση του 

ηλεκτροστατικού πεδίου. Έτσι, για παράδειγμα, μεταβολές του όξινου χαρακτήρα της επιφάνειας του 

φορέα, όπως και η ρόφηση ή η διάχυση (spillover) ροφημένων ειδών από το μέταλλο στον φορέα, 

επηρεάζουν το επίπεδο Fermi. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προφανές ότι το μέτρο της έντασης του 

πεδίου στην διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα θα εξαρτάται σημαντικά και από την ατμόσφαιρα στην οποία 

βρίσκεται ο καταλύτης (συνθήκες αντίδρασης, θερμοκρασία). 

2.1.6 Διεργασίες χημειορόφησης και κινητικής αντιδράσεων με βάση την θεωρία οριακού 
στρώματος μετάλλου-ημιαγωγού. 

Σύμφωνα με την θεωρία οριακού στρώματος μετάλλου-ημιαγωγού, όταν ένα μέταλλο της 

ομάδας VIII βρίσκεται διεσπαρμένο στην επιφάνεια της τιτάνιας (TiO2), τότε λαμβάνει χώρα μεταφορά 

φορτίου από τον φορέα προς τα σωματίδια του μετάλλου. Η κινούσα δύναμη για αυτή την μεταφορά 

φορτίου είναι η διαφορά στο έργο εξόδου των δύο υλικών ή , εναλλακτικά, η διαφορά ηλεκτροχημικού 

δυναμικού. Η κινούσα δύναμη γίνεται μεγαλύτερη όταν ο φορέας ενισχυθεί με κατιόντα υψηλότερου 

σθένους. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μεταφέρονται έχει υπολογισθεί97 και είναι της τάξης των 

0.1-0.4 e/άτομο, για μεταλλικούς κρυσταλλίτες με μέση διάμετρο 1-2 nm (Σχήμα 2-5). Ο αριθμός αυτός 

είναι ιδιαίτερα μεγάλος στην τιτάνια σε σύγκριση με άλλους ημιαγωγούς και αυτό οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην πολύ υψηλή τιμή διηλεκτρικής σταθεράς που έχει ο φορέας αυτός. 
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Σχήμα 2-6. Το φυσικό μοντέλο επαφής μεταλλικού κρυσταλλίτη με ημιαγωγό n-τύπου του οποίου το έργο εξόδου είναι 
μικρότερο από αυτό του μετάλλου. Φορτίο μεταφέρεται από τον ημιαγωγό στο μέταλλο και παραμένει στην διεπιφάνεια των 
δύο υλικών, ενώ ο κυρίως όγκος του ημιαγωγού εμφανίζει έλλειμμα ηλεκτρονίων. 

Το φορτίο που μεταφέρεται πιθανότατα συσσωρεύεται στην διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα και 

προς την πλευρά του μετάλλου (Σχήμα 2-6). Η επιφάνεια ενός μετάλλου είναι μια ισοδυναμική 

επιφάνεια. Εφόσον η διηλεκτρική σταθερά της τιτάνιας είναι 130 το φορτίο που θα συσσωρευτεί την 

διεπιφάνεια θα είναι 130 φορές μεγαλύτερο από το φορτίο στην ελεύθερη επιφάνεια του μετάλλου, 

ακόμα και αν δεν λάβουμε υπ’όψιν την συνεισφορά (ελκτική δύναμη) από το τμήμα του φορέα όπου 

υπάρχει έλλειμμα ηλεκτρονίων και συνεπώς είναι θετικά φορτισμένο. Συνεπώς, το φορτίο στην 

ελεύθερη επιφάνεια του μετάλλου είναι αμελητέο. Το αρνητικό φορτίο που βρίσκεται συσσωρευμένο 

στην διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα και προς την πλευρά του μετάλλου αντισταθμίζεται από ένα ίσο και 

αντίθετο φορτίο στην πλευρά του ημιαγωγού που δημιουργείται με απομάκρυνση ηλεκτρονίων από 

αυτήν την περιοχή του ημιαγωγού. Η κατανομή αυτού του θετικού φορτίου μέσα στον όγκο του 

ημιαγωγού ακολουθεί κατανομή Poisson και ο όγκος του φορέα όπου εμφανίζεται έλλειμμα 

ηλεκτρονίων είναι αρκετά μεγάλος. Το πραγματικό μήκος κατά το οποίο εμφανίζεται έλλειμμα 

ηλεκτρονίων, W, (Σχήμα 2-6) μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες νανόμετρα97. 

Δεν είναι ακόμη σαφής ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρόνια που μεταφέρονται δια μέσου της 

διεπιφάνειας διαταράσσουν την ηλεκτρονιακή δομή των μεταλλικών κρυσταλλιτών, τροποποιώντας έτσι 

τις χημειοροφητικές και καταλυτικές ιδιότητές τους. Διαισθητικά, κανείς περιμένει ότι ανεξάρτητα από 

την φύση της αλληλεπίδρασης, αυτή θα είναι πιο ισχυρή για μικρούς κρυσταλλίτες, για τους οποίους ο 

λόγος e/M (ηλεκτρόνια που μεταφέρονται ανά άτομο μετάλλου) είναι σημαντικός (Σχήμα 2-5) και το 
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κλάσμα των ατόμων μετάλλου στη διεπιφάνεια είναι μεγάλο. Υπάρχουν δύο μορφές ηλεκτρονικών 

αλληλεπιδράσεων: 

(α) αλληλεπιδράσεις ευρείας κλίμακας (long-range interactions), που επηρεάζουν ολόκληρο τον 

μεταλλικό κρυσταλλίτη. 

(β) αλληλεπιδράσεις μικρού εύρους (short-range interactions) που επηρεάζουν τα άτομα που 

βρίσκονται στην τριεπιφάνεια αερίου-μετάλλου-φορέα. 

Ο πρώτος τύπος αλληλεπιδράσεων (long-range interactions), υποδηλώνει τροποποιήσεις στην 

ηλεκτρονιακή δομή των κρυσταλλιτών του μετάλλου όπως: 

(α1) Μεταβολές στην κάλυψη της d-στοιβάδας. Οι Chen et al.98 προτείνουν ότι οι τροποποιήσεις 

οφείλονται στον επανυβριδισμό των ηλεκτρονιακών τροχιακών λόγω του φορτίου που 

συσσωρεύεται στην διεπιφάνεια. 

(α2) Μετατόπιση του επιπέδου Fermi και κατά συνέπεια του έργου εξόδου. Θεωρητικοί υπολογισμοί 

από τους Ward et al.99, έδειξαν ότι το επίπεδο Fermi των Rh, Pd και Pt μετατοπίζεται, όταν 

βρίσκονται με την μορφή ενός ή τριών στρωμάτων σε επιφάνεια αλουμίνας (Al2O3). Η μετατόπιση 

αυτή είναι συνέπεια της μετακίνησης φορτίου, της τάξης των 0.1-0.2 e/άτομα, μεταξύ μετάλλου 

και φορέα. 

(α3) Μεταβολές της πυκνότητας των καταστάσεων στο επίπεδο Fermi. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το φορτίο που μεταφέρεται δια μέσου της διεπιφάνειας 

δεν μπορεί να εξαπλωθεί στο μέταλλο λόγω της ισχυρής θωράκισης που υπάρχει από τα ηλεκτρόνια του 

μετάλλου 14,100-102. Επιπλέον, τα μέταλλα έχουν μεγάλη συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων, με 

αποτέλεσμα, μόνο μικρές διαταραχές της ηλεκτρονιακής κατάστασης των ατόμων του μετάλλου μπορεί 

κανείς να περιμένει λόγω της μεταφοράς ηλεκτρονίων από το φορέα. Αν κανείς χρησιμοποιήσει την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα σαν μέτρο της συγκέντρωσης ελευθέρων ηλεκτρονίων, η διαφορά μεταξύ Pt και 

TiO2 είναι της τάξης του 107 14,100. Ακόμη, εκτός από την σχετική συγκέντρωση ελευθέρων ηλεκτρονίων, 

πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον όγκο του στερεού που επηρεάζεται. Τα ηλεκτρόνια που περνούν την 

διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα με κατεύθυνση το μέταλλο, σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα αρνητικού 

φορτίου που εντοπίζεται σε μια απόσταση περίπου 0.5Å (μήκος Thomas-Fermi). Αντίστοιχα, στον 

ημιαγωγό υπάρχει η περιοχή ελλείμματος ηλεκτρονίων η οποία όμως έχει ένα μήκος πολλών 

εκατοντάδων Å 14,100. Έτσι η διαφορά του όγκου που επηρεάζεται για τα δύο υλικά είναι της τάξης του 

106. Αυτή η διαφορά αποτελεί και ένα μέτρο της διαφοράς των συγκεντρώσεων ελευθέρων ηλεκτρονίων 

στο μέταλλο και τον ημιαγωγό. 

Οι αλληλεπιδράσεις μικρού εύρους (short-range interactions), μπορούν να θεωρηθούν απόρροια 

ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων που υφίστανται στην διεπιφάνεια. Η ύπαρξη ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων 

(>0.1 V/nm) επιδρά σημαντικά στις χημειοροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες των ατόμων του 
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μετάλλου. Έχει μελετηθεί θεωρητικά και πειραματικά η επίδραση του ηλεκτροστατικού πεδίου στην 

ρόφηση του ΝΟ σε Pt(111) και Rh(111)103-105. Αποδείχθηκε ότι εάν το ηλεκτροστατικό πεδίο έχει φορά 

έξω από την επιφάνεια, τότε η ισχύς του δεσμού ρόφησης του ΝΟ στο Rh(111) μειώνεται κατά 15% (ή 

περίπου 4 kcal/mol), υπό την επίδραση πεδίου έντασης 3 V/nm. Παρουσία ισχυρότερων πεδίων 

παρατηρείται ακόμα και η διάσπαση του ΝΟ στην επιφάνεια του μετάλλου. Θεωρητικοί υπολογισμοί 

δείχνουν ότι η ύπαρξη ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να εξηγήσει πολλά θέματα που 

αφορούν στην ενίσχυση ή την δηλητηρίαση μεταλλικών καταλυτών από είδη που βρίσκονται ροφημένα 

στην επιφάνειά τους106. Οι Vanselow και Mundschau107, παρατήρησαν τον σχηματισμό νησίδων υψηλού 

έργου εξόδου στην επιφάνεια Pt στην οποία έχει εναποτεθεί TiO2 και έχει θερμανθεί πάνω από τους 800 

Κ. Υπολόγισαν ότι το ηλεκτροστατικό πεδίο που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση αυτών των 

νησίδων με την υπόλοιπη επιφάνεια της Pt είναι της τάξης του 0.06-6 V/nm· της ίδιας τάξης μεγέθους 

είναι και οι εκτιμήσεις του Πίνακα 2-1. 

Η μετακίνηση ηλεκτρονίων από το φορέα στους μεταλλικούς κρυσταλλίτες, αλλά και 

αντίστροφα, επηρεάζει ακόμη την ηλεκτρονιακή δομή του φορέα γύρω από τους κρυσταλλίτες του 

μετάλλου. Το τμήμα αυτό του φορέα μπορεί να εμφανίζει έλλειμμα ή και περίσσευμα ηλεκτρονίων. Το 

τμήμα του φορέα που επηρεάζεται, όπως αυτό καθορίζεται από το μήκος της περιοχής ελλείμματος 

ηλεκτρονίων97, μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και να λειτουργεί ανάλογα με τους διάφορους τύπους 

ροφημένων ειδών. Για παράδειγμα, η ρόφηση ενός ηλεκτρονιοδότη στην  περιοχή ελλείμματος 

ηλεκτρονίων ενός n-τύπου ημιαγωγού μπορεί να ενισχυθεί, ενώ η ρόφηση ενός δέκτη ηλεκτρονίων να 

παρεμποδιστεί. Το φαινόμενο αυτό είναι δυνατό να επηρεάσει την καταλυτική ενεργότητα του 

συστήματος μετάλλου-ημιαγωγού, μέσω ενός από τους παρακάτω μηχανισμούς: 

• Δημιουργία νέων καταλυτικά ενεργών κέντρων στην επιφάνεια του φορέα γύρω από τους 

κρυσταλλίτες του μετάλλου. 

• Ενίσχυση της διάχυσης (spillover) ενδιάμεσων ειδών της αντίδρασης, από τον φορέα στο μέταλλο, 

ή και αντίστροφα. 

Το έργο έξόδου αποτελεί μια σημαντική παράμετρο η οποία επηρεάζει την καταλυτική 

συμπεριφορά μετάλλων. Η επίδραση του έργου εξόδου έχει αποδειχθεί στην περίπτωση του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (Electrochemical Promotion of Catalysis: EPOC), όπου πειραματικές 

μελέτες έδειξαν ότι ο καταλυτικός ρυθμός αντιδράσεων εξαρτάται εκθετικά από την μεταβολή στο έργο 

εξόδου του μετάλλου108-111. Οι μεταβολές αυτές του έργου εξόδου για την περίπτωση της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της διάχυσης ιόντων Ο2- από το φορέα στην μεταλλική 

επιφάνεια που επιφέρουν μεταβολές στο δυναμικό της επιφάνειας. 

Ένα άλλο μέγεθος που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η πυκνότητα των καταστάσεων στο επίπεδο 

Fermi, g(EF), και οι μεταβολές που υφίσταται αυτή από την διεργασία μεταφοράς φορτίου. Η σημασία 

της πυκνότητας καταστάσεων, g(EF), στις χημειοροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες ενός μετάλλου, 

έχει δειχθεί από πολλές μελέτες112-114. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα καταστάσεων καθορίζει την απόκριση 
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της επιφάνειας ενός μετάλλου στα διάφορα ροφημένα είδη113. Στην βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει 

θεωρητικούς υπολογισμούς της συνάρτησης πυκνότητας καταστάσεων, g(E), για ορισμένα μέταλλα115. Η 

συνάρτηση g(E) για τα d-μέταλλα Ru, Rh και Pd, χαρακτηρίζεται από την συνεισφορά των d-

ηλεκτρονίων. Κάθε ένα από τα μέταλλα αυτά έχει υψηλή τιμή για την πυκνότητας καταστάσεων στο 

επίπεδο Fermi (1.13 για το Ru, 1.35 για το Rh και 2.31 για το Pd αντίστοιχα). Η θέση του επιπέδου 

Fermi σε αναφορά με το 4d τροχιακό δίνει ένα μέτρο της πυκνότητας των μη κατειλημμένων θέσεων 

στο τροχιακό αυτό. Συνεπώς, για το Ru, υπάρχουν πολλές μη κατειλημμένες d-καταστάσεις στην 

περιοχή έως και 2 eV πάνω από το επίπεδο Fermi, ενώ για το Pd το επίπεδο Fermi βρίσκεται πολύ κοντά 

στο όριο του 4d-τροχιακού115. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι μια σημαντική μεταφορά φορτίου 

σε ένα κρυσταλλίτη Pd, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην πλήρωση όλων των μη κατειλημμένων d-

τροχιακών, έτσι ώστε το επίπεδο Fermi να εντοπίζεται πλέον στην ενεργειακή περιοχή που κυριαρχούν 

τα s-ηλεκτρόνια, τα οποία χαρακτηρίζονται από χαμηλή τιμή πυκνότητας καταστάσεων, όπως στην 

περίπτωση του αργύρου. Ουσιαστικά, φαίνεται να λειτουργεί ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό που 

εμφανίζεται σε κράματα Pd ή Ni με ηλεκτροθετικά στοιχεία116. Στα κράματα αυτά, τα d-τροχιακά του Ni 

και του Pd συμπληρώνονται, και η πυκνότητα καταστάσεων στο επίπεδο Fermi μειώνεται σημαντικά. Το 

φαινόμενο αυτό δεν απαιτεί σημαντική μεταφορά φορτίου, καθώς πρόκειται κυρίως για ένα φαινόμενο 

υβριδισμού. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η παρατηρούμενη καταστολή της χημειοροφητικής και 

καταλυτικής δράσης της Pt, όταν αυτή είναι εναποτεθειμένη σε TiO2 ενισχυμένη με ιόντα υψηλότερου 

σθένους14,100,117,118, σχετίζεται με την μείωση της πυκνότητας καταστάσεων της Pt στο επίπεδο Fermi, 

λόγω της διεργασίας μεταφοράς φορτίου. Το αντίθετο φαινόμενο παρατηρείται για την περίπτωση του 

Rh118-120. Το Rh διαφέρει από την Pt με την έννοια ότι το ποσοστό των μη κατειλημμένων d-

καταστάσεων είναι μεγάλο, ώστε να απαιτείται πολύ πιο σημαντική μεταφορά φορτίου, προκειμένου να 

έχει αντίστοιχο με την Pt αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές που υφίσταται η 

πυκνότητα καταστάσεων γύρω από το επίπεδο Fermi, λόγω μιας ηλεκτρονιακής διαταραχής στο μέταλλο, 

είναι δυνατόν να εκτείνονται σε ευρύτερη περιοχή, παρά τον τοπικό χαρακτήρα της διαταραχής αυτής. 

2.2  Ηλεκτροχημική Ενίσχυση και Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου-Φορέα.      
Μια διαφορετική προσέγγιση των επαγόμενων με ενίσχυση του φορέα 
αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (DIMSI).             

Δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις121,122, 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 YSZ121,122. 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 2-7). Τα 

ενισχυτικά 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 
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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

E

Φs

UWR Φ Φs

YS
Z 

or
 T

iO
2

M M

μA

Ti
O

2

ΦUWR

Electrochemical 
Promotion

Metal - Support 
interaction

Effective
double layer

Classical
double layer

δ
δ
δ

δ

δ
δ

δ

+
+

+

+

+
+

+

μΟ2- μΟ2-

O

O

O

O

O

O

O
O
O

O

O

O

O

O
O
O

O

O

O

O

O
O
O

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-
δ

δ
δ

δ

δ
δ

δ

+
+

+

+

+
+

+
Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

Oδ-

C H  + 3O2 4 2 C H  + 3O2 4 2

2CO  + 2H O2 2 2CO  + 2H O2 2

O2 O2
O2-

 

Σχήμα 2-7. 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 TiO , όπου 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 Ε  (ή του ηλεκτροχημικού 
δυναμικού

2

F

eμ ) των ηλεκτρονίων, του χημικού δυναμικού του Ο  και του ηλεκτροχημικού δυναμικού του Ο . Παρατηρούμε ότι 
κατά την επιβολή ρεύματος ή δυναμικού (αριστερά) το 

2
2-

2−Ομ παραμένει σταθερό ενώ τα eμ και 
2Ομ  τείνουν προς το φορέα-

στερεό ηλεκτρολύτη. Το επίπεδο Fermi eμ  και κατά συνέπεια το έργο εξόδου, Φ, του μετάλλου μπορεί να μεταβληθεί 
μεταβάλλοντας το U (αριστερά) ή αλλάζοντας με προσμίξεις (dopant) το επίπεδο Fermi του φορέα (δεξιά). WR 

Προκειμένου να δειχθεί η μηχανιστική ισοδυναμία των φαινομένων της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, χρησιμοποιήθηκαν από τους Nicole, Tsiplakides, 

Pliangos, Verykios, Comninellis & Vayenas121, τρία ανεξάρτητα καταλυτικά συστήματα, Σχήμα 2-8, για 

την κινητική μελέτη της πρότυπης αντίδρασης οξείδωσης του C2H4 σε καταλύτες IrO2, Pt και Rh. Τα 

παραπάνω καταλυτικά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση: 

(α) της ενεργότητας του IrO2 (το οποίο είναι ένα μεταλλικού τύπου, αγώγιμο, μεταλλοξείδιο123), σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, και του μικτού καταλύτη IrO2-

TiO2 αποτελούμενου από μίκρο- και νανοσωματίδια IrO2 (ενεργός φάση) και TiO2 (αδρανής 

φορέας) σε πολύ καλή ανάμιξη και επαφή. Και στις δύο περιπτώσεις ο καταλύτης (IrO2, και IrO2-

TiO2 αντίστοιχα) είναι εναποτεθειμένος σε δισκίο YSZ (Σχήμα 2-8α)124. 

(β) της ενεργότητας πορώδους στρώματος Pt, εναποτεθειμένου σε YSZ125 και σε  TiO2
126, σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος και ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή και για τον 

υπολογισμό της κάλυψης των ιόντων O2- που βρίσκονται στην επιφάνεια της Pt, έγιναν μετρήσεις 

ΧPS υπό κενό126,127 (Σχήμα 2-8β). 

(γ) της ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού πορώδους αγώγιμου στρώματος Rh, εναποτεθειμένου σε 

YSZ, που επάγεται με ηλεκτροχημική ενίσχυση (Σχήμα 2-8γ,αριστερά128), και της ενίσχυσης που 

επιτυγχάνεται στον καταλυτικό ρυθμό νανοσωματιδίων Rh διεσπαρμένων σε πορώδεις , μεγάλης 
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ειδικής επιφάνειας (~100m2/g) φορείς (TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ, και TiO2 ενισχυμένη με 4mol% 

WO3)129. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η φόρτιση σε Rh ήταν 0.5 %κ.β.129.  

e-

e-

 YSZ UWR

Au Au

IrO -TiO2 2

e-

e-

 YSZ

Au Au

Rh

e-

e-

 YSZ

Au Au

IrO2

RhYSZ

Rh/YSZ

x 10
4

(a)

(c)

e-
e-

e-
e-

 YSZ TiO2

Au AuAu Au

Pt Pt

(b)

UWR

UWRUWR

UWR

 

Σχήμα 2-8. Οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν (α) για την επαγωγή ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε πορώδη 
καταλυτικά στρώματα IrO2 και IrO2-TiO2 εναποτεθειμένα σε YSZ, (β) για την σύγκριση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης που 
επάγεται στα συστήματα Pt/YSZ και Pt/ΤiΟ2, (γ) για την σύγκριση ανάμεσα στην ηλεκτροχημική ενίσχυση που επάγεται με 
μεταβολή του δυναμικού, UWR, ενός πορώδους καταλυτικού στρώματος-ηλεκτροδίου Rh (αριστερά) και ενός πλήρως 
διεσπαρμένου καταλύτη Rh υποστηριγμένου σε πορώδη φορέα YSZ (80 m2/g). 

 Τα αποτελέσματα από την μελέτη αυτή συνοψίζονται στα παρακάτω121: 

(1) Εμφανίζεται παρόμοια, περίπου 12 φορές, μέγιστη ενίσχυση του καταλυτικού ρυθμού του IrO2, 

μέσω της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (ρ=12, για το ηλεκτρόδιο καθαρού IrO2, Σχήμα 2-9) και των 

αλληλεπιδράσεων (μετάλλου-φορέα) μεταξύ των  IrO2 και TiO2.(ρMSI=13, , (Σχήμα 2-9). Η 

παράμετρος ρ

2IrOX 0.5≈

0

MSI ορίζεται ως: 

ρMSI = r/ru (2.16) 

όπου ru είναι ο αρχικός (μη ενισχυμένος) καταλυτικός ρυθμός ανά μονάδα μάζας καταλύτη, και r είναι ο 

ίδιος καταλυτικός ρυθμός ενισχυμένος από τις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2-9, για την περίπτωση του μικτού καταλύτη IrO2-TiO2, η ηλεκτροχημική ενίσχυση είναι 

πρακτικά αμελητέα (ρ<1.5) και αυτό συμβαίνει γιατί το IrO2 στον μικτό καταλύτη, IrO2-TiO2, βρίσκεται 

ήδη σε κατάσταση ισοδύναμη με την κατάσταση του σε ηλεκτροχημική ενίσχυση. Στο πείραμα αυτό124, 

παρατηρούμε ότι η καθαρή TiO2 (
2IrOX = ) παραμένει αδρανής (Σχήμα 2-9). Στο Σχήμα 2-10, όπου 

έχουμε γαλβανοστατικά πειράματα δυναμικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθμού, παρατηρούμε ότι ο 

μικτός  καταλύτης IrO2-TiO2, οριακά μόνο επηρεάζεται από την ηλεκτροχημική ενίσχυση (ρ<1.5), ενώ 

κατά την διακοπή επιβολής του ρεύματος και αποπόλωσή του εμφανίζει φαινόμενο οιονεί-μόνιμου 
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NEMCA. Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο σύστημα αυτό, η TiO2 παρέχει 

συνεχώς ιόντα Ο2- στην επιφάνεια του IrO2 (Σχήμα 2-7). 
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Σχήμα 2-9. Επίδραση του μοριακού κλάσματος, του IrO2, 
2IrO του καταλυτικού στρώματος IrOΧ 2-TiO2, στον ρυθμό της 

οξείδωσης του C2H4 υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και 
(ανοιχτά σύμβολα) και υπό συνθήκες πόλωσης (κλειστά σύμβολα) 
με την επιβολή ρεύματος I=200μΑ. Τ=380°C, 

2 4C H =0.15 kPa, 
2O =20 kPa. Τα τρίγωνα αντιστοιχούν στον λόγο προσαύξησης 

του ρυθμού, ρ. 

p
p

Σχήμα 2-10. Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης 
του C2H4 σε καταλυτικό στρώμα IrO2-TiO2 ενεποτεθειμένο 
σε YSZ, και σε πείραμα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με 
σταθερό επιβαλλόμενο ρεύμα. Τ=380°C, =0.15 kPa, 

=20 kPa. 

 
2 4C Hp

2Op

 
 (2) Τα συστήματα Pt/YSZ και Pt/TiO2 εμφανίζουν, κατά την ηλεκτροχημική ενίσχυση, όμοια 

δυναμική και σε μόνιμη κατάσταση συμπεριφορά (Σχήματα 2-11α και 2-11β). Όπως φαίνεται από τις 

μετρήσεις XPS (Σχήματα 2-12α και 2-12β) και στα δύο συστήματα ισχύει ταυτόσημος μηχανισμός 

διάχυσης ιόντων Ο2- από τον φορέα (YSZ ή TiO2) στην καταλυτικά ενεργή επιφάνεια της Pt. 

Συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις, η επιβολή ενός θετικού ρεύματος Ι (που συνεπάγεται 

έναν ρυθμό, I/2F, παροχής ιόντων Ο2- προς την καταλυτική επιφάνεια, στην περίπτωση του συστήματος 

Pt/YSZ, και την επακόλουθη αύξηση στο δυναμικό του καταλύτη UWR) προκαλεί σημαντική, 25 φορές 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-11α και 22 φορές στο Σχήμα 2-11β, αύξηση του καταλυτικού ρυθμού (ρ=26 

και ρ=23 αντίστοιχα). 

Η φαρανταϊκή απόδοση Λ είναι 74·103 στο Σχήμα 2-11α (για τον φορέα YSZ) και 1.88·103 στο 

Σχήμα 2-11β (για τον φορέα TiO2), υποδηλώνοντας έτσι ότι για την περίπτωση της TiO2, μόνο ένα 

κλάσμα f (≈2.5%) του συνολικού ρεύματος Ι είναι ιοντικό (Ο2-), ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι 

ηλεκτρονικό, όπως άλλωστε είναι γνωστό και από την βιβλιογραφία126. Αυτό μπορεί εύκολα να 

επιβεβαιωθεί συγκρίνοντας τον χρόνο τ, που απαιτείται προκειμένου η αύξηση του ρυθμού να φτάσει 

στο 63% της νέας κατάστασης ισορροπίας, με την ποσότητα 2FNG/I (Σχήμα 2-11). Στην περίπτωση της 

YSZ, ο χρόνος τ είναι μικρότερος από το 2FNG/I, ενώ στην TiO2 ισχύει το αντίστροφο, επιβεβαιώνοντας 

ότι μόνο ένα κλάσμα του ρεύματος Ι, είναι στην περίπτωση αυτή (TiO2) ιοντικό. Συγκρίνοντας τον λόγο 

τ/( 2FNG/I) και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση του κλάσματος, f, του ιοντικού 
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ρεύματος και συμπεραίνουμε ότι f ≈0.05, κάτι που βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με την τιμή που 

υπολογίζουμε από την φαρανταϊκή απόδοση Λ. 
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Σχήμα 2-11. Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης του C2H4 σε Pt σε πείραμα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με σταθερό 
επιβαλλόμενο ρεύμα, όταν ο φορέας είναι (α) YSZ, και (β) TiO2.  

Στο Σχήμα 2-12 επιβεβαιώνεται ότι το Ο2- που παρέχεται ηλεκτροχημικά από τον φορέα προς 

την καταλυτικά ενεργό επιφάνεια αποτελεί τον προωθητικό μηχανισμό τόσο για την περίπτωση της YSZ 

(Σχήμα 2-12α) όσο και για την TiO2 (Σχήμα 2-12β). Στα σχήματα αυτά παρουσιάζεται το φάσμα του Ο1s 

της Pt που βρίσκεται εναποτεθειμένη σε YSZ και σε TiO2, αρχικά σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος 

(Σχήματα 2-12αC και 2-12βA) και στη συνέχεια υπό συνθήκες πόλωσης με την επιβολή θετικού 

ρεύματος και δυναμικού (Σχήματα 2-12αΒ και 2-12βB). Στα Σχήματα 2-12αC και 2-12βC παρουσιάζεται 

το φάσμα της διαφοράς των δύο προηγουμένων. Και στις δύο περιπτώσεις, τα φάσματα XPS δείχνουν 

καθαρά την ύπαρξη της διπλοστοιβάδας Ο2- ακόμη και υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος (Σχήματα 2-

12αΑ και 2-12βΑ), και επιβεβαιώνουν την ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη άντληση και διάχυση 

(backspillover) των ιόντων Ο2- από τον φορέα, YSZ ή TiO2, πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η ενέργεια σύνδεσης των backspillover ειδών Ο είναι και στις δύο περιπτώσεις 

περίπου 529 eV, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ισχυρά ανιονικό χαρακτήρα τους (πιθανώς Ο2-).126,127 

(3)  Εμφανίζεται παρόμοια συμπεριφορά κατά την ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικού στρώματος Rh 

σε YSZ και την επαγωγή αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα για μεταλλικό Rh διεσπαρμένο σε  διάφορους 

φορείς, και για την πρότυπη αντίδραση της οξείδωσης του C2H4 (Σχήματα 2-13 και 2-14). Συγκεκριμένα 

εμφανίζονται όμοιες τιμές του λόγου προσαύξησης, ρ (ρ≈ρMSI≈120), καθώς αυξάνει το δυναμικό και κατ’ 

επέκταση το έργο εξόδου του καταλυτικού στρώματος Rh, ή καθώς αυξάνει το έργο εξόδου (ή το απόλυτο 

δυναμικό) του φορέα για τον διεσπαρμένο καταλύτη Rh (Σχήματα 2-13, 2-14 και 2-15). 
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Σχήμα 2-12. Φάσματα XPS που επιβεβαιώνουν την διάχυση (backspillover) των ειδών O2- ως τον κύριο μηχανισμό της 
ηλεκτροχημικής ενίσχυσης καταλυτικών φίλμ Pt εναποτεθειμένης (α) σε YSZ και (b) σε TiO2. Και στις δύο περιπτώσεις Α είναι 
το φάσμα στου Ο1s σε ανοιχτό κύκλωμα, Β είναι το φάσμα του Ο1s κατά την ανοδική πόλωση του καταλύτη (Ι>0, ΔUWR>0), 
και C είναι η διαφορά των δύο φασμάτων. 

   Αναλυτικά: 

   Στο Σχήμα 2-13 φαίνεται η εξάρτηση του ρυθμού από την μερική πίεση του οξυγόνου 
2Op , για 

τους διεσπαρμένους καταλύτες Rh σε TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ (ZrO2 σταθεροποιημένη με 8% mol 

Y2O3) και TiO2 ενισχυμένη με 4% mol WO3. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η φόρτιση του καταλύτη σε 

Rh είναι 0.5% κ.β,121,122,130 όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

Στο ένθετο του Σχήματος 2-13 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθμού από την μερική πίεση του 

οξυγόνου, 
2Op ( για σταθερή και θερμοκρασία, Τ) για το καταλυτικό στρώμα Rh που βρίσκεται 

εναποτεθειμένο σε YSZ, και για διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, U

2 4C Hp

WR. Η ομοιότητα 

μεταξύ του Σχήματος 2-13 και του ένθετου σε αυτό, φανερώνει και υπογραμμίζει την ισοδυναμία 

ανάμεσα στην αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα και στο φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης: Για 

μικρές τιμές της 
2Op , ο ρυθμός είναι πρώτης τάξης ως προς την 

2Op  ενώ ακολουθεί μια απότομη πτώση 

της ενεργότητας σε χαρακτηριστική 
2Op , τιμή η οποία δηλώνεται ως 

2

*
Op ( ), και εξαρτάται από τον 

φορέα που χρησιμοποιείται (Σχήμα 2-13) ή από την τιμή του επιβαλλόμενου δυναμικού (ένθετο 

Σχήματος 2-13). Μετά από την απότομη αυτή αλλαγή στο ρυθμό, αυτός παραμένει πολύ μικρός και είναι 

αρνητικής τάξης ως προς την 

*
WRU

2Op .Έχει αποδειχτεί ότι η απότομη αυτή μεταβολή στην ενεργότητα του 

Rh οφείλεται στον σχηματισμό του καταλυτικά ανενεργού επιφανειακού οξειδίου του Rh.128 Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2-13(ένθετο), αυξάνοντας το UWR και κατά συνέπεια το έργο εξόδου, Φ, 

μετατοπίζουμε σε πολύ μεγαλύτερες τιμές την χαρακτηριστική 
2

*
Op όπου σχηματίζεται το επιφανειακό 

οξείδιο, και πετυχαίνουμε αξιοσημείωτη ενίσχυση του ρυθμού σε ενδιάμεσες τιμές της 
2Op με τον λόγο 

ενίσχυσης, ρ, να φτάνει σε τιμές έως και 100. Η ίδια ακριβώς συμπεριφορά επιτυγχάνεται (Σχήμα 2-13) 
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μεταβάλλοντας τον φορέα του διεσπαρμένου Rh κατά την σειρά: TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ, και TiO2 

ενισχυμένη με 4mol% WO3. Η σειρά αυτή ακολουθεί121 την σειρά αυξανομένου έργου εξόδου ή 

απόλυτου δυναμικού131 των συγκεκριμένων φορέων. Στην περίπτωση των διεσπαρμένων καταλυτών και 

για την ενδιάμεση περιοχή τιμών της 
2Op , ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση 

μετάλλου-φορέα, ρMSI, παίρνει τιμές έως και 120, και είναι υψηλότερος από το ρ που επιτυγχάνεται στο 

ηλεκτροχημικά ενισχυόμενο σύστημα.  
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Σχήμα 2-13. Επίδραση της 

2Op  στο ρυθμό της οξείδωσης 
του C H , σε πέντε διαφορετικούς φορείς αυξανόμενου 
έργου εξόδου, Φ, για φόρτιση καταλύτη 0.5% κ.β.  

2 4

Ένθετο: Ηλεκτροχημική ενίσχυση ενός καταλυτικού 
στρώματος Rh εναποτεθειμένου σε YSZ : Επίδραση της 
στον καταλυτικό ρυθμό και τον ρυθμό αναστροφής, TOF, 
για διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, UWR.

Σχήμα 2-14. Επίδραση της 
2Op  στο ρυθμό της οξείδωσης 

του C H , σε πέντε διαφορετικούς φορείς αυξανόμενου 
έργου εξόδου, Φ, για φόρτιση καταλύτη 0.05% κ.β.  

2 4

Ένθετο: Ηλεκτροχημική ενίσχυση ενός καταλυτικού 
στρώματος Rh εναποτεθειμένου σε YSZ : Επίδραση της 
στον καταλυτικό ρυθμό και τον ρυθμό αναστροφής, TOF, 
για διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, UWR.

Η αποσταθεροποίηση του σχηματισμού του επιφανειακού οξειδίου του Rh με την αύξηση του 

δυναμικού του καταλύτη ή του έργου εξόδου του, έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται σε ισχυρές απωστικές 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα διαχεόμενα (backspillover) είδη O2- που προέρχονται από τον φορέα και 

στα κανονικά ροφημένο οξυγόνο επάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

δραματική μείωση, έως και 1eV, στην ισχύ του δεσμού χημειορόφησης του κανονικά ροφημένου Ο132,133.  

Το Σχήμα 2-14 είναι όμοιο με το Σχήμα 2-13 με τη διαφορά ότι εδώ η φόρτιση του καταλυτικού 

συστήματος σε Rh είναι δέκα φορές μικρότερη, δηλαδή 0.05% κ.β.121,122. Η συμπεριφορά και αυτού του 

συστήματος είναι όμοια και η ακολουθεία των φορέων που χρησιμοποιήθηκαν είναι ακριβώς ίδια με 

αυτή που χρησιμοποιήθηκε και στο σύστημα του Σχήματος 2-13. Χρησιμοποιώντας τις χαρακτηριστικές 

τιμές 
2

*
Op ( ) όπου εμφανίζεται η μετάπτωση στο ρυθμό, στο ένθετο του Σχήματος 2-14, και τις 

αντίστοιχες τιμές 

*
WRU

2

*
Op του Σχήματος 2-14, μπορούμε να ορίσουμε ένα ισοδύναμο δυναμικό  για κάθε 

φορέα (Σχήμα 2-15). Στο Σχήμα 2-16 παρουσιάζονται οι τιμές αυτές σαν συνάρτηση της πραγματικής 

τιμής του έργου εξόδου, Φ

*
WRU

0, που μετρήθηκε για κάθε έναν από τους φορείς, με την τεχνική του 

παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin probe), και σε συνθήκες 
2Op =1 atm και Τ=400°C. Η καλή ποιοτική 
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συμφωνία ανάμεσα  στην μεταβολή του e  και του Φ*

WRU 0 γαι τους διάφορους φορείς, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2-16, υπογραμμίζει ξανά τον κοινό μηχανισμό προώθησης καταλυτικών συστημάτων μέσω της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. 
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Σχήμα 2-15. Επίδραση του λόγου (pO2/pC2H4)* στο 
δυναμικό όπου λαμβάνει χώρα η διάσπαση του 
επιφανειακού οξειδίου του Rh που βρίσκεται 
εναποτεθειμένο σε YSZ (κύκλοι, δεδομένα ένθετου 
Σχήματος 2-14) και στο ισοδύναμο δυναμικό  όπου 
συμβαίνει η μετάπτωση του ρυθμού των υποστηριγμενων 
καταλυτικών συστημάτων για τους διάφορους φορείς. 

*
WRU

*
WRU

Σχήμα 2-16. Συσχέτιση ανάμεσα στο ισοδύναμο 
δυναμικό κάθε φορέα όπως προκύπτει από το Σχήμα 2-
15 και στο έργο εξόδου αυτού όπως έχει μετρηθεί με την 
τεχνική Kelvin probe, σε pO2=1 atm και T=400°C. 

Η κοινή μηχανιστική αρχή των δύο φαινομένων παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2-7. Το 

ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων στο μέταλλο, eμ  (=EF, το επίπεδο Fermi), καθορίζεται στην 

ενεργειακή στάθμη του επιπέδου Fermi του φορέα.131 Αυτό ισχύει τόσο για τους ηλεκτροχημικά 

προωθημένους πρότυπους καταλύτες (αριστερά), όσο και για τα καταλυτικά συστήματα 

νανοσωματιδίων μετάλλου σε υποστηριγμένα σε ημιαγωγούς ή ιοντικούς αγωγούς (δεξιά). Ακόμη, το 

ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων, eμ , των ιόντων οξυγόνου, 2O −μ , και του αερίου οξυγόνου, 

, συνδέονται μέσω της εξίσωσης ισορροπίας για την αντίδραση μεταφοράς φορτίου στα όρια των 

τριών φάσεων, μετάλλου-φορέα-αέριας φάσης (tpb)

2Ομ

110,134,135 : 

    (2.17) -
2 (g) 4e (M) 2O (S) +   −⎯⎯→Ο ←⎯⎯

2

όπου το Μ αναφέρεται στο μέταλλο-καταλύτη και το S στον φορέα. Σύμφωνα με την αντίδραση αυτή 

έχουμε: 

  2
2(S) e( ) (g)2 (1/ 2)   + −Ο Μ Ομ = μ μ  (2.18) 

Ωστόσο, στο βαθμό που τα ιόντα Ο2- κινούνται πάνω στην καταλυτική επιφάνεια του μετάλλου, 

είναι δυνατό η σχέση (2.18) που περιγράφει την ισορροπία στην τριεπιφάνεια μετάλλου-φορέα-αέριας 
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φάσης, να ισχύει και για όλη την καταλυτική επιφάνεια (με την προϋπόθεση ότι δεν συμβαίνει ταχεία 

κατανάλωση των προωθητικών backspillover ειδών O2-, ή άμεση εκρόφησή τους).131 Τότε έχουμε: 

  2
2( ) e( ) (g)2 (1/ 2)   + −Ο Μ Μ Ομ = μ μ  (2.19) 

Η διαφορά στο ηλεκτροχημικό δυναμικό των ιόντων οξυγόνου στο φορέα και το μέταλλο : 

2 2O (S) O (M)− −μ − μ , αποτελεί την θερμοδυναμική κινούσα δύναμη ώστε τα ιόντα Ο2- να μεταναστεύσουν 

από τον φορέα και να διαχυθούν (backspillover) στην καταλυτική επιφάνεια. Στις εξισώσεις 2.17 και 

2.18, το επίπεδο Fermi του μετάλλου ισοδυναμεί με το επίπεδο Fermi του φορέα. 

Στα πειράματα ηλεκτροχημικής προώθησης (Σχήμα 2-7 αριστερά), μπορεί κανείς να μεταβάλλει 

το ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων e(M) e(S)μ = μ μεταβάλλοντας το δυναμικό, UWR, και κατά 

συνέπεια το έργο εξόδου, Φ. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με την εξίσωση 2.18 μπορεί κανείς να 

μεταβάλλει το ηλεκτροχημικό δυναμικό και κατ’επέκταση την κάλυψη των διαχεόμενων ειδών Ο2- στην 

επιφάνεια του καταλύτη/ηλεκτροδίου. 

Στα καταλυτικά συστήματα διεσπαρμένου μετάλλου-φορέα (Σχήμα 2-7 δεξιά), μπορεί κανείς να 

μεταβάλλει το ηλεκτροχημικό δυναμικό των ηλεκτρονίων e(M) e(S)μ = μ μεταβάλλοντας τον φορέα του 

καταλύτη ή ενισχύοντας την δομή του με κατιόντα διαφορετικού σθένους. Αυτό είναι γνωστό στην 

βιβλιογραφία σαν φαινόμενο επαγόμενων με ενίσχυση του φορέα αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα 

(DIMSI).14,17,97,136 Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να μεταβάλλει το ηλεκτροχημικό δυναμικό και κατ’ 

επέκταση την κάλυψη των διαχεόμενων ειδών Ο2- στην επιφάνεια του διεσπαρμένου υποστηριγμένου 

καταλύτη. 

Το απλό αυτό μοντέλο (Σχήμα 2-7) ερμηνεύει την παρατηρούμενη ισοδυναμία ανάμεσα στην 

ηλεκτροχημική ενίσχυση και την ενίσχυση που προκύπτει από την αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα. Και 

στις δύο περιπτώσεις τον βασικό μοριακό μηχανισμό αποτελεί η μετανάστευση και διάχυση 

(backspillover) των προωθητικών ειδών Ο2-. Μια λεπτή διαφορά είναι ότι στην περίπτωση των 

συστημάτων που εμφανίζουν SMSI, όπου Ti φαίνεται επίσης να διαχέεται στην καταλυτική επιφάνεια18, το 

φορτίο των ειδών Ο2- αντισταθμίζεται μερικώς από το αντισταθμιστικό του φορτίο στο μέταλλο (image 

charge), και μερικώς από τα κατιόντα Ti που βρίσκονται στην καταλυτική επιφάνεια το μετάλλου. Αυτό 

συμβαίνει για μερικά μέταλλα, καθώς η στοιχειομετρία ανάμεσα σε Ti και Ο στα συστήματα που 

εμφανίζουν SMSI εξαρτάται από το μεταλλο18. Ωστόσο στις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για το 

σύστημα Pt/TiO2, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μετακίνηση ιόντων Ti στην Pt126. Με βάση την ισοδυναμία 

των δύο φαινομένων και τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι μόνο αντιδράσεις που 

εμφανίζουν ηλεκτρόφοβη ηλεκτροχημική ενίσχυση, δηλαδή αύξηση του ρυθμού με το δυναμικό ή το έργο 

εξόδου ( ), μπορούν να ενισχυθούν και από την αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα, όταν ο 

φορέας του καταλυτικού συστήματος είναι YSZ ή TiO

WRr / U 0∂ ∂ >

2.111 Αυτό επιβεβαιώνεται και πειραματικά για την 

αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου σε IrO2 και σε Rh που είναι μια ηλεκτρόφοβη αντίδραση 
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( ) όπως φαίνεται στα Σχήματα 2-9, 2-10, 2-11, 2-13 και 2-14.WRr / U 0∂ ∂ > 111 Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι 

η αντίδραση αυτή, για διάφορους συνδιασμούς μεταλλικών καταλυτών και οξειδικών φορέων, εμφανίζει 

πάντα ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά σε οξειδωτικές συνθήκες.137 

Με κανόνα την ισοδυναμία του βασικού μοριακού μηχανισμού που διέπει τα δυο φαινόμενα 

προκύπτει121 ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση αποτελεί ένα ηλεκτροχημικά ελεγχόμενο φαινόμενο 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. Αντίστροφα οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα στα ανωτέρω 

καταλυτικά συστήματα είναι μηχανιστικά ισοδύναμες με ένα σύστημα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης138-140 

στο οποίο οξυγόνο από την αέρια φάση αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που καταναλώνεται. 
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3.1 Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης έχει μελετηθεί σε ένα πλήθος καταλυτικών 

αντιδράσεων και καταλυτών εναποτεθειμένων σε διάφορους στερεούς ηλεκτρολύτες, όπως έχει 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1. Κοινό χαρακτηριστικό των στερεών ηλεκτρολυτών που χρησιμοποιήθηκαν 

αποτελεί το γεγονός ότι, με εξαίρεση την TiO2, είναι καθαροί ιοντικοί αγωγοί, δηλαδή η αγωγιμότητά 

τους οφείλεται αποκλειστικά στην αγωγή ενός ιόντος, π.χ. Ο2- στην περίπτωση της YSZ ή Νa+ στην 

περίπτωση της β″-Al2O3.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένας μικτός (ιοντικός-ηλεκτρονικός) αγωγός, το οξείδιο του 

δημητρίου (CeO2). Η CeO2, καθώς και υλικά που περιέχουν CeO2, κατέχουν σημαντικό ρόλο σε βασικές 

εμπορικές/βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες. Η CeO2, αποτελεί έναν σημαντικό φορέα καταλυτών 

τόσο από θεωρητική όσο και τεχνολογική άποψη και βρίσκει εφαρμογή κυρίως στους τριοδικούς 

καταλυτικούς μετατροπείς (TWC)1-5, όπου χρησιμοποιείται σαν σύστημα αποθήκευσης οξυγόνου. Είναι 

οξείδιο με κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη, και αποτελεί κυρίως ημιαγωγό τύπου n στον οποίο κενά 

ιόντων οξυγόνου και ηλεκτρόνια σε θέσεις τετρασθενούς Ce αποτελούν τις κύριες ατέλειες6,7. Το 

ποσοστό της ιοντικής αγωγιμότητας έχει υπολογιστεί8,9 σε  1-3 % στους 350°C. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι ο ρυθμός της οξείδωσης του αιθυλενίου, σε 

καταλυτικά στρώματα-ηλεκτρόδια από Pt τα οποία βρίσκονται εναποτεθειμένα στον στερεό 

ηλεκτρολύτη CeO2, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και ισχυρά μη-Φαρανταϊκά με την επιβολή 

αρνητικού ρεύματος ή δυναμικού, δηλαδή με την απομάκρυνση ιόντων Ο2- από την καταλυτική 

επιφάνεια της Pt. Συνεπώς, το σύστημα Pt/CeO2 εμφανίζει ισχυρά ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά σε σχετικά 

αναγωγικές συνθήκες αερίου μίγματος. Έτσι, παραβλέποντας την επίδραση των προσμίξεων ή 

κατιονικών ατελειών του φορέα (CeO2), η παρατηρούμενη ηλεκτροχημική ενίσχυση του ρυθμού της 

αντίδρασης δεν μπορεί να αποδοθεί σε διάχυση ιόντων προς την καταλυτική επιφάνεια. 
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Τα οξείδια των σπανίων γαίων αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εκτενούς μελέτης στην 

κατάλυση για το ρόλο τους ως καταλύτες αλλά και ως δομικοί ή ηλεκτρονικοί προωθητές ετερογενώς 

καταλυόμενων αντιδράσεων, που βελτιώνουν την ενεργότητα, την εκλεκτικότητα και την θερμική 

σταθερότητα καταλυτών. Το πλέον, ίσως, σημαντικό από τα οξείδια των σπανίων γαίων για 

βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες είναι το οξείδιο του δημητρίου, CeO2 (Ceria). Η CeO2, καθώς και 

τα υλικά που περιέχουν CeO2, παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε δύο από τις βασικότερες 

εμπορικές/βιομηχανικές καταλυτικές διεργασίες από οικονομικής και τεχνολογικής άποψης (οικονομική 

σπουδαιότητα και όγκος παραγωγής): τους τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς (TWC)1-5 και την 

απομάκρυνση SOx από τα απαέρια της υδατικής καταλυτικής διάσπασης υδρογονανθράκων (FCC)5,10-12. 

Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και αρκετές ακόμη καταλυτικές εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται η 

CeO2, και αποτελούν το αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η CeO2, έχει 

δυνατότητα εφαρμογής στην απομάκρυνση της αιθάλης (soot) από τα καυσαέρια εξατμίσεων 

πετρελαιοκινητήρων13, στην απομάκρυνση των οργανικών από υγρά απόβλητα (catalytic wet 

oxidation)14, σαν πρόσθετο σε καταλύτες και διεργασίες καύσης15, στην τεχνολογία κυψελίδων 

καυσίμου16, και σαν υποστηρικής ευγενών μετάλλων σε αντιδράσεις υδρογονανθράκων17. Επιπλέον από 

τις εφαρμογές αυτές, σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται για την μελέτη και βαθιά κατανόηση του 

ρόλου της CeO2 σε γνωστές βιομηχανικές διεργασίες όπως η αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου όπου 

η CeO2 αποτελεί συστατικό κλειδί στην παρασκευή του καταλύτη5,18. Παρά το γεγονός ότι η ευρεία 

χρήση της CeO2 γίνεται στους τριοδικούς καταλύτες αυτοκινήτων για την επεξεργασία των καυσαερίων 

του, στον Πίνακα 3-1, συνοψίζεται μια σειρά από μελέτες που αφορούν την χρήση της CeO2 και υλικών 

που περιέχουν CeO2 σε καταλυτικές εφαρμογές5,18. Τέλος η CeO2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 

φορέας μετάλλων μετάπτωσης, η εναλλακτικά από μόνη της μπορεί να διασπαρεί σε άλλα οξείδια όπως 

οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3) και του πυριτίου (SiO2). Εφαρμογές όπου η CeO2 χρησιμοποιείται μόνη 

της ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία για τον σχηματισμό μικτών οξειδίων, έχουν επίσης αναφερθεί5,18. 

Η γρήγορη αύξηση της χρήσης και του χαρακτηρισμού καταλυτών που περιέχουν CeO2 κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αντικατοπτρίζεται στον σχετικά μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στον 

τομέα αυτό. 5,18. Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο η CeO2 επιδρά στις καταλυτικές 

διεργασίες (σε ατομικό επίπεδο) αποτελεί ακόμη και σήμερα αντικείμενο μελέτης αν και αρκετά 

σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η χρήση του Ce στους 

τριοδικούς καταλύτες βασίζεται (α) στην ευεργετική δράση των αλληλεπιδράσεων ευγενούς μετάλλου-

Ce και (β) στην ενεργότητα του αναγωγικού ζεύγους CeIV-CeIII με την ικανότητα να μεταβάλλεται από 

CeIV(CeO2) σε οξειδωτικές συνθήκες σε CeIΙΙ(Ce2O3) σε αναγωγικές συνθήκες και αντίστροφα. Είναι 

επίσης γνωστό ότι η CeO2 μπορεί να επάγει και άλλα φαινόμενα που επιδρούν στις καταλυτικές 

ιδιότητες όπως: 

i) επίδραση στην διασπορά των υποστηριγμένων καταλυτών 

ii) προώθηση των αντιδράσεων water gas shift και αναμόρφωσης ατμού 
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iii) αύξηση της θερμικής σταθερότητας του φορέα 

iv) προώθηση αναγωγής και οξείδωσης ευγενών μετάλλων 

v) αποθήκευση και απελευθέρωση οξυγόνου, υδρογόνου και θείου 

vi) δημιουργία επιφανειακών και bulk ατελειών και 

vii) σχηματισμός ενώσεων μετάλλου-Ce. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ της επίδρασης του κάθε φαινομένου σε μια διεργασία είναι συνήθως δύσκολος 

καθώς ενεργούν ταυτόχρονα, ωστόσο μέσα από την εκτενή μελέτη που στοχεύει στον λεπτομερή 

χαρακτηρισμό των υλικών αυτών, πολλά από αυτά τα φαινόμενα και η επίδρασή τους στην κατάλυση 

έχουν κατανοηθεί. 

Πίνακας 3-1. Καταλυτικές διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται καταλύτες με βάση τη CeO2
18

Αντίδραση Καταλύτης 
CO + O2 CeO2, Rh/CeO2, Pt/CeO2, CeO2/Al2O3, Rh/CeO2/Al2O3, 

Pt/CeO2/Al2O3, Pd/CeO2/Al2O3, CeO2-La2O3, CuO-CeO2,  
AuO-CeO2, V2O5/CeO2

CH4 + O2 CeO2, Rh/CeO2/Al2O3, Pt/CeO2/Al2O3, Pd/CeO2/Al2O3, 
AuO-CeO2, CuO-CeO2, CeO2-ZrO2, CeO2/SiO2, CeO2/Al2O3, 
SrCeO3

C2H6 + O2 Pd/CeO2/Al2O3, Rh,Pt/CeO2/Al2O3
C3H8 + O2 Rh(Pd,Pt)/CeO2/Al2O3, Pd/CeO2/Al2O3
C4H10 + O2 Rh(Pd,Pt)/CeO2/Al2O3, CeO2-ZrO2
1-hexane + O2 Rh(Pd,Pt)/CeO2/Al2O3
C2H4 + O2 Pt/CeO2
C3H6 + O2 CeO2, Pd,Pt,Rh/CeO2/Al2O3
C4H8 + O2 Pt/CeO2/Al2O3
Toluene + O2 CeO2, AgO-V2O5-CeO2, Rh(Pd,Pt)/CeO2/Al2O3
HCHO oxidation Ru/CeO2, Ag/CeO2
Wet oxidation of organics Ru/CeO2, Mn2O3-CeO2
Cyclohexanone oxidation CeO2
Oxidation of poly(ethylene glycol) Mn2O3-CeO2
Oxidation of ammonia Co3O4-CeO2-Bi2O3, Mn2O3-CeO2
Oxidative coupling of CH4 CeO2, SrO-CeO2, CeO2-Yb2O3, Na-CeO2, CaO-CeO2, 

SrO-CeO2-Yb2O3, CeO2-BaF2, Ba/CeO2, Li,Na,K/CeO2, 
Na2WO4/CeO2, LaF3/CeO2, BaO-WO3-CeO2

NO + O2 CeO2
CO + NO Rh/CeO2, Rh,Pt/CeO2, Rh,Pt/CeO2/Al2O3, Rh/CeO2-Gd2O3, 

Rh/CeO2-ZrO2, Rh-Ce/SiO2-(Al2O3) 
Ammoxidation and ammonolysis CeO2-Mo3O4-TeO2, Bi2O3-CeO2-Mo3O4, CeO2-TeO2, 

MoO3- CeO2-TiO2, 
Oxidative dehydrogenation of ethane, propane or isobutene CeO2, Na-CeO2, CeO2/CaF3, SrO-CeO2-Yb2O3
CO + H2 Ni/CeO2, Rh/CeO2, CeO2, Pt/CeO2, Pd/CeO2, Pd/CeO2/SiO2, 

Rh/CeO2/SiO2, CeO2/Co3O4, Au/CeO2, Ag/CeO2, Pd-Co/CeO2
Cu/CeO2, Co-Ru/CeO2/C, Ce-ZrO2, Pd-Li/CeO2,  
Fe2O3(CoO)-CeO2-ZrO2, In2O3-CeO2, Ga2O3-CeO2

CO2 + H2 Rh/CeO2, Pd/CeO2, Rh/CeO2/SiO2
Hydrogenation of organic compounds Ni/CeO2, Pt/CeO2, Rh/CeO2, Pd/CeO2, Ir/CeO2
N2 + H2 Ru/CeO2-Co/CeO2
CO + H2O (WGSR) CeO2, Rh/CeO2, Rh/CeO2/Al2O3, Pt,Rh/CeO2/Al2O3,  

Pd/CeO2/Al2O3
1-Butene isomerization CeO2
N2O + C2H4 CeO2, Pt/CeO2
C2-C6 hydrogenolysis Pd/CeO2, CuCo/CeO2, Co/CeO2, Rh/CeO2, Pt/CeO2, Ni/CeO2
2-Propanol dehydrogenetion CeO2
deSOx - deNOx CeO2, CeO2/Al2O3, CeO2/MgO, CeO2/Mg2AlO5 

CeO2-CuO/MgO-Al2O3
Steam reforming of hydrocarbons CeO2-NiO 
Cyclohexane dehydrogenetion Ir/CeO2
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Το οξείδιο του δημητρίου (CeO2) έχει κρυσταλλική δομή τύπου φθορίτη, Σχήμα 3-1, αποτελούμενο 

από κυβικό πλέγμα ατόμων μετάλλου με όλες τις τετραεδρικές οπές καλυμένες από οξυγόνο. Κατά την 

κατεργασία σε αναγωγική ατμόσφαιρα σε υψηλές θερμοκρασίες, η CeO2 σχηματίζει το μη-

στοιχειομετρικό οξείδιο CeO2-x (0<x≤0.5), το οποίο έχει έλειμμα οξυγόνου19-21, ενώ σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες (Τ<723 Κ) σχηματίζει μια σειρά από ξεχωριστές συστάσεις, όπως φαίνεται από το 

διάγραμμα φάσεων20. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μετά από την απομάκρυνση σημαντικής 

ποσότητας πλεγματικού οξυγόνου και την δημιουργία μεγάλου αριθμού κενών θέσεων, η CeO2 διατηρεί 

την κρυσταλλική της δομή, και τα υποξείδια που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

οξειδωθούν εύκολα σε CeO2 μετά από έκθεση σε οξειδωτικό περιβάλλον 19,22,23. 

 

 

Σχήμα 3-1. Η κυβική εδροκεντρωμένη (fcc) κυψελίδα του CeO2 με τη δομή του φθορίτη. 

Η αναγωγική συμπεριφορά της CeO2 και η επίδραση της στην κατάλυση έχει μελετηθεί εκτενώς με 

χρήση πολλών τεχνικών5,18 όπως χημειορόφηση, θερμοπρογραμματιζόμενη αναγωγή και εκρόφηση, 

φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier, φασματοσκοπία Raman, φασματοσκοπία DRIFT, H-NMR, 

φασματοσκοπία ηλεκτρονιακού συντονισμού spin (ESR), φασματοσκοπία ακτίνων X (XPS), EXAFS, 

φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων (TEM), 

φασματοσκοπία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), θερμοβαρυμετρία (thermogravimetry), αγωγιμομετρία 

και μαγνητικά ευαίσθητες τεχνικές5,18. 

Στην εργασία αυτή μελετάται το φαινόμενο NEMCA στο σύστημα Pt/CeO2, όπου η CeO2 αποτελεί 

έναν μικτό (ηλεκτρονικό και ιοντικό) αγωγό ιόντων Ο2-. Η CeO2, είναι ένας σημαντικός φορέας 

καταλυτών τόσο από θεωρητική όσο και τεχνολογική άποψη. Είναι μη στοιχειομετρικό υλικό και 

χρησιμοποιείται ως σύστημα αποθήκευσης οξυγόνου στους καταλύτες των αυτοκινήτων. Οι καταλυτικές 

ιδιότητες του CeO2 έχουν ανασκοποηθεί πρόσφατα5,18. Το CeO2, οξείδιο τύπου φθορίτη, είναι κυρίως 

ημιαγωγός τύπου n στον οποίο κενά ιόντων οξυγόνου και ηλεκτρόνια σε θέσεις τετρασθενούς Ce 

αποτελούν τις κύριες ατέλειες6,7. Το ποσοστό της ιοντικής αγωγιμότητας έχει υπολογιστεί8,9 σε  1-3 % 

στους 350°C. Τα οξείδια τύπου π.χ. CeO2 -10% Gd2O3, παρουσιάζουν αγωγιμότητα συγκρίσιμη με αυτή 
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της  YSZ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και αποτελούν δυνητικά χρήσιμους στερεούς ηλεκτρολύτες για 

κυψελίδες καυσίμου αν και είναι σχετικά ασταθείς λόγω της ευκολίας της αναγωγής των Ce4+ σε Ce3+ 

που προκαλεί ηλεκτρονική αγωγιμότητα στο σύστημα9. 

Οι μετρήσεις ρεύματος-τάσης σε μίγματα 21%O2/He στο θερμοκρασιακό διάστημα των 450-530°C 

υπέδειξαν ωμική συμπεριφορά του συστήματος Pt/CeO2. Στο Σχήμα 3-2 απεικονίζονται οι εκτιμόμενες 

τιμές αγωγιμότητας της CeO2 μαζί με τις τιμές αγωγιμότητας που αναφέρονται στην βιβλιογραφία7,8. Η 

γραμμικότητα και η καλή συμφωνία των παρόντων μετρήσεων με αυτών της βιβλιογραφίας αποκλείουν 

την πιθανότητα αγωγιμότητας λόγω ακαθαρσιών8. Σε συνθήκες αντίδρασης παρατηρήθηκε επίσης ωμική 

συμπεριφορά. Η αγωγιμότητα του CeO2 βρέθηκε ότι αυξάνει με την αύξηση του λόγου αιθυλενίου προς 

οξυγόνου (συμπεριφορά ημιαγωγού τύπου n) και είναι σχετικά σταθερή για συστάσεις κάτω από τον 

στοιχειομετρικό λόγο. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη μιας ιοντικής συνιστώσας του ρύματος στις 

συνθήκες αυτές, η οποία σχετίζεται πιθανώς με την απόκλιση της δομής της CeO2 από την 

στοιχειομετρία. 
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Σχήμα 3-2. Ηλεκτρική αγωγιμότητα της CeO2 σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας.Σύγκριση βιβλιογραφικών δεδομένων σε 
=1atm (κύκλοι

2Op 7, τετράγωνα8) με τιμές που υπολογίστηκαν στην παρούσα μελέτη σε =0.21atm (τρίγωνα). 
2Op

3.3 Πειραματική Διάταξη και Διαδικασία 

Οι πελλέτες της CeO2 παρασκευάστηκαν από σκόνη δημήτριας (Johnson Matthey, 99.9%) έπειτα από 

συμπίεση στα 400ΜPa και θερμική κατεργασία στους 1500oC για 4h. Με τον τρόπο αυτό 

παρασκευάστηκαν πελλέτες διαμέτρου 13mm και πάχους 1-2mm. Στην μία πλευρά κάθε πελλέτας 

εναποτέθηκαν24,25 τα ηλεκτρόδια αναφοράς και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο έπειτα από εφαρμογή είτε 

πάστας Au (Engelhard A-1118) είτε πάστας παρασκευασμένης από σκόνη Au αναμεμειγμένη με 

διάλυμα πολυ-βινυλεστέρα και αιθυλεστέρα, και ακόλουθη θέρμανση στους 900oC για 2h. Τα 

ηλεκτρόδια Pt εναποτέθηκαν24-26 στην άλλη πλευρά κάθε πελλέτας δημήτριας με την εφαρμογή λεπτού 

στρώματος πάστας Pt Engelhard A-1121και ακόλουθη θέρμανση στους 900oC για 1h. 
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Με αυτή την διαδικασία παρασκευάστηκαν τρία δείγματα Pt/CeO2 τα οποία θα αναφέρονται στο εξής 

ως Α, Β και C. Η επιφάνεια του καταλύτη (reactive oxygen uptake, No) μετρήθηκε με χημική 

τιτλοδότηση οξυγόνου με αιθυλένιο στους 450-500οC, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε άλλες 

μελέτες25,26. Με αυτήν την τεχνική οι επιφάνειες που μετρήθηκαν ήταν 4.5, 3.5 και 3 μmolO για τους 

καταλύτες Α, Β και C αντίστοιχα. Στο Σχήμα 3-3 παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική εικόνα από 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) για ένα τέτοιο πορώδες καταλυτικό στρώμα Pt μετά από έκθεση σε 

συνθήκες αντίδρασης. 

 

Σχήμα 3-3. Τυπική εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) πορώδους καταλυτικού στρώματος Pt εναποτεθειμένου σε 
CeO2, μετά από έκθεση σε συνθήκες αντίδρασης. 

Οι πελλέτες CeO2 τοποθετήθηκαν σε μια ειδική κεραμική κατασκευή και προσαρμόστηκαν τρία 

σύρματα χρυσού σε μηχανική επαφή με τα τρία ηλεκτρόδια για την δημιουργία των απαραίτητων 

ηλεκτρικών επαφών. Το δείγμα τοποθετήθηκε σε ένα αντιδραστήρα συνεχούς ροής κατασκευασμένο 

από χαλαζία, όγκου 20cm3 (Σχήμα 3-4). Η διάταξη αυτή όπου και τα τρία ηλεκτρόδια εκτίθενται στο 

αντιδρών μίγμα αναφέρεται ως “αντιδραστήρας μονής πελλέτας”25-29. Ο αντιδραστήρας λειτουργεί σε 

ατμοσφαιρική πίεση. Οι παροχές των αερίων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 300 STP cm3/min έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται καλή ανάμιξή τους και συμπεριφορά του αντιδραστήρα ως CSTR όπως και αποφυγή 

των περιορισμών λόγω εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας. Η ανάλυση των αντιδρώντων και των 

προϊόντων έγινε με αέριο χρωματογράφο, Perkin Elmer S300, με χρήση μια στήλης Porapak Q. Για την 

συνεχή μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης του παραγόμενου CO2 χρησιμοποιήθηκε ένας 

αναλυτής υπερύθρου Anarad-IR. Για την εφαρμογή και την μέτρηση ρευμάτων/δυναμικών 

χρησιμοποιήθηκε ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης AMEL 533. Τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν καθαρό Ηe και μίγματα Ο2 και C2Η4 σε He υψηλής καθαρότητας της Air Liquide. Η πειραματική 

συσκευή παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-5.  
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Σχήμα 3-4. Αντιδραστήρας τύπου μονής πελλέτας και το αντίσχτοιχο ηλεκτροχημικό κελί: Pt/CeO2/Au,Au. 

 

Σχήμα 3-5. Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης. 

3.4 Αποτελέσματα 

Στα Σχήματα 3-6 έως 3-8 παρουσιάζεται η επίδραση του επιβαλλόμενου δυναμικού ή ρεύματος στην 

δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού σε σταθερή σύσταση της αέριας φάσης. Παρουσιάζονται 

αποτελέσματα από τρία διαφορετικά δείγματα Pt/CeO2. 

Στο Σχήμα 3-6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά την επιβολή σταθερού δυναμικού σε 

θερμοκρασία 500οC για το δείγμα Α. Συγκεκριμένα φαίνεται η απόκριση του ρυθμού και του ρεύματος 

σε μια βηματική επιβολή δυναμικού UWR ως συνάρτηση του χρόνου. Η σύσταση του αέριου μίγματος 

στο οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταλύτης Pt είναι 0.5kPa O2 και 1.5kPa C2H4 και ο ρυθμός ανοιχτού 

κυκλώματος σε ισορροπία είναι ίσος με ro=0.8×10-6 molO/s. Σε χρόνο t=0, εφαρμόζεται ένα σταθερό 

δυναμικό UWR=-5.0V. Το ρεύμα αρχίζει να αυξάνεται και σταδιακά φτάνει σε μιά τιμή Ι=-5.6μΑ ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται και ο καταλυτικός ρυθμός. Μετά από περίπου 20h, ο ρυθμός έχει φτάσει σε μια 

νέα σταθερή τιμή r=2.2×10-6 molO/s. 
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Σχήμα 3-6. Δυναμική απόκριση του ρυθμού και του 
ρεύματος, IWC, σε βηματική επιβολή του δυναμικού, UWR, του 
καταλύτη, για τον καταλύτη Α. Τ=500οC, =5.5kPa, 

=1.5kPa. 
2Op

2 4C Hp

Σχήμα 3-7. Δυναμική απόκριση του ρυθμού και του 
ρεύματος, IWC, σε βηματική επιβολή του δυναμικού, UWR, του 
καταλύτη, για τον καταλύτη B. Τ=450οC, =4.5kPa, 

=2.8kPa. 
2Op

2 4C Hp
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Σχήμα 3-8. Δυναμική απόκριση του ρυθμού και του δυναμικού, UWR, του καταλύτη σε βηματική επιβολή ρεύματος, IWC, για 
τον καταλύτη C. Τ=510οC, =4.8kPa, =2.8kPa. 

2Op
2 4C Hp

Η αύξηση του καταλυτικού ρυθμού Δr (=1.5×10-6 molO/s) είναι 5.2×104 φορές μεγαλύτερη από τον 

φαρανταϊκό ρυθμό I/2F (=2.9×10-11 molO/s), από τον ρυθμό δηλαδή μεταφοράς Ο2- μέσω της CeO2 εάν 

ήταν καθαρός ιοντικός αγωγός. Στην πραγματικότητα μόνο ένα κλάσμα του ρεύματος (π.χ. 3%) είναι 

ιοντικό8, και συνεπώς η φαρανταϊκή απόδοση Λ είναι σε απόλυτη τιμή αρκετά υψηλότερη από την τιμή 

Λ=-5.2×104. Ο λόγος προσαύξησης, ρ, υπολογίζεται ίσος με ρ=3, δηλαδή παρατηρείται τριπλασιασμός 

του καταλυτικού ρυθμού κατά την επιβολή δυναμικού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-6, το φαινόμενο 

είναι πλήρως αντιστρεπτό, καθώς σε t≈25h η επιβολή δυναμικού διακόπτεται και ο ρυθμός επιστρέφει 

στην αρχική του τιμή ανοιχτού κυκλώματος. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται επίσης ότι η επιβολή θετικού 

δυναμικού UWR=+5.0V δεν επιφέρει καμία μεταβολή στον καταλυτικό ρυθμό. 
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Στο Σχήμα 3-7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά την επιβολή σταθερού δυναμικού σε 

θερμοκρασία 450οC για το δείγμα Β. Η σύσταση του αέριου μίγματος είναι 4.5kPa O2 και 2.8kPa C2H4, 

δηλαδή αρκετά πιο αναγωγική σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στον καταλύτη Α (Σχήμα 3-5). Ο 

καταλυτικός ρυθμός φαίνεται να αυξάνει και πάλι κατά την επιβολή αρνητικού δυναμικού UWR=-5.0V. 

Ο ρυθμός αυξάνεται κατά 120% (ρ=2.2). Η αύξηση του ρυθμού, Δr, είναι 1.2×105 φορές μεγαλύτερη από 

τον ρυθμό –Ι/2F. Κατά την διακοπή της επιβολής του δυναμικού ο ρυθμός τείνει να επιστρέψει στην 

αρχική τιμή ανοιχτού κυκλώματος, αλλά πολύ αργά. 

Στο Σχήμα 3-8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά την επιβολή σταθερού ρεύματος σε 

θερμοκρασία 510οC για το δείγμα C. Ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος σε ισορροπία είναι ίσος με 

ro=1×10-6 molO/s. Σε χρόνο t=0, εφαρμόζεται ένα σταθερό ρεύμα Ι=-0.9μΑ. Ο ρυθμός αρχίζει να 

αυξάνει και μετά από 10h φτάνει σε μια νέα τιμή r=2.3×10-6 molO/s. Στο ίδιο διάστημα το δυναμικό του 

καταλύτη αυξάνεται σταδιακά από -4.7 σε -3.5V. Ο λόγος προσαύξησης, ρ, και η φαρανταϊκή απόδοση 

στο σημείο αυτό είναι ρ=2.3 και Λ≥-2.8×105. Σε χρόνο t=10h και ενώ ο καταλυτικός ρυθμός προσεγγίζει 

μια νέα κατάσταση ισορροπίας, το επιβαλλόμενο ρεύμα διακόπτεται και ο ρυθμός μειώνεται αργά προς 

την αρχική τιμή ανιχτού κυκλώματος πριν την επιβολή του ρεύματος. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των πειραμάτων δυναμικής απόκρισης κατά την βηματική επιβολή 

δυναμικού ή ρεύματος, που παρουσιάζονται στα Σχήματα 3-6 εως 3-8, είναι ο πολύ μεγάλος χρόνος που 

απαιτείται για την επίτευξη ισορροπίας κατά την επιβολή ή διακοπή αυτής της επιβολής. Οι 

χαρακτηριστικοί αυτοί χρόνοι χαλάρωσης, τ, ορίζονται ως ο χρόνος που απαιτείται έτσι ώστε ο ρυθμός 

να φτάσει το 63% της τελικής τιμής κατά την επιβολή σταθερού ρεύματος, και είναι της τάξης μερικών 

ωρών στην παρούσα περίπτωση (6.5, 5.5 και 6h, αντίστοιχα για τα δείγματα Α, Β και C). Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται YSZ ως στερεός ηλεκτρολύτης οι χρόνοι χαλάρωσης έχουν τιμές της 

τάξης της 1h28. Οι μελέτες σε YSZ έχουν δείξει ότι τάξη μεγέθους του τ μπορεί να προσεγγιστεί από την 

σχέση: 

τ=2FNο/I (3.1) 

όπου Νο είναι η καταλυτικά ενεργή επιφάνεια σε mol, και Ι είναι το επιβαλλόμενο ρεύμα. Με βάση την 

εξίσωση αυτή μπορούμε να δώσουμε μια ποιοτική εξήγηση των μεγάλων χρόνων χαράρωσης που 

παρατηρούνται στην περίπτωση του μικτού αγωγού CeO2, καθώς η Νο ήταν σχετικά υψηλή, της τάξης 

των 4×10-6mol, για όλους τους καταλύτες που μελετήθηκαν και το ρεύμα Ι ήταν σχετικά μικρό (μερικά 

μΑ) λόγω της μικρής αγωγιμότητας της CeO2. Επίσης, όπως και στην περίπτωση της TiO2
30, μόνο ένα 

μικρό κλάσμα του ρεύματος είναι ιοντικό, αναμένονται μεγαλύτεροι χρόνοι χαλάρωσης, όπως 

επαληθεύεται πειραματικά. 

Αξίζει απίσης να σημειωθεί ότι και στις τρεις περιπτώσεις η απόκριση του ρεύματος-δυναμικού είναι 

απότομη και ωμική αλλά υπάρχει και μια αργή μη-ωμική συνιστώσα που εμφανίζεται σαν αργή μείωση 

της φαινόμενης αντίστασης για την μεταφορά φορτίου. Στα Σχήματα 3-6 εως 3-8 φαίνονται επίσης και οι 

πολύ αργοί χρόνοι χαλάρωσης κατά την διακοπή του ρεύματος ή δυναμικού, τD. Οι χρόνοι αυτοί είναι 
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συγκρίσιμοι με τους χρόνους τ κατά την επιβολή για σχετικά οξειδωτικές συνθήκες (Σχήμα 3-6 και 

Πίνακας 3-2) αλλά είναι σημαντικά μεγαλύτεροι για αναγωγικές συνθήκες (Σχήματα 3-7, 3-8 και 

Πίνακας 3-2).  

 
Πίνακας 3-2. Χρονικές σταθερές χαλάρωσης 

Καταλύτης τ (h) τp (h) 2FNo/I (h) 
A (Σχήμα 3.5) 6.5 6.2 40 
B (Σχήμα 3.6) 5.5 30 100 
C (Σχήμα 3.7) 6.0 ~100 170 

 
 

Στο Σχήμα 3-9 παρουσιάζεται η επίδραση της μερικής πίεσης του αιθυλενίου, , στον 

καταλυτικό ρυθμό ανοιχτού κυκλώματος (U

2 4C Hp

WR≈0V) και σε επιβαλλόμενο δυναμικό UWR=-5V. Στα 

Σχήματα 3-9α και 3-9β, τα οποία αναφέρονται στα δείγματα Α και C αντίστοιχα, φαίνεται ότι ο 

καταλυτικός ρυθμός ενισχύεται για τιμές  μεγαλύτερες από την τιμή , η οποία αντιστοιχεί σε 

μέγιστο ρυθμό, δηλαδή σε συνθήκες όπου ο καταλύτης Pt είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμένος από 

ενδιάμεσα της αντίδρασης που οδηγούν σε ρόφηση του αιθυλενίου.  
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Σχήμα 3-9. Εξάρτηση του ρυθμού από την μερική πίεση του αιθυλενίου, 
2 4C H , και το δυναμικό, Up WR, του καταλύτη (α) 

καταλύτης Α, Τ=500οC, =5kPa και (β) καταλύτης C, Τ=510
2Op οC, =4.7kPa 

2Op
 

Τέλος, στο Σχήμα 3-10 παρουσιάζεται η επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου, 
2Op , στον 

ρυθμό οξείδωσης του αιθυλενίου τόσο σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος (UWR≈0V) όσο και σε 

επιβαλλόμενο δυναμικό UWR=-5V. Η επιβολή αρνητικού δυναμικού αποδυναμώνει την ισχύ του δεσμού 

ρόφησης του αιθυλενίου ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ισχύ του δεσμού ρόφησης του οξυγόνου, όπως 

υποδηλώνεται από την μετατόπιση του μεγίστου του ρυθμού, σε μεγαλύτερες τιμές της μερικής πίεσης 

του αιθυλενίου, , (Σχήμα 3-9β). Φαίνεται ότι η ηλεκτροχημικά επαγόμενη αύξηση του ρυθμού 

ακολουθείται από μια μείωση της φαινόμενης τάξης του ρυθμού ως προς 

2 4C Hp

2Op , γεγονός το οποίο 

αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης του χημειοροφητικού δεσμού του οξυγόνου κατά την μείωση του 
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δυναμικού του καταλύτη. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με την φύση του δεσμού του οξυγόνου25,27,28 

(δέκτης ηλεκτρονίων) και έχει παρατηρηθεί σε όλες τις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης25,27,28. 

Όπως φαίνεται στά Σχήματα 3-9 και 3-10, ο ρυθμός της αντίδρασης σε συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώματος είναι θετικής τάξης ως προς το Ο2 και για >1 kPa, αρνητικής τάξης ως προς το 

C

2 4C Hp

2H4. Συνεπώς, και σύμφωνα με τον γενικό πειραματικό κανόνα25,27,28 (“global” rule) G2, το σύστημα 

Pt/CeO2, εμφανίζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά όπως άλωστε επαληθεύεται και στο Σχήμα 3-6. Τα 

Σχήματα λοιπόν 3-6, 3-9 και 3-10 αποτελούν μια σαφή επιβεβαίωση του γενικού πειραματικού 

κανόνα (“global” rule) G2 που αφορά ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά. 
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Σχήμα 3-10. Εξάρτηση του ρυθμού από την μερική πίεση του οξυγόνου, , και το δυναμικό, U
2Op WR, του καταλύτη, καταλύτης 

Α, Τ=500οC, =1.5kPa. 
2 4C Hp

3.5 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η CeO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαγωγή του 

φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης καταλυτών Pt. Η παρατηρούμενη μη-φαρανταϊκή 

ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας του φιλμ Pt εναποτεθειμένου σε CeO2 

εμφανίζει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με την ηλεκτροχημική ενίσχυση στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται καθαροί ιοντικοί αγωγοί24,25,27,28. Ο ρυθμός οξείδωσης του αιθυλενίου αυξάνεται στην 

παρούσα περίπτωση καθώς αυξάνεται το δυναμικό του καταλύτη, δηλ. η αντίδραση εμφανίζει 

ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά. Με βάση την εξίσωση25,27,28,30: 

 ΔΦ=f⋅eΔUWR (3.2)  

όπου f είναι το κλάσμα της ιοντικής αγωγιμότητας της CeO2, η ελάττωση του δυναμικού του καταλύτη 

UWR προκαλεί μια αντίστοιχη μείωση στο έργο εξόδου του καταλύτη, Φ. Απουσία διαχεόμενων ειδών, 

δηλαδή κατά την επιβολή αρνητικών ρευμάτων ή δυναμικών η μείωση του έργου εξόδου 

αποδίδεται25,27,28 στην μεταβολή της κάλυψης θi ή/και της διπολική ροπής Pi των ροφημένων ειδών, σε 

συμφωνία με την εξίσωση Helmholtz25,27,28: 
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 ΔΦ = -eN/εοΣΔ(Piθi) (3.3)  

όπου Ν είναι η επιφανειακή συγκέντρωση ατόμων Pt. 

Η ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας της Pt καθώς μεταβάλλεται το δυναμικό μπορεί να εξηγηθεί 

με βάση την μεταβολή της ισχύος των δεσμών χημειορόφησης των αντιδρώντων. Η κινητική υπό συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος εμφανίζει ένα μέγιστο του ρυθμού σε σχέση με το αιθυλένιο αλλά όχι σε σχέση με 

το οξυγόνο. Αυτό υποδεικνύει ανταγωνιστική ρόφηση του αιθυλενίου και του οξυγόνου με το δεσμό του 

αιθυλενίου με την επιφάνεια της Pt να είναι πιο ισχυρός σε σχέση με αυτόν οξυγόνου-Pt και επίσης 

υποδεικνύει ότι το ρυθμορυθμιστικό βήμα είναι η επιφανειακή αντίδραση. Ελαττώνοντας το UWR, δηλαδή 

μειώνοντας το Φ, ο ισχυροποιείται ο χημειοροφητικός δεσμός του οξυγόνου, ως δέκτη ηλεκτρονίων, και 

εξασθενεί ο χημειοροφητικός δεσμός του αιθυλενίου, ως δότη ηλεκτρονίων25,27,28. Σε συμφωνία με αυτήν 

την γενική θεώρηση, η ελάττωση του δυναμικού του καταλύτη προκαλεί μια μετατόπιση της μερικής 

πίεσης του αιθυλενίου , που αντιστοιχεί σε μέγιστο ρυθμό, σε μεγαλύτερες τιμές (Σχήμα 3-9) και 

οδηγεί σε μια μείωση της φαινόμενης τάξης της αντίδρασης ως προς 

2 4

*
C Hp

2Op  (Σχήμα 3-10)24.  

Η καταλυτική οξείδωση του αιθυλενίου με Pt έχει μελετηθεί εκτενώς χρησιμοποιώντας διάφορους 

ιοντικούς-αγωγούς ως υποστηρικτές25,28,30-32. Έχει βρεθεί ότι αυτά τα καταλυτικά συστήματα, π.χ. 

Pt/YSZ31, Pt/TiO2
30, Pt/CaZr0.9In0.1O3-a

33, εμφανίζουν ηλεκτρόφοβη ή/και ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά 

ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Γενικά έχει παρατηρηθεί ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά σε 

οξειδωτικές συνθήκες και ηλεκτρόφιλη σε αναγωγικές. Η μετάπτωση αυτή είναι σε συμφωνία με τις 

παρατηρούμενες μεταβολές στην κινητική της αντίδρασης που οφείλονται στην μεταβολή της σχετικής 

συγκέντρωσης αιθυλενίου ή οξυγόνου στην επιφάνεια και προβλέπεται από τους γενικούς κανόνες της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Αυξάνοντας (ελαττώνοντας) το δυναμικό του καταλύτη και το έργο εξόδου 

του γίνεται πιο ισχυρός ο δεσμός χημειορόφησης του αιθυλενίου (οξυγόνου) και ενισχύεται η 

καταλυτική ενεργότητα σε οξειδωτικές (αναγωγικές) συνθήκες όπου η επιφάνεια είναι σε μέγιστο βαθμό 

καλυμένη από οξυγόνο (αιθυλένιο) προκαλώντας ηλεκτρόφοβη (ηλεκτρόφιλη) συμπεριφορά. 

Σε συμφωνία με τις παραπάνω παρατηρήσεις, το σύστημα Pt/CeO2 εμφανίζει ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά NEMCA σε λόγους αιθυλενίου προς οξυγόνο κοντά στον στοιχειομετρικό η οποία 

οφείλεται στην εξασθένηση του δεσμού του αιθυλενίου και την ενίσχυση του δεσμού του οξυγόνου 

όπως αποδεικνύεται από την κινητική της αντίδρασης. Τα αποτελέσματα αυτά24 είναι σε πλήρη 

συμφωνία με αυτά στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ως ηλεκτρολύτης CaZr0.9In0.1O3-a, ένας αγωγός 

Η+, όπου κατά την επιβολή αρνητικών δυναμικών η άντληση πρωτονίων στην επιφάνεια της Pt οδήγησε 

στην ενίσχυση του καταλυτικού ρυθμού οξείδωσης του αιθυλενίου33. Ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά 

παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του συστήματος Pt/TiO2 κατά την επιβολή αρνητικών δυναμικών30. 

Η ηλεκτροχημική ενίσχυση αποδόθηκε στην πρωτονική αγωγιμότητα του οξειδίου η οποία είναι 

σημαντική σε αναγωγικές συνθήκες. Στην περίπτωση της CeO2, όπου δεν υπάρχει πρωτονική 

αγωγιμότητα, οι μεταβολές του έργου εξόδου του καταλύτη κατά την επιβολή αρνητικών δυναμικών 

αποδίδονται στην μεταβολή της κάλυψης ή/και της διπολική ροπής των ροφημένων ειδών. 
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Στην παρούσα εργασία δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές κατά την επιβολή θετικών 

δυναμικών, δηλαδή κατά την άντληση Ο2- στην καταλυτική επιφάνεια. Ωστόσο, αυτό πρέπει να 

συσχετιστεί με το γεγονός ότι στις συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν η αγωγιμότητα της CeO2 ήταν πολύ 

μικρή έτσι ώστε τα ρεύματα που ελήφθησαν ήταν αρκετά μικρά και οι παρατηρούμενες αυξήσεις του 

ρυθμού θα απαιτούσαν τεράστιους χρόνους έτσι ώστε να μετρηθούν, της τάξης του 2FNo/fI28,30. Η 

παράμετρος αυτή, η οποία εκφράζει τον χρόνο που απαιτείται έτσι ώστε το “προωθητικό ιόν” να 

σχηματίσει ένα μονόστρωμα στην καταλυτική επιφάνεια, έχει αποδειχτεί ότι παρέχει μια καλή εκτίμηση 

της χρονικής σταθεράς τ για την δυναμική απόκριση του ρυθμού κατά την επιβολή ενός θετικού 

δυναμικού διαμέσω ιοντικών αγωγών Ο2-. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-2, υποθέτοντας μια τιμή f=0.1 

για την CeO2 η αναμενόμενοι χρόνοι είναι μεγαλύτεροι από 400h. 

Όπως μπορεί να αποδειχτεί25,34, η χρονική σταθερά τ για αρνητική επιβολή ρεύματος αναμένεται να 

είναι της τάξης του 2FNoθo/fI, όπου θο είναι η κάλυψη του χημειοροφημένου οξυγόνου σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3-2 για f=0.1, αυτό συνεπάγεται μια αρχική κάλυψη 

της τάξης του 0.02 για το Σχήμα 3-6 και κατά έναν παράγοντα 4 μικρότερη για τα Σχήματα 3-7 και 3-8, 

τα οποία αντιστοιχούν σε πιο αναγωγικές συνθήκες. Αν και τόσο χαμηλές καλύψεις είναι δύσκολο να 

αιτιολογηθούν είναι σε συμφωνία με την παρατηρούμενη κινητική συμπεριφορά (Σχήμα 3-10). 

3.6 Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη κατέληξε στα ακόλουθα συνοπτικά συμπεράσματα: 

1. Η CeO2, ένας μικτός ηλεκτρονιακός-ιοντικός αγωγός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επάγει το 

φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης καταλυτών Pt. 

2. Το σύστημα Pt/CeO2 εμφανίζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά επιβεβαιώνοντας τον γενικό πειραματικό 

κανόνα (global rule) G2, σύμφωνα με τον οποίο, μια αντίδραση εμφανίζει καθαρά ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά, όταν το αντιδρόν-δότης ηλεκτρονίων είναι ροφημένο ισχυρά στην καταλυτική 

επιφάνεια, και μάλιστα πολύ πιο ισχυρά από ότι το αντιδρόν-δέκτης ηλεκτρονίων. 

3. Ο παρατηρούμενος λόγος προσαύξησης, ρ, είναι σχετικά μικρός και φτάνει μέχρι το 3, αλλά οι 

αντίστοιχες τιμές της φαρανταϊκής απόδοσης Λ (=Δr/(I/2F)) είναι της τάξεως του 3×105, δηλαδή 

ανάμεσα στις μεγαλύτερες που έχουν παρατηρηθεί σε πειράματα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

4. Οι παρατηρούμενες τιμές χρόνου χαλάρωσης είναι μία ή δύο τάξης μεγέθους μεγαλύτερες από αυτές 

που μετρήθηκαν στην περίπτωση YSZ αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να εξηγηθούν από την 

μικρή ιοντική αγωγιμότητα της CeO2. 

5. Οι παρατηρούμενη ενίσχυση του ρυθμού μπορεί να εξηγηθεί με βάση την επίδραση της μεταβολής 

του δυναμικού και του έργου εξόδου του καταλύτη στην ισχύ των χημειοροφητικών δεσμών του 

οξυγόνου και του αιθυλενίου. 
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4.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μέρος της προσπάθειας επαγωγής του φαινομένου της 

Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε καταλυτικά συστήματα που να προσεγγίζουν αντίστοιχα βιομηχανικά σε 

όρους διασποράς και καταλυτικά ενεργής επιφάνειας. Μελετήθηκε αν η άμεση ηλεκτρική σύνδεση 

μεταξύ του καταλύτη με την πηγή τάσης ή ρεύματος είναι απαραίτητη για την εμφάνιση του 

φαινομένου1-3. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, υποδεικνύουν 

ότι είναι δυνατή η ενίσχυση της ενεργότητας μεταλλικών καταλυτών, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι σε 

άμεση ηλεκτρική επαφή με το βοηθητικό ηλεκτρόδιο ή με την πηγή τάσης/ρεύματος1, 3, 4. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τη χρήση δύο ηλεκτροδίων/ακροδεκτών μεταξύ των οποίων επιβάλλεται δυναμικό 

μέσω μιας πηγής ηλεκτρικής ισχύος, ενώ ο καταλύτης βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο υπό τη μορφή 

ηλεκτρικά απομονωμένων παράλληλων λεπτών στρωμάτων1, 3, 4. Έτσι, κατά την πόλωση, κάθε τέτοιο 

τμήμα του καταλύτη λειτουργεί ως δίπολο με το μισό του (ιδανικά) τμήμα να αποτελεί την άνοδο και το 

άλλο μισό την κάθοδο γαλβανικού κελιού, όπως καθορίζεται από τον προσανατολισμό του πεδίου που 

δημιουργείται. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν αναφερθεί για την αρχή του φαινομένου NEMCA, γίνεται 

δυνατή η ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας κάθε στοιχειώδους τμήματος καταλύτη το οποίο είναι 

ηλεκτρικά μονωμένο και βρίσκεται απλώς σε επαφή με το στερεό ηλεκτρολύτη. 

Η παραπάνω ιδέα αποτελεί μεταφορά στην ηλεκτροχημεία των στερεών ηλεκτρολυτών της 

επιτυχημένης και βιομηχανικά χρησιμοποιούμενης διάταξης διπολικών κελιών (Bipolar Cells) της υγρής 

ηλεκτροχημείας. Τα κελιά αυτά αποτελούνται από πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες ηλεκτρικά μονωμένων 

παράλληλων πλακών, τοποθετημένων μεταξύ δύο εξωτερικών ηλεκτροδίων μέσω των οποίων είναι 

δυνατή η επιβολή δυναμικού. Κατά την επιβολή του δυναμικού παρατηρείται διαχωρισμός φορτίου στις 

πλάκες με αποτέλεσμα κάθε μια από αυτές να φορτίζεται η μισή θετικά και η άλλη μισή αρνητικά 

δημιουργώντας έτσι δύο γαλβανικά κελιά και λειτουργεί με τον τρόπο αυτό σαν ηλεκτρόδιο-δίπολο. 
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Τόσο στην εφαρμογή των διπολικών κελιών στην υγρή ηλεκτροχημεία, όσο και στην μεταφορά 

της ιδέας στις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, είναι απαραίτητη η επιβολή υψηλών τιμών δυναμικού 

(~30V) μεταξύ των ακραίων ηλεκτροδίων προκειμένου να αντιστοιχεί σε κάθε κελί που δημιουργείται 

μεταξύ των πλακών (ή των λωρίδων καταλύτη) διαφορά δυναμικού της τάξης του 1V.1, 3, 4 

Μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δύο κυρίως διαφορετικές σχεδιαστικές διατάξεις για 

την εφαρμογή της παραπάνω ιδέας, η δισδιάστατη (στην επιφάνεια ενός δισκίου YSZ3, που είναι το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας) και η τρισδιάστατη (σε μονόλιθο YSZ4, 5, μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στο EPFL). Οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι Pt και RuO2 αντίστοιχα και οι 

μελέτες έγιναν για την αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. 

Η πρώτη εργασία που εξετάζει την ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτών με τη μορφή ηλεκτρικά 

απομονωμένων λεπτών στρωμάτων, έγινε από τους Marwood & Vayenas το 19971, στο καταλυτικό 

σύστημα Pt/YSZ για την πρότυπη αντίδραση της οξείδωσης του αιθυλενίου. Η πειραματική διάταξη των 

ηλεκτροδίων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-1, όπου γίνεται σύγκριση της "ασύρματης" (wireless) διάταξης 

(διατάξεις 1, 2, 3 και 4) με τον συνήθη τρόπο επιβολής δυναμικού στον καταλύτη (διατάξεις 5, 6). Το 

καταλυτικό στρώμα Pt βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αδρανή ηλεκτρόδια Au (Au1 και Au2) στην μία 

επιφάνεια ενός δισκίου YSZ. Η επιβολή του δυναμικού γίνεται είτε μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au1 

και Au2 (διατάξεις 1 και 2) ή μεταξύ ενός εκ’ των Au1 ή Au2 και ενός τρίτου ηλεκτροδίου, Au3, το οποίο 

βρίσκεται εναποτεθειμένο στην απέναντι επιφάνεια του δισκίου YSZ (διατάξεις 3 και 4). Αποδείχθηκε 

ότι κατά την επιβολή ρεύματος Ι=+15μΑ μεταξύ των ηλεκτροδίων Au1 και Au2 (διάταξη 1) ο 

καταλυτικός ρυθμός αυξάνει κατά ~40% (ρ=1.38)1. 

 

Σχήμα 4-1. Πειραματική διάταξη ηλεκτροδίων για πειράματα σε ηλεκτρικά μονωμένους καταλύτες. “Ασύρματες” (wireless) 
διατάξεις: 1-4,  συνήθεις διατάξεις ηλεκτροχημικής ενίσχυσης: 5-6 1, 6. 

Μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης διπολικών 

ηλεκτροχημικών κελιών σε καταλύτες μεγάλης ενεργού επιφάνειας και υψηλής διασποράς έγινε6 σε 

 



4. Ηλεκτροχημική Ενίσχυση σε Διπολικά Ηλεκτροχημικά Κελιά  101
 
διεσπαρμένο καταλύτη Pt (διασπορά D≈0.2-1) σε ένα πορώδες πολυκρυσταλλικό ηλεκτρόδιο Au όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-2.  Η διασπορά του καταλύτη έγινε με εμβάπτιση ενός ηλεκτροδίου Αu σε 

διάλυμα Η2PtCl6 και ακολούθησε εξάτμιση, ξήρανση και αναγωγή με Η2. Η αντίδραση που μελετήθηκε 

ήταν η οξείδωση αιθυλενίου. Επιβολή αρνητικού ρεύματος (Ι=-20 μΑ) μεταξύ των ηλεκτροδίων 

εργασίας (W) και βοηθητικό (C) (διάταξη 4) οδήγησε σε αύξηση του ρυθμού οξείδωσης αιθυλενίου 

μέχρι 400% (ρ=5), ενώ η τιμή του συντελεστή ενίσχυσης ήταν Λ=-7046. 

 

Σχήμα 4-2. Πειραματική διάταξη ηλεκτροδίων για πειράματα με ηλεκτρικά μονωμένους-διεσπαρμένους καταλύτες1, 6. 

Ένα σημαντικό βήμα για την εμπορική εφαρμογή και εκμετάλλευση της ιδέας της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε διπολικά ηλεκτροχημικά κελιά έγινε από την Dinex Filter Technology 

A/S, στη Δανία7-9, στην προσπάθεια επίλυσης ενός από τα πιο απαιτητικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος της κατάλυσης, την επεξεργασία των εκπομπών των κινητήρων Diesel 

(αναγωγή των ΝΟx και απομάκρυνση της αιθάλης). Το πρότυπο εργαστηριακό καταλυτικό σύστημα που 

κατασκευάστηκε από τη Dinex και δοκιμάστηκε σε εμπορικό κινητήρα Diesel, αποτελείται, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-2, από μια μονολιθική κατασκευή από CeO2-Gd2O3 (GDO) στην οποία είναι 

εναποτεθειμένος ο καταλύτης LaSrMnO3 (LSM), υλικό που χρησιμοποιείται σαν κάθοδος σε κελιά 

καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC). Η επιβολή δυναμικού (~30V) είναι δυνατή μέσω δύο 

εξωτερικών ακραίων ηλεκτροδίων Ag, τα οποία είναι επίσης εναποτεθειμένα στον στερεό ηλεκτρολύτη 

GDO. Κατά τη δοκιμή του ο πρότυπος αυτός αντιδραστήρας έδωσε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα όσον 

αφορά την καύση της αιθάλης (soot) αλλά όχι το ίδιο ικανοποιητικά όσον αφορά την αναγωγή των ΝΟx
7-

9. Ωστόσο, σύμφωνα με υπολογισμούς10 η κατανάλωση ισχύος, για ένα τέτοιο σύστημα είναι αμελητέα 

σε σύγκριση με την ισχύ ενός κινητήρα Diesel, και συνεπώς είναι φανερή η δυνατότητα εφαρμογής της 

Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε εμπορικά καταλυτικά συστήματα. 

electrode
material

IN: exhaust gases

OUT: CO2

electrolyte
material

soot

e-

e-

O2- O2- O2- O2- O2- O2-

 
Σχήμα 4-3. Σχεδιάγραμμα του πρότυπου ηλεκτροχημικού αντιδραστήρα που κατασκευάστηκε από την Dinex Filter Technology A/S, 
και η αρχή λειτουργίας του. 
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4.2 Πειραματική Διάταξη και Διαδικασία 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν δύο καταλυτικά συστήματα, Pt/YSZ και Pt/TiO2 για την πρότυπη 

αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. Οι καταλύτες με την μορφή δισκίων τοποθετούνται σε ένα 

αντιδραστήρα, τύπου “μονής πελλέτας”10-14, συνεχούς ροής, κατασκευασμένο από χαλαζία, όγκου 20cm3, 

όμοιο με αυτό που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 (Σχήμα 3-4). Οι παροχές των αερίων που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ~300 STP cm3/min, και οι μετρήσεις έγιναν σε θερμοκρασιακό εύρος 350-420°C. 

Η ανάλυση των αντιδρώντων και προϊόντων έγινε με αέριο χρωματογράφο, Perkin Elmer S300, με χρήση 

μια στήλης Porapak Q. Για την συνεχή μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης του παραγόμενου CO2 

χρησιμοποιήθηκε ένας αναλυτής υπερύθρου Anarad-IR. Για την εφαρμογή των απαιτούμενων δυναμικών 

(10-50V) για την συγκεκριμένη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε μια μεταβλητή πηγή ισχύος συνεχούς ρεύματος 

(TELE PSA-503 Adjustable DC Power Supply). Τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρό Ηe και 

μίγματα Ο2 και C2Η4 σε He υψηλής καθαρότητας της Air Liquide.  

4.2.1 Παρασκευή ηλεκτροδίων 

Οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν παρασκευάστηκαν ως εξής: 

Στην μία πλευρά κάθε πελλέτας YSZ (Zircoa, 8mol% Y2O3-stabilized-ZrO2 pellets) ή TiO2 

(Merck Titanium(IV) oxide tablets, Patinal®), εναποτέθηκαν10, 15 δύο ηλεκτρόδια Au (Au1 και Au2) με 

εφαρμογή οργανομεταλλικής πάστας Au (Engelhard A-1118) και ακόλουθη θέρμανση στους 850°C για 

1h. Τα Au1 και Au2 αποτελούν τα ηλεκτρόδια εργασίας (W) και βοηθητικό (C) αντίστοιχα. Σε κάθε ένα 

από τα ηλεκτρόδια Au προσαρμόζεται και συγκρατείται μηχανικά σύρμα Au για την δημιουργία των 

απαραίτητων ηλεκτρικών επαφών.  

Ο καταλύτης Pt εναποτίθεται επίσης στην πλευρά της πελλέτας όπου βρίσκονται τα ηλεκτρόδια 

/ακροδέκτες, Au1 και Au2, και στην κενή επιφάνεια ανάμεσα τους. Για την εναπόθεση του καταλύτη 

εφαρμόσθηκαν δύο διαφορετικές τεχνικές: 

• Εφαρμογή παράλληλων λεπτών στρωμάτων οργανομεταλλικής πάστας Pt (Engelhard A-

1121) και ακόλουθη θέρμανση σε θερμοκρασία Τs=850°C για 1h. Οι λωρίδες Pt που 

επιτυγχάνονται με τον τρόπο αυτό εμφανίζουν αντίσταση 5-7Ω και παραμένουν ηλεκτρικά 

μονωμένες μεταξύ τους και με τα ηλεκτρόδια Au. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για 

την παρασκευή καταλυτών Pt/YSZ και Pt/TiO2 (Δείγματα Ζ1, Ζ2Α, Ζ2Β, Τ1, Τ2). 

• Εναπόθεση Pt με εξάχνωση (sputtering), σε μορφή διατεταγμένων λεπτών κυκλικών 

στρωμάτων διαμέτρου ~1 mm. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας μεταλλικής βάσης 

με κεφαλή κατάλληλα σχεδιασμένη, η οποία έχει 48 (6x8) διατεταγμένα κυκλικά 

ανοίγματα διαμέτρου ~1 mm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-4. Κατά την διαδικασία 

sputtering χρησιμοποιήθηκε σύρμα Pt (Alfa Aaesar Pt wire, 99.997% metals basis), σε 

θερμοκρασία ~1200°C και ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 12-15 Α. Μετά την εναπόθεση 

ο καταλύτης υποβλήθηκε σε θέρμανση στους 650°C για 11/2h, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η θερμική του σταθερότητα κατά την διάρκεια των πειραματικών 
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μετρήσεων και στο θερμοκρασιακό εύρος που διεξήχθησαν (Τ<500°C). Η τεχνική της 

εναπόθεσης με εξάχνωση χρησιμοποιήθηκε μόνο για την παρασκευή καταλύτη Pt/YSZ 

(Δείγμα Ζ3). Η εναπόθεση έγινε στο Εργαστήριο Στερεάς Κατάστασης, του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Σχήμα 4-4. Σχηματική αναπαράσταση της μεταλλικής βάσης που υποδέχεται το δείγμα YSZ για την διαδικασία εναπόθεσης Pt 
με εξάχνωση (sputtering). 

Ο καταλύτης σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία ηλεκτρική επαφή με το κύκλωμα επιβολής 

δυναμικών καθώς στην επιφάνειά του δεν προσαρμόζεται κανένα σύρμα Au. 

Παρασκευάστηκαν και εξετάσθηκαν συνολικά τα παρακάτω δείγματα, τα οποία θα αναφέρονται 

στο εξής με την ονομασία τους: 

I. Δείγμα Ζ1: 7 παράλληλες λωρίδες Pt/YSZ, θερμική κατεργασία: Τs=850°C. 

II. Δείγμα Ζ2Α: 5 παράλληλες λωρίδες Pt/YSZ, Τs=850°C. 

III. Δείγμα Ζ2Β: 5 παράλληλες λωρίδες Pt κομμένες σε 4 τμήματα/YSZ, Τs=850°C. 

IV. Δείγμα Ζ3: 48 (6x8) διατεταγμένες κουκκίδες Pt, διαμέτρου ~1mm/YSZ, Τs=650°C. 

V. Δείγμα Τ1: 4 παράλληλες λωρίδες Pt/TiO2, Τs=850°C. 

Η διάταξη των ηλεκτροδίων για κάθε δείγμα φαίνεται στο Σχήμα 4-5. 

4.2.2 Διατάξεις ηλεκτροχημικών κελιών 

Η πειραματική διάταξη των ηλεκτροδίων για τα δείγματα που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη, 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 4-5. Το καταλυτικό στρώμα Pt βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 

ηλεκτρόδια Au1 και Au2, στην μία επιφάνεια ενός δισκίου YSZ ή TiO2. Η "ασύρματη" (wireless) διάταξη 

δεν απαιτεί την ηλεκτρική επαφή μεταξύ του καταλύτη (Pt) και της πηγής τάσης ή ρεύματος. Η πόλωση 

της περιοχής του καταλύτη επιτυγχάνεται επαγωγικά, με την επιβολή δυναμικού, , (θετικού 

ή αρνητικού) της τάξης των 10-40 Volts, μεταξύ των δύο αδρανών ηλεκτροδίων Au

1 2cell Au AuU U=

1 (ηλεκτρόδιο 

εργασίας, W) και Au2 (βοηθητικό ηλεκτρόδιο, C), όπως φαίνεται στο κύκλωμα του Σχήματος 4-5 

(αριστερά). Με τον τρόπο αυτό κάθε στοιχειώδες, απομονωμένο τμήμα καταλύτη λειτουργεί ως δίπολο με 

το μισό του τμήμα να αποτελεί την άνοδο και το άλλο μισό την κάθοδο ενός γαλβανικού κελιού, όπως 

αυτό καθορίζεται από την πολικότητα του δυναμικού που επιβάλλουμε κάθε φορά. 
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Σχήμα 4-5. Κύκλωμα για την επιβολή σταθερών δυναμικών (αριστερά) και διάταξη των ηλεκτροδίων στα δείγματα (Ζ1, Ζ2Α, 
Ζ2Β, Ζ3, Τ1) που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη. 

4.3 Αποτελέσματα και Ανάλυση 

Ένα πρώτο βήμα για την προσομοίωση ενός πλήρως διεσπαρμένου καταλυτικού συστήματος 

είναι η εξέταση ενός διπολικού συστήματος. Η απλούστερη διάταξη του ενός διπολικού ηλεκτροχημικού 

κελιού έχει ήδη εξετασθεί και η παρούσα μελέτη αποτελεί το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, 

εξετάζοντας διατάξεις πολλαπλών διπολικών κελιών σε δύο διαφορετικούς φορείς, έναν καθαρό ιοντικό 

αγωγό Ο2- όπως η YSZ και έναν μικτό ηλεκτρονικό/ιοντικό αγωγό όπως η TiO2. 

4.3.1 Καταλύτης Pt/YSZ 

4.3.1.1 Δείγμα Ζ1 (Pt/YSZ) 
Στο Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού, εκφρασμένου σε 

molO/s, και του ρεύματος, I, σε βηματική επιβολή δυναμικού 
1 2cell Au AuU U 25V= = + . Οι συνθήκες του 

πειράματος είναι, ιδιαίτερα οξειδωτικό μίγμα αντιδρώντων (10kPa Ο2 – 1kPa C2H4) και θερμοκρασία 410°C. 

Ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος σε ισορροπία είναι ίσος με ro=2.15×10-8 molO/s. Η επιβολή +25V, ανάμεσα 

στα ηλεκτρόδια χρυσού Au1 και Au2, σε χρόνο t=0, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού και σε 

χρόνο ~20min ο καταλυτικός ρυθμός φτάνει σε μια νέα κατάσταση ισορροπίας, r=4.3×10-8 molO/s. Συνεπώς, 

ο λόγος προσαύξησης, ρ, στο σημείο αυτό είναι ρ=2 και η παρατηρούμενη αύξηση στον ρυθμό Δr είναι 2255 

φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό I/2F παροχής ιόντων Ο2- μέσω του στερεού ηλεκτρολύτη 

(Λ=Δr/(Ι/2F)=2255). Το μετρούμενο ρεύμα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au κατά την διάρκεια της πόλωσης 

ακολουθεί την αύξηση του ρυθμού και φτάνει σε μια τιμή περίπου +210μΑ, στην νέα μόνιμη κατάσταση. Σε 

χρόνο t=21min το επιβαλλόμενο δυναμικό διακόπτεται και ο ρυθμός μειώνεται αργά προς την αρχική τιμή 

ανοιχτού κυκλώματος πριν την επιβολή του δυναμικού, χωρίς να επιστρέφει όμως πλήρως. Αυτό οφείλεται 

κατά κύριο λόγο σε πολύ αργή αποπόλωση της επιφάνειας του καταλύτη, κάτι που ωστόσο είναι αδύνατο να 

ελέγχουμε, καθώς όπως έχουμε αναφέρει ο καταλύτης δεν βρίσκεται σε άμεση ηλεκτρική επαφή με το 

κύκλωμα επιβολής δυναμικών και μέτρησης ρεύματος.  
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Σχήμα 4-6. Καταλύτης Ζ1. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=+25V. Συνθήκες: , , Τ=410°C. 

2OP 10kPa=
2 4C HP 1kP= a
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Σχήμα 4-7. Καταλύτης Ζ1. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=+35V. Συνθήκες: , , Τ=410°C. 

2OP 10kPa=
2 4C HP 1kP= a

Στις ίδιες συνθήκες πειράματος (10kPa Ο2 – 1kPa C2H4 και θερμοκρασία 410°C) επιβάλλουμε 

σταθερό δυναμικό . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-7, όπου φαίνεται 

η δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού, εκφρασμένου σε molO/s, και του ρεύματος, I. Στην 

περίπτωση αυτή ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνουμε είναι ρ=2.2 και η τιμή της φαρανταϊκής απόδοσης 

1 2cell Au AuU U 35V= = +
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είναι Λ=967. Λόγω της μεγαλύτερης τιμής του επιβαλλόμενου δυναμικού στο πείραμα αυτό (+35V), η τιμή 

του ρεύματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au κατά την διάρκεια της πόλωσης, είναι περίπου +470μΑ. 

-40 -20 0 20 40
Ucell  / V

1
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3

ρ

T=410°C
PO2=9 kPa
PC2H4=1 kPa

 

Σχήμα 4-8. Καταλύτης Ζ1. Εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, από το επιβαλλόμενο δυναμικό, Ucell. 
Συνθήκες: , P , Τ=410°C.  

2OP 9kPa=
2 4C H 1kPa=

Στο Σχήμα 4-8 φαίνεται η εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης, ρ, σε μόνιμη κατάσταση, από το 

επιβαλλόμενο δυναμικό, για οξειδωτικό μίγμα αντιδρώντων σε θερμοκρασία 410°C. Η μέγιστη ενίσχυση 

του ρυθμού επιτυγχάνεται με επιβολή θετικού δυναμικού +40V που έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή του ρ 

να φτάνει το 2.8. Οι τιμές του ρ που επιτυγχάνονται είτε για θετικά είτε για αρνητικά δυναμικά είναι 

όμοιες, υποδεικνύοντας ότι κάθε μία από τις 7 παράλληλες λωρίδες Pt του δείγματος Ζ1, είναι σχεδόν 

συμμετρική ως προς την γεωμετρία της και την κατανομή του καταλύτη. 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο που πολώνεται η καταλυτική επιφάνεια και την σημασία που 

έχουν η διάταξη, η γεωμετρία και η συμμετρικότητα του καταλύτη, θεωρούμε τα παρακάτω: 

Η πόλωση του καταλύτη λαμβάνει χώρα επαγωγικά καθώς ένα σταθερό δυναμικό επιβάλλεται μεταξύ 

των δύο ακραίων ηλεκτροδίων-ακροδεκτών από Au (
1 2cell Au AuU U= ). Κάθε τμήμα (λωρίδα) του 

καταλύτη Pt πολώνεται θετικά στην μια του πλευρά και αρνητικά στην άλλη ακολουθώντας την πόλωση 

που επιβάλλουμε στα ηλεκτρόδια-ακροδέκτες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-9. Με τον τρόπο αυτό κάθε 

μεμονωμένο τμήμα καταλύτη λειτουργεί ως δίπολο. Αντίθετα από ότι συμβαίνει όταν ο καταλύτης 

αποτελεί ένα ενιαίο ηλεκτρόδιο που πολώνεται άμεσα, στην περίπτωση αυτή το έργο εξόδου του 

καταλύτη δεν είναι ομοιόμορφο και κατ’ επέκταση κάθε φορτισμένη περιοχή του καταλύτη μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό ηλεκτρόδιο Pt, το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ένα 

τυπικό ηλεκτρόδιο εργασίας/καταλύτης Pt που χρησιμοποιείται στις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός μεταξύ των ενεργοτήτων της θετικά και της αρνητικά 
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φορτισμένης καταλυτικής επιφάνειας. Είναι γνωστό ότι η οξείδωση αιθυλενίου στο καταλυτικό σύστημα 

Pt/YSZ παρουσιάζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά,10 γεγονός που σημαίνει ότι η θετικά φορτισμένη 

καταλυτική επιφάνεια ενισχύεται ηλεκτροχημικά, ενώ η αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια όχι. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα η ενίσχυση του καταλυτικού ρυθμού, για το συγκεκριμένο σύστημα, με την διπολική, 

“ασύρματη”, διάταξη να είναι πάντα μικρότερη από την αντίστοιχη που μπορεί να επιτευχθεί με την 

τυπική, ενσύρματη διάταξη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα του 

επιβαλλόμενου δυναμικού, η μόνη αλλαγή που επιφέρουμε ουσιαστικά είναι ότι αντιστρέφουμε την 

πόλωση στις δύο διαφορετικά φορτισμένες καταλυτικές επιφάνειες κάθε μεμονωμένου τμήματος 

καταλύτη (λωρίδα). Έτσι η επιφάνεια που πριν δεν βρισκόταν σε προωθημένη κατάσταση  τώρα 

ενισχύεται, και το αντίστροφο. Οποιαδήποτε ασυμμετρία στην κατανομή της μάζας του καταλύτη και 

την γεωμετρία της διάταξης αναφορικά με τα δύο ηλεκτρόδια Au-ακροδέκτες, θα εμφανιστεί ως 

ασυμμετρία στα αποτελέσματα ενίσχυσης του ρυθμού που επιτυγχάνεται κατά την επιβολή θετικού ή 

αρνητικού δυναμικού μεταξύ των Au1 και Au2. Λαμβάνοντας δε υπόψιν ότι η εναπόθεση του καταλύτη 

γίνεται κυρίως με απλή εφαρμογή παράλληλων λεπτών στρωμάτων οργανομεταλλικής πάστας Pt, οι 

πιθανότητες εμφάνισης ατελειών και ασυμμετρίας σε μια τέτοια περίπτωση αυξάνονται. 

 

Σχήμα 4-9. Σχηματική αναπαράσταση της επαγωγικής πόλωσης και της κατανομής φορτίου σε διπολικά ηλεκτροχημικά κελιά. 

4.3.1.2 Δείγμα Ζ2A&B (Pt/YSZ) 
Μια πρώτη σειρά πειραμάτων (Σχήματα 4-10 έως 4-12) διεξήχθησαν με το Δείγμα Ζ2 στην 

μορφή Ζ2Α (5 παράλληλες λωρίδες Pt/YSZ). Στη συνέχεια το δείγμα χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω 

μελέτη, αφού προηγουμένως κάθε μια από τις 5 παράλληλες λωρίδες Pt είχε τεμαχιστεί σε 4 τμήματα, 

αποτελώντας την διάταξη Ζ2Β. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν η δημιουργία ενός καταλύτη με 

αυξημένη διασπορά (μεγαλύτερος αριθμός στοιχειωδών διπολικών γαλβανικών κελιών). 
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Στα Σχήματα 4-10α έως 4-12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν με την πρώτη 

διάταξη (Δείγμα Ζ2Α). Διεξήχθησαν πειράματα σε αναγωγικά, οξειδωτικά και στοιχειομετρικά αντιδρώντα 

μείγματα, σε θερμοκρασίες 350°C και 400°C. 
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Σχήμα 4-10. Καταλύτης Ζ2A. (α) Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή 
δυναμικού Ucell=-30V. (β) Εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, από διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου 
δυναμικού, Ucell. Συνθήκες: P 1 , , Τ=400°C. 

2O .5kPa= P 1.5kPa=

V

2 4C H

Στα Σχήματα 4-10α, 4-11α και 4-12α, φαίνεται η δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού, 

εκφρασμένου σε molO/s, και του ρεύματος, I, κατά την επιβολή σταθερού δυναμικού 

, μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au, σε αναγωγικό, οξειδωτικό και στοιχειομετρικό 

αντιδρών μείγμα, αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις με την επιβολή του δυναμικού ο 

1 2cell Au AuU U 30= = −
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καταλυτικός ρυθμός αρχίζει να αυξάνει από την αρχική κατάσταση ισορροπίας προσεγγίζοντας μια νέα 

κατάσταση ισορροπίας μετά από χρόνο περίπου 30min. Κατά την διακοπή του επιβαλλόμενου εξωτερικού 

δυναμικού, ο ρυθμός αρχίζει να μειώνεται τείνοντας αργά προς την αρχική του τιμή, πριν την πόλωση, καθώς 

αποπολώνεται πολύ αργά και η επιφάνεια του καταλύτη. Αυτό υποδεικνύει και το γεγονός ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις το μετρούμενο ρεύμα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au, δεν επιστρέφει ακαριαία στην αρχική 

μηδενική του τιμή με το άνοιγμα του κυκλώματος. 
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Σχήμα 4-11. Καταλύτης Ζ2A. (α) Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή 
δυναμικού Ucell=-30V. (β) Εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, από διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου 
δυναμικού, Ucell. Συνθήκες: P 7 , , Τ=350°C. 

2O kPa= P 1kPa=
2 4C H
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Στα Σχήματα 4-10β, 4-11β και 4-12β, φαίνεται η εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού 

ρυθμού, ρ, από διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, 
1 2cell Au AuU U= , μεταξύ των ηλεκτροδίων Au1 

και Au2, σε τρία διαφορετικά μίγματα αντιδρώντων: αναγωγικό, οξειδωτικό και στοιχειομετρικό, αντίστοιχα. 

Αντίθετα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του δείγματος Ζ1, για το δείγμα Ζ2Α παρατηρούμε μια ασυμμετρία 

ως προς την ενίσχυση που επιτυγχάνουμε όταν το επιβαλλόμενο δυναμικό είναι θετικό ( ) 

ή αρνητικό ( ). Αυτό όπως έχουμε αναλύσει παραπάνω συνδέεται με την τυχόν μη 

συμμετρική κατανομή της μάζας του καταλύτη Pt και της γεωμετρικής διάταξης των ηλεκτροδίων. 

1 2cell Au AuU U= > 0

0<
1 2cell Au AuU U=
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Σχήμα 4-12. Καταλύτης Ζ2A. (α) Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή 
δυναμικού Ucell=-30V. (β) Εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, από διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου 
δυναμικού, Ucell. Συνθήκες: P 3 , , Τ=350°C. 

2O kPa= P 1kPa=
2 4C H
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0

Συγκεκριμένα φαίνεται να υπάρχει περισσότερος καταλύτης προς την πλευρά του ηλεκτροδίου Au1 και 

συνεπώς όταν επιβάλλουμε αρνητικό δυναμικό, 
1 2cell Au AuU U= < , ένα μεγαλύτερο ποσοστό της 

επιφάνειας του καταλύτη πολώνεται θετικά με αποτέλεσμα να οδηγεί σε μεγαλύτερη ενίσχυση του 

ρυθμού σε σχέση με την αντίστροφη πόλωση. 

Στον Πίνακα 4-1, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τιμές του λόγου ενίσχυσης, ρ, που επιτυγχάνεται στις 

τρεις διαφορετικές συνθήκες πειράματος που αναφέρθηκαν για τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού -40V 

έως +40V. 

Πίνακας 4-1. Καταλύτης Ζ2Α. Τιμές του λόγου ενίσχυσης, ρ, που επιτυγχάνεται για τρεις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες και 
διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, Ucell.  

 Τ=400°C 

2OP 1.5kPa=  

2 4C HP 1.5kPa=  

Τ=350°C 

2OP 3kPa=  

2 4C HP 1kPa=  

Τ=350°C 

2OP 7kPa=  

2 4C HP 1kPa=  
Ucell=UAu1Au2 [V] ρ ρ ρ 

+20 1.6 1.2 1.3 
+30 2.5 1.4 1.4 
+40 4.5 1.5 1.5 

    
-30 3.8 2 2.5 
-40 - 2 - 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το δείγμα Ζ2 χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω μελέτη, αφού 

προηγουμένως κάθε μια από τις 5 παράλληλες λωρίδες Pt είχε τεμαχιστεί σε 4 τμήματα, αποτελώντας 

την διάταξη Ζ2Β. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 4-13 και 4-14, για αναγωγικά 

αντιδρώντα μείγματα (1.5kPa O2-1.5kPa C2H4 και 1kPa O2-0.5kPa C2H4) και θερμοκρασία 350°C και 

400°C. Στο Σχήμα 4-14 βλέπουμε την επίδραση του επιβαλλόμενου δυναμικού στον λόγο ενίσχυσης για 

τις παραπάνω, ενώ στο Σχήμα 4-13, φαίνεται η μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος, 

κατά την επιβολή ενός σταθερού δυναμικού 
1 2cell Au AuU U 30V= = − , μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις διατάξεις Ζ2Α (5 παράλληλες λωρίδες Pt) και Ζ2Β (5 

παράλληλες λωρίδες Pt κομμένες σε 4 τμήματα) κάτω από τις ίδιες συνθήκες (Σχήματα 4-10α και 4-13α), 

παρατηρούμε ότι στην δεύτερη περίπτωση ο αρχικός ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος είναι περίπου 

διπλάσιος από τον αντίστοιχο στην πρώτη περίπτωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο καταλύτης 

αποτελείται από μεγαλύτερο αριθμό στοιχειωδών διπολικών γαλβανικών κελιών μικρότερης γεωμετρικής 

επιφάνειας (αυξημένη διασπορά), όπου είναι δυνατόν να λάβει χώρα σταδιακή ενεργοποίηση του, μέσω 

θερμικής διάχυσης ιόντων Ο2- από τον φορέα (Κεφάλαιο 4)10, 16, 17. Ως αποτέλεσμα η τιμή του λόγου 

ενίσχυσης στην διάταξη Ζ2Β είναι μικρότερη (2.5 έναντι 3.8 στη διάταξη Ζ2Α), όμως η φαρανταϊκή 

απόδοση, Λ, είναι μεγαλύτερη (4 έναντι 2) καθώς γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του επιβαλλόμενου 

ρεύματος λόγω του αυξημένου μήκους του ορίου των τριών φάσεων (tpb) στην περίπτωση Ζ2Β. 

Στον Πίνακα 4-2, συνοψίζονται τέλος όλες οι τιμές του λόγου ενίσχυσης, ρ, που επιτυγχάνεται 

στις διαφορετικές συνθήκες πειράματος που εξετάσθηκε το δείγμα Ζ2Β για τιμές του επιβαλλόμενου 

δυναμικού -30V έως +40V. Τέλος παρατηρούμε την ίδια ασυμμετρία ως προς την ενίσχυση που 
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0επιτυγχάνουμε όταν το επιβαλλόμενο δυναμικό είναι θετικό (
1 2cell Au AuU U= > ) ή αρνητικό 

( ) που εμφανίσθηκε και στην πρώτη σειρά πειραμάτων με την διάταξη Ζ2Α. 
1 2cell Au AuU U= 0<
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Σχήμα 4-13. Καταλύτης Ζ2Β. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=-30V. (α) Συνθήκες: , , Τ=400°C. (β) Συνθήκες: , , Τ=400°C. 

2OP 1.5kPa= P 1.5kPa= P 1kPa= P 0.5kPa=
2 4C H 2O 2 4C H
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Σχήμα 4-14. Καταλύτης Ζ2Β. Επίδραση του επιβαλλόμενου δυναμικού, Ucell στον λόγο ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού, ρ., 
για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, Τ=350°C και Τ=400°C. Αντιδρών μίγμα: , P 1 . 

2OP 1.5kPa= .5kPa=
2 4C H

Πίνακας 4-2. Καταλύτης Ζ2B. Τιμές του λόγου ενίσχυσης, ρ, που επιτυγχάνεται για δύο διαφορετικές πειραματικές συνθήκες και 
διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού, Ucell. 

 
 

Τ=400°C 

2OP 1.5kPa=  

2 4C HP 1.5kPa=  

Τ=400°C 

2OP 0.5kPa=  

2 4C HP 1kPa=  
Ucell=UAu1Au2 [V] ρ ρ 

+20 1.3 - 
+30 1.4 - 
+40 1.6 - 

   
-30 2.5 2.3 

4.3.1.3 Δείγμα Ζ3 (Pt/YSZ) 
Η διάταξη Ζ3 αποτελεί το επόμενο βήμα στην διαδικασία εφαρμογής της αρχής της ενίσχυσης 

διπολικών ηλεκτροχημικών κελιών. Πρόκειται για έναν καταλύτη με αυξημένη διασπορά, καθώς τα 

στοιχειώδη διπολικά γαλβανικά κελιά είναι 48 διατεταγμένες (6x8) κυκλικές κουκκίδες Pt, διαμέτρου 

~1mm, στην επιφάνεια ενός δισκίου YSZ (Σχήμα 4-5). Για την παρασκευή του καταλύτη, όπως 

αναφέρθηκε στο πειραματικό μέρος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εναπόθεσης Pt με εξάχνωση 

(sputtering). Με την μέθοδο αυτή τα καταλυτικά στρώματα που προκύπτουν είναι ομοιόμορφα ως προς 

την κατανομή της μάζας του μετάλλου. Έτσι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια πιο λεπτή γεωμετρικά 

δομή και να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της ανομοιόμορφης κατανομής της μάζας του καταλύτη στα 

επιμέρους τμήματα. 

Στα Σχήματα 4-15 και 4-16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά την διεξαγωγή 

πειραμάτων σε οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες στους 400°C και 420°C. 
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V

Στο Σχήμα 4-15 οι συνθήκες του πειράματος είναι, αναγωγικό μίγμα αντιδρώντων, 1.5kPa Ο2 και 

1.5kPa C2H4, σε θερμοκρασία 400°C. Ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος σε ισορροπία είναι ίσος με ro=2.1×10-8 

molO/s. Η επιβολή δυναμικού , ανάμεσα στα ηλεκτρόδια χρυσού Au
1 2cell Au AuU U 30= = − 1 και Au2, σε 

χρόνο t=0, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού και σε χρόνο ~3h ο καταλυτικός ρυθμός φτάνει σε 

μια νέα κατάσταση ισορροπίας, r=3.22×10-8 molO/s, ενισχυμένος κατά ρ=1.5 ενώ η παρατηρούμενη 

φαρανταϊκή ενίσχυση είναι Λ=1.2. Το ρεύμα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων Au κατά την διάρκεια της 

πόλωσης φτάνει σε μια τιμή περίπου -1.6mA, στην νέα μόνιμη κατάσταση. Σε χρόνο t=3h το επιβαλλόμενο 

δυναμικό διακόπτεται και ο ρυθμός επιστρέφει στην αρχική του τιμή πριν την επιβολή του δυναμικού. 
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Σχήμα 4-15. Καταλύτης Ζ3. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=-30V. Συνθήκες: , , Τ=400°C. 

2OP 1.5kPa=
2 4C HP 1.5kP= a

V

Αντίστοιχο πείραμα διεξήχθη σε οξειδωτικές συνθήκες, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στο 

Σχήμα 4-16. Το μίγμα της αντίδρασης είναι 6kPa Ο2 και 1kPa C2H4, και η θερμοκρασία 420°C. Με επιβολή 

του ίδιου δυναμικού 
1 2cell Au AuU U 30= = − , επιτυγχάνουμε ενίσχυση ρ=2 και φαρανταϊκή απόδοση Λ=10.  

Το πείραμα του Σχήματος 4-15 (διάταξη Ζ3) πραγματοποιήθηκε κάτω από τις ίδιες συνθήκες με 

τα πειράματα των Σχημάτων 4-10α (διάταξη Ζ2Α) και 4-13α (διάταξη Ζ2Β). Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα από τις τρεις διαφορετικές διατάξεις επιβεβαιώνουμε την αρχική παρατήρηση ότι στην 

περίπτωση που ο καταλύτης αποτελείται από μεγαλύτερο αριθμό στοιχειωδών διπολικών γαλβανικών 

κελιών μικρότερης γεωμετρικής επιφάνειας, ο αρχικός ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος είναι μεγαλύτερος. 

Ο καταλύτης στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε μια “ενισχυμένη” κατάσταση και αυτό περιορίζει τον 

λόγο ενίσχυσης που μπορούμε να επιτύχουμε με την πόλωση της καταλυτικής επιφάνειας10, 16, 17. Στο 

σημείο αυτό είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η διαδικασία παρασκευής του καταλύτη στην διάταξη Ζ3 

έγινε με την μέθοδο της εναπόθεσης με εξάχνωση (sputtering), αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα λιγότερο 
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πορώδες καταλυτικό στρώμα του οποίου το μήκος του ορίου των τριών φάσεων (tpb) είναι 

περιορισμένο. Κατά συνέπεια η αναμενόμενη φαρανταϊκή απόδοση θα είναι μικρότερη, σε συμφωνία με 

προηγούμενες συγκριτικές μελέτες καταλυτών που έχουν παρασκευασθεί με εξάχνωση ή με την τυπική 

μέθοδο εφαρμογής οργανομεταλλικής πάστας10, 18. 
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Σχήμα 4-16. Καταλύτης Ζ3. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=-30V. Συνθήκες: , , Τ=420°C. 

2OP 6kPa=
2 4C HP 1kPa=

4.3.2 Καταλύτης Pt/TiO2 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

διπολικών κελιών είναι η απώλεια ρεύματος κατά την πόλωση. Όταν ένα δυναμικό επιβάλλεται μεταξύ 

των δύο ηλεκτροδίων-ακροδεκτών ένα κλάσμα μόνο του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

κατανέμεται μεταξύ των διπολικών καταλυτικών κελιών, ενώ το υπόλοιπο παρακάμπτει τον καταλύτη 

και περνά απευθείας από το ένα ηλεκτρόδιο Au στο άλλο μέσω του στερεού ηλεκτρολύτη (Σχήμα 4-17), 

αποτελώντας το λεγόμενο “bypass current”1, 5, 10, 19. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα κλάσμα του 

μετρούμενου ρεύματος αξιοποιείται για την πόλωση του καταλύτη, ενώ το υπόλοιπο θεωρείται απώλεια 

και υποβαθμίζει την ηλεκτρική απόδοση του συστήματος. Οι χαμηλές τιμές του Λ που παρατηρήθηκαν 

στα δείγματα Ζ1, Ζ2 και Ζ3 (Pt/YSZ) που εξετάσθηκαν επιβεβαιώνουν αυτή την θεώρηση. Οι Wodiunig 

et al. παρουσίασαν το 2000 μια αναλυτική μελέτη19 όπου αναπτύσσουν ένα μοντέλο για τον υπολογισμό 

του “bypass current” ή αλλιώς της απώλειας ρεύματος κατά την πόλωση διπολικών ηλεκτροχημικών 

διατάξεων, με βάση προηγούμενο μοντέλο που αφορά σε συστοιχίες διπολικών ηλεκτροδίων σε υδατικά 

διαλύματα20.  
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Σχήμα 4-17. Σχηματική αναπαράσταση της απώλειας ρεύματος κατά την πόλωση διπολικού ηλεκτροχημικού κελιού. 
 Ι: το συνολικό μετρούμενο ρεύμα μεταξύ των ηλεκτροδίων-ακροδεκτών Au1 και Au2, Ι1: το ρεύμα που διαρρέει την καταλυτική 
επιφάνεια, Ι2: η απώλεια ρεύματος μέσω του κυρίως όγκου του στερεού ηλεκτρολύτη (bypass current). 

Μια προσέγγιση στην αντιμετώπιση της απώλειας ρεύματος είναι η επιλογή κατάλληλου 

στερεού ηλεκτρολύτη. Ο φορέας TiO2 παίζει σημαντικό ρόλο και χρησιμοποιείται ευρέως στην 

φωτοκατάλυση, την ηλεκτροκατάλυση, τους αισθητήρες αερίων και στην κατάλυση από 

υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων21. Έχει ακόμα δειχθεί η επαγωγή του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για την οξείδωση του αιθυλενίου στο σύστημα Pt/TiO2
22 και την μερική 

οξείδωση του μεθανίου στο σύστημα Rh/TiO2
23. Η TiO2, εμφανίζει μικρότερη ιοντική αγωγιμότητα, σε 

σχέση με αυτή της YSZ σε αντίστοιχες συνθήκες θερμοκρασίας και , η οποία αποτελεί μόνο ένα 

κλάσμα, f (~0.15-0.2) της συνολικής αγωγιμότητας του φορέα. Αυτό στην παρούσα μελέτη αποτελεί 

πλεονέκτημα καθώς περιορίζεται η διέλευση του ρεύματος από τον κυρίως όγκο του στερεού 

ηλεκτρολύτη παρακάμπτοντας την καταλυτική επιφάνεια. Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε ο 

καταλύτης (δείγμα Τ1) Pt εναποτεθειμένη σε φορέα TiO

2OP

2, έναν μικτό ηλεκτρονικό/ιοντικό αγωγό Ο2-. 

4.3.2.1 Δείγμα Τ1 (Pt/TiO2) 
Το δείγμα αυτό αποτελείται από 4 παράλληλες λωρίδες Pt εναποτεθειμένες στην επιφάνεια ενός 

δισκίου TiO2. Στο Σχήμα 4-18, φαίνεται η δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού οξείδωσης 

αιθυλενίου και του ρεύματος, I, κατά την επιβολή σταθερού δυναμικού 
1 2cell Au AuU U 30V= = − , μεταξύ των 

δύο εξωτερικών ηλεκτροδίων Au, σε αναγωγικό αντιδρόν μείγμα, 1.5kPa Ο2 και 1.5kPa C2H4, σε 

θερμοκρασία 350°C και 400°C. Παρατηρούμε ότι με την επιβολή του δυναμικού ο καταλυτικός ρυθμός 
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(α) (β) 

Σχήμα 4-18. Καταλύτης Τ1. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του ρεύματος σε βηματική επιβολή δυναμικού 
Ucell=-30V σε θερμοκρασία (α) Τ=350°C , (β) Τ=400°C και συνθήκες: , . 

2OP 1.5kPa=
2 4C HP 1.5kPa=
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 αρχίζει να αυξάνει και στις δύο περιπτώσεις, προσεγγίζοντας μια νέα κατάσταση ισορροπίας. Στην 

υψηλότερη θερμοκρασία (400°C) όπου αυτή η μεταβολή έχει συντελεστεί  ο χρόνος που χρειάζεται είναι 

περίπου 10h, ενώ για την χαμηλότερη θερμοκρασία των 350°C η νέα μόνιμη κατάσταση δεν έχει 

αποκατασταθεί πλήρως στο χρονικό διάστημα των 6h. Η εμφάνιση μεγάλων χρόνων χαλάρωσης είναι 

αναμενόμενη όπως έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση της CeO2 (Κεφάλαιο 3)15. 

Ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνεται στις δύο θερμοκρασίες είναι ρ=2.3 και ρ=1.8 αντίστοιχα, 

καθώς στην υψηλότερη θερμοκρασία η αρχική ενεργότητα του καταλύτη είναι υψηλότερη 

( , ). 
350 C

0 7r 1.5x10
°

−=
400 C

0 7r 3x10
°

−=

Αξίζει να παρατηρήσουμε τις τιμές της φαρανταϊκής απόδοσης στα δύο αυτά πειράματα, είναι 

Λ=1640 για το πείραμα στους 350°C και Λ=350 για τους 400°C, και είναι από τις υψηλότερες που έχουν 

παρατηρηθεί σε διπολικές ηλεκτροχημικά ενισχυόμενες διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι (σε σχέση με την 

περίπτωση της YSZ) ένα μεγαλύτερο κλάσμα του ρεύματος που διαρρέει τον στερεό ηλεκτρολύτη οδηγεί σε 

αύξηση του καταλυτικού ρυθμού και μάλιστα πολλαπλάσια κατά πολύ της φαρανταϊκά αναμενόμενης. Να 

σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές υπολογίστηκαν με βάση την μετρούμενη τιμή του ρεύματος στα δύο 

ηλεκτρόδια/ακροδέκτες χωρίς να ληφθεί υπόψιν το κλάσμα, f, της ιοντικής αγωγιμότητας του φορέα σε 

σχέση με την συνολική του αγωγιμότητα. Στην περίπτωση αυτή η φαρανταϊκή απόδοση, Λ, υπολογίζεται 

από μια σχέση της μορφής: 

 Λ=Δr/(fI/2F) (5.1) 

όπου f≈0.15-0.2, και οι τιμές που προκύπτουν είναι Λ=11000 και Λ=2330 για τους 350°C και τους 

400°C αντίστοιχα. 

Κατά την διακοπή του επιβαλλόμενου εξωτερικού δυναμικού, ο ρυθμός αρχίζει να μειώνεται 

τείνοντας αργά προς την αρχική του τιμή, πριν την πόλωση, καθώς η επιφάνεια του καταλύτη αποπολώνεται 

πολύ αργά. Ακόμη όμως και μετά από παρατεταμένη παραμονή στο αντιδρόν μίγμα δεν υφίσταται πλήρης 

αποκατάσταση της αρχικής ενεργότητας του καταλύτη, η οποία παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα.  

Η ίδια αρχή των πολλαπλών διπολικών ηλεκτροχημικών κελιών χρησιμοποιήθηκε κατ’ επέκταση 

από τους Wodiunig et. al. σε μια διάταξη που προσομοιάζει με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια ένα διεσπαρμένο 

μονολιθικό καταλυτικό σύστημα (Σχήμα 4-19α)4, 5. Η διάταξη αποτελείται από έναν μονόλιθο YSZ 6% mol 

(Maret S.A.) με 37 κανάλια εσωτερικής διαμέτρου 2mm. Ο καταλύτης εναποτέθηκε ως ασυνεχές φιλμ στα 

τοιχώματα των καναλιών. Στην εξωτερική πλευρά του μονόλιθου εναποτέθηκαν τα δύο 

ηλεκτρόδια/ακροδέκτες από Au για την επιβολή δυναμικών. Τα αποτελέσματα από την μελέτη αυτή 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα από την μελέτη του 

μονολιθικού συστήματος4, 5 παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-19β.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές μελέτες που αφορούν 

στην εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε πλήρως διεσπαρμένα συστήματα. Χρησιμοποιήθηκαν 

καταλύτες Pt (0.1% κ.β.) υποστηριγμένοι σε φορέα YSZ υπό μορφή πελλετών προκειμένου να εναποτεθούν 

σε αυτές τα αδρανή ηλεκτρόδια/ακροδέκτες από Au. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα συστήματα αυτά 
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εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή ενεργότητα (1-2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη σε σχέση με τις διπολικές 

διατάξεις ηλεκτροχημικής ενίσχυσης) η οποία δεν ήταν δυνατόν να επηρεαστεί από την επιβολή δυναμικού 

(Ucell=30-50V). Αυτό οφείλεται τόσο σε περιορισμούς από εσωτερική διάχυση όσο και στο γεγονός ότι ένα 

τέτοιο καταλυτικό σύστημα βρίσκεται ήδη σε προωθημένη κατάσταση λόγω της θερμικής διάχυσης 

προωθητικών ειδών (Ο2-) από το φορέα (Κεφάλαιο 5). 
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4.4 Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών, ηλεκτροχημικά 

ενισχυόμενων κελιών. Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα καταλυτικά συστήματα Pt/YSZ και Pt/TiO2 

και εξετάσθηκαν στην πρότυπη αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. 

• Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι δυνατή η ενίσχυση της ενεργότητας μεταλλικών 

καταλυτών, ακόμα και αν αυτοί δεν βρίσκονται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. Αυτό εξηγείται με 

βάση τον τρόπο πόλωσης του καταλύτη υπό μορφή παράλληλων διπόλων, κατά την επιβολή 

δυναμικού μεταξύ δύο αδρανών ηλεκτροδίων/ακροδεκτών. 

• Ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνουμε με τις διατάξεις που εξετάσθηκαν αυξάνει με αύξηση 

του επιβαλλόμενου δυναμικού φτάνοντας σε πλατό για δυναμικά >30V. Ωστόσο το επίπεδο 

ενίσχυσης που επιτυγχάνουμε με μια διπολική διάταξη, σε όρους λόγου ενίσχυσης (ρ) και 

φαρανταϊκής απόδοσης (Λ), είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο μιας τυπικής διάταξης όπου ο 

καταλύτης βρίσκεται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. Αυτό εξηγείται με βάση τον ηλεκτρόφοβο 

χαρακτήρα της αντίδρασης που εξετάζεται στον καταλύτη Pt, και την μερικώς ανοδική και 

μερικώς καθοδική πόλωση κάθε στοιχειώδους καταλυτικού στρώματος, που οδηγεί σε μια μη 

ομοιόμορφη κατανομή του έργου εξόδου του μετάλλου. Συνεπώς η εφαρμογή της διπολικής 

διάταξης ενδείκνυται για αντιδράσεις ή καταλυτικά συστήματα που εμφανίζουν συμπεριφορά 
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ανεστραμμένου ηφαιστείου (inverted volcano), δηλαδή ενίσχυση του ρυθμού με ανοδική και 

καθοδική πόλωση, όπως η οξείδωση του CO σε Pt24. 

• Κατά την εφαρμογή των διπολικών κελιών για ηλεκτροχημική ενίσχυση, είναι απαραίτητη η 

επιβολή υψηλών τιμών δυναμικού (~30V) μεταξύ των ακραίων ηλεκτροδίων προκειμένου να 

αντιστοιχεί σε κάθε κελί που δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού της τάξης του 1V1, 3, 4. 

• Ένα σημαντικό ποσοστό του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα παραμένει μη εκμεταλλεύσιμο 

καθώς διέρχεται μέσω του ηλεκτρολύτη χωρίς να συμβάλλει στην πόλωση του καταλύτη ή την 

παροχή προωθητικών ιόντων σε αυτόν. Το ρεύμα αυτό αποτελεί το λεγόμενο “bypass current” 

και η απώλειά του κάνει απαραίτητη την εφαρμογή μεγαλύτερων ρευμάτων προκειμένου ένα 

διπολικό σύστημα να έχει απόδοση αντίστοιχη με μια τυπική διάταξη ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης. Το ποσοστό του bypass current εξαρτάται κυρίως από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της διάταξης. Η χρήση μικρού πάχους ηλεκτρολύτη, σε σχέση με την επιφάνεια 

του στην οποία είναι εναποτεθειμένος ο καταλύτη και η μικρή απόσταση μεταξύ κάθε 

στοιχειώδους διπόλου και των ηλεκτροδίων/ακροδεκτών βοηθούν στην μείωση του bypass 

current. Η μικτή ιοντική/ηλεκτρονική αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη TiO2 που εξετάσθηκε 

φαίνεται να μειώνει την απώλεια ρεύματος, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές φαρανταϊκής 

απόδοσης σε σύγκριση με την YSZ στις ίδιες συνθήκες πειράματος και επιτυγχάνοντας 

αντίστοιχα επίπεδα ενίσχυσης. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών ηλεκτροχημικών κελιών αποτελεί μια καινοτομία που 

δίνει ώθηση στην εφαρμογή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλυτικά συστήματα 

τα οποία προσεγγίζουν αντίστοιχα βιομηχανικά σε όρους διασποράς και ενεργής επιφάνειας. 

Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε μια διάταξη σαν αυτή και να επεκτείνουμε τη χρήση της με 

εφαρμογές σε τυπικά βιομηχανικά καταλυτικά συστήματα, πλήρως διεσπαρμένων καταλυτών 

υποστηριγμένων σε ιοντικούς (YSZ), ή μικτούς (ηλεκτρονικούς-ιοντικούς) αγωγούς (TiO2), υψηλού 

πορώδους είναι σημαντικό να ξεπεραστούν δύο κυρίως προβλήματα: η απώλεια ρεύματος κατά την 

πόλωση, και οι περιορισμοί λόγω εσωτερικής διάχυσης πού προκύπτουν από την υψηλή ενεργότητα 

τέτοιων συστημάτων. Η κατάλληλη επιλογή της αγωγιμότητας του ηλεκτρολύτη, της φόρτισης του 

καταλύτη και της “θέσης” του στο ηλεκτροχημικό κελί (διασπορά και σχεδίαση του συστήματος) μπορεί 

να κάνει δυνατή την πρακτική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
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αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (MSI): Αδιάστατοι αριθμοί και  παράμετροι που 
περιγράφουν και διέπουν τα φαινόμενα ενεργοποίησης καταλυτικών συστημάτων μέσω της 
ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα. 
Επίδραση του πάχους του καταλυτικού στρώματος και του μεγέθους των σωματιδίων στο 
μέγεθος της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα αντίστοιχα.
Ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα: Ένα παράδειγμα. 
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5.1 Μαθηματική μοντελοποίηση: Αδιάστατοι αριθμοί και παράμετροι που 
περιγράφουν και διέπουν τα φαινόμενα ενεργοποίησης καταλυτικών 
συστημάτων μέσω της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων 
μετάλλου-φορέα. 

5.1.1 Εισαγωγή 

Η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα λεπτών και πορωδών μεταλλικών καταλυτικών 

στρωμάτων-ηλεκτροδίων εναποτεθειμένων σε στερεούς ηλεκτρολύτες μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά 

και αντιστρεπτά με την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος ή δυναμικού (±1V) μεταξύ του μεταλλικού 

καταλυτικού στρώματος και ενός άλλου μεταλλικού στρώματος-ηλεκτροδίου (βοηθητικό ηλεκτρόδιο) 

επίσης εναποτεθειμένο στον στερεό ηλεκτρολύτη1-9. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στην βιβλιογραφία 

ως Ηλεκτροχημική Ενίσχυση (Εlectrochemical Promotion of Catalysis, EPOC)1-9. Η σπουδαιότητα του 

φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για την κατάλυση, την επιστήμη επιφανειών και την 

ηλεκτροχημεία έχει συζητηθεί εκτενώς10-13 και πρόσφατα έχουν ανασκοπηθεί οι μελέτες που έχουν γίνει 

σε αυτό τον τομέα9, 14. 

Το φαινόμενο των Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (MSI), είναι ιδιαίτερα γνωστό στο χώρο 

της ετερογενούς κατάλυσης καθώς παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη μεταβολή της καταλυτικής 

ενεργότητας νανοκρυστάλλων μετάλλου που αποτελούν την ενεργή φάση των εμπορικών καταλυτών 

υποστηριγμένων σε φορείς. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην μετανάστευση ιοντικών ειδών από το 
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φορέα προς την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του σωματιδίου (“decoration”)15, ενώ σημαντικό ρόλο 

παίζουν τόσο το μέγεθος των κρυσταλλιτών, όσο και οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

σωματιδίων του μετάλλου και του φορέα14. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις9, 16, 17, έδειξαν ότι ο μηχανισμός του φαινομένου των αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου-φορέα, σε 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 YSZ9, 16, 17. Τον μοριακό αυτό μηχανισμό 

αποτελεί η ελεγχόμενη διάχυση (backspillover) ιόντων O2- από το φορέα προς τους μεταλλικούς 

κρυσταλλίτες των οποίων η επιφάνεια καλύπτεται από αυτά. Η ισοδυναμία των μηχανισμών οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση αποτελεί ένα ηλεκτροχημικά ελεγχόμενο φαινόμενο 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα9, 16, 17 Αντίστροφα, οι αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα στα 

παραπάνω καταλυτικά συστήματα είναι μηχανιστικά ισοδύναμες με ένα ηλεκτροχημικά ενισχυόμενο 

σύστημα στο οποίο οξυγόνο από την αέρια φάση αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που 

καταναλώνεται. 

Η ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών ερμηνεύει 

την μετακίνηση (backspillover) ανιονικών προωθητικών ειδών, Οδ-, από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς 

την καταλυτική επιφάνεια. Η λύση του μοντέλου περιγράφει το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης σε πορώδη αγώγιμα καταλυτικά στρώματα μετάλλου εναποτεθειμένα σε στερεούς 

ηλεκτρολύτες17 και οδηγεί στον υπολογισμό βασικών αδιάστατων παραμέτρων που καθορίζουν το 

μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος ενός ηλεκτροχημικά προωθημένου καταλύτη ή το μέγιστο μέγεθος 

μεταλλικού κρυσταλλίτη υποστηριγμένου καταλύτη, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα προωθητικά είδη 

και να βρίσκεται σε πλήρη δράση ο παραπάνω μοριακός μηχανισμός διάχυσης (backspillover) ειδών Oδ- 

από το φορέα προς την επιφάνεια των μεταλλικών κρυσταλλιτών. 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί17 για να περιγράψει το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης 

μετάλλου-φορέα, για καταλυτικά συστήματα πλήρως διεσπαρμένων μεταλλικών νανοκρυστάλλων σε 

πορώδεις φορείς όπως ZrO2 και υλικά με βάση την TiO2, όπου λειτουργεί ο μηχανισμός διάχυσης 

(backspillover) ειδών Oδ- 18.  

5.1.2 Μαθηματικό μοντέλο 

Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου βασίστηκε σε τυπικές παραδοχές μηχανισμού των αντιδράσεων 19 

σε συνδυασμό με τις εξισώσεις που πειραματικά έχει αποδειχθεί1-9, 20-23 ότι περιγράφουν την κινητική 

των αντιδράσεων αλλά και τις επαγόμενες μεταβολές στο έργο εξόδου, Φ, της καταλυτικής επιφάνειας 

σε συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
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5.1.2.1 Φυσική θεώρηση και κινητική αντιδράσεων 

Έχει δειχθεί πειραματικά9 ότι η κινητική έκφραση που περιγράφει τις μεταβολές του ρυθμού των 

αντιδράσεων σε σχέση με τις επαγόμενες μεταβολές στο έργο εξόδου, Φ, της καταλυτικής επιφάνειας 

κατά τις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, είναι η ακόλουθη: 

 ln(r/r0)=αΔΦ/kbT (5.1) 

όπου kb=1.38·10-23 J/K και ΔΦ είναι η μεταβολή στο έργο εξόδου, Φ, της καταλυτικά ενεργής 

επιφάνειας, που προκαλείται από την επιβολή ενός ρεύματος Ι και την επακόλουθη μεταβολή στο 

δυναμικό, UWR, του καταλύτη-ηλεκτροδίου (ηλεκτρόδιο εργασίας, W) αναφορικά με το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς (R). Η εξίσωση (5.1), η οποία προέκυψε αρχικά σαν πειραματική παρατήρηση, μπορεί να 

εξαχθεί από αναλυτικές μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 

διπόλου μεταξύ των ροφημένων ειδών και της αποτελεσματικής διπλοστοιβάδας που δημιουργείται από 

τα διαχεόμενα (backspillover) είδη9. 

Η παράμετρος α στην εξίσωση (5.1) είναι θετική για ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις ( , 

Λ>1) και αρνητική για ηλεκτρόφιλες ( , Λ<-1). Όπως έχει αναφερθεί

r / 0∂ ∂Φ >

r / 0∂ ∂Φ < 9 εμφανίζονται συχνά και 

πιο περίπλοκες συμπεριφορές ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (συμπεριφορά τύπου volcano ή inverted 

volcano), ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η εξίσωση (5.1) ικανοποιείται για ένα ευρύ φάσμα 

τιμών ΔΦ (0.2-0.3 eV). Εν προκειμένω9, 17 η ανάλυση περιορίστηκε σε καθαρά ηλεκτρόφιλη ή καθαρά 

ηλεκτρόφοβη κινητική.  

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, η μεταβολή στο δυναμικό, UWR,  συνδέεται με την 

μεταβολή στο έργο εξόδου, ΔΦ, μέσω της παρακάτω βασικής σχέσης9: 

 ΔΦ=eΔUWR (5.2) 

Η ηλεκτροχημικά επαγόμενη μεταβολή στο έργο εξόδου, ΔΦ (εξίσωση 5.2), συνδέεται με την 

κάλυψη θi των προωθητικών ειδών (Οδ-) στην καταλυτική επιφάνεια σύμφωνα με την εξίσωση 

Helmholz9, με την προϋπόθεση ότι η μεταβολή του έργου εξόδου ΔΦ προκύπτει κυρίως από την 

μεταβολή της κάλυψης των backspillover ειδών (Οδ-) καθώς αυτά έχουν σημαντικά υψηλότερη διπολική 

ροπή Pi, από ότι τα ροφημένα αντιδρώντα, προϊόντα ή ενδιάμεσα είδη (π.χ. Ο) που συγκρατούνται στην 

καταλυτική επιφάνεια με δεσμούς ομοιοπολικού χαρακτήρα9. Συνεπώς: 

 M
i i

0

eN PΔΦ = Δθ
ε

 (5.3) 

όπου e(=1.6·10-19 C) είναι το μοναδιαίο ηλεκτρικό φορτίο, ε0=8.85·10-12 C2/J·m, NM είναι η πυκνότητα 

ατόμων της καταλυτικής επιφάνειας (atom/m2) και Pi είναι η διπολική ροπή των διαχεόμενων 

(backspillover) ειδών (Οδ-). Η τιμή της διπολικής ροπής Pi είναι τυπικά της τάξης του 1 D (Debye). Η 

μονάδα Debye, D, ισούται με 1D=3.3·10-30 C·m. 

Ο λόγος προσαύξησης ρ(=r/r0) εκφράζεται ως: 
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  i
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   (5.4) 

ή ισοδύναμα: 

  i
max,ib

iM C
TCk

PeNln Δ
ε

α
=ρ

ο
   (5.5) 

εφόσον θi = Ci/Ci,max, όπου Ci είναι η επιφανειακή συγκέντρωση των backspillover ιοντικών ειδών Οδ- 

(mol/m2) και Ci,max είναι η μέγιστη δυνατή επιφανειακή συγκέντρωσή τους.  

Ορίζοντας9, 17 την αδιάστατη παράμετρο Π ως:  

  
Tk
PeN

b

iM

οε
α

=Π   (5.7) 

η εξίσωση (5.4) μπορεί να γραφεί στη μορφή: 

 lnρ=ΠΔθi   (5.8) 

Ο αδιάστατος αριθμός Π εξαρτάται κυρίως από την διπολική ροπή, Pi, των διαχεόμενων ειδών 

(O2-) και την θερμοκρασία, T. Για τιμές παραμέτρων τυπικές σε πειράματα (α=0.5, ΝΜ=1019 atom/m2, 

Pi=1D=3.3·10-30 C·m, T=673K) η αδιάστατη παράμετρος Π ισούται με 32, γεγονός που υποδηλώνει, 

σύμφωνα με την εξίσωση (5.8), εντυπωσιακή μεταβολή του λόγου ενίσχυσης, ρ, ( π.χ. ρ=120), ακόμα 

και για συνήθη μεταβολή (~15%) στην τιμή της κάλυψης των προωθητικών ειδών θi, όπως παρατηρείται 

πειραματικά9. 

Η κινητική της προώθησης όπως εκφράζεται από την εξίσωση (5.1) ή την ισοδύναμή της 

εξίσωση (5.8), προϋποθέτει ομοιόμορφη κατανομή των προωθητικών ειδών, που προέρχονται από το 

φορέα, σε όλη την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια. Κατά συνέπεια απαιτείται ταχεία διάχυση 

(backspillover) των ιόντων σε σχέση με την εκρόφηση ή την επιφανειακή αντίδρασή τους.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί9 τα προωθητικά ιόντα Οδ- μπορούν πιθανώς να συνδυαστούν για να 

σχηματίσουν Ο2 και τελικά να εκροφηθούν από την επιφάνεια με αυτή τη μορφή, ή να αντιδράσουν με 

ένα αναγωγικό αντιδρόν (π.χ. CO ή C2H4), καίτοι με ένα ρυθμό Λ φορές πιο αργό από ότι τα κανονικά 

ροφημένα άτομα Ο. 

Με μαθηματική ανάλυση έχει διερευνηθεί17 κάτω από ποιες προϋποθέσεις ικανοποιείται το 

παραπάνω κριτήριο (δηλαδή, ταχεία διάχυση των ιόντων σε σχέση με την εκρόφηση ή την κατανάλωσή 

τους) ώστε η διεργασία της προώθησης να μην είναι περιορισμένη από εσωτερική διάχυση, λόγω της 

αργής διάχυσης των προωθητικών ειδών και όχι της αργής διάχυσης των ροφημένων αντιδρώντων. 

5.1.2.2 Μαθηματική μοντελοποίηση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης  

Η ανάλυση βασίστηκε17 στο Σχήμα 5-1, όπου θεωρείται ένα πορώδες στρώμα μεταλλικού 

καταλύτη, πάχους L, σε επαφή με τον στερεό ηλεκτρολύτη-αγωγό ιόντων Ο2-. Κατά την επιβολή θετικού 
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ρεύματος Ι, δηλαδή την θετική πόλωση του καταλύτη-ηλεκτροδίου, ιόντα Ο2- παρέχονται στο όριο των 

τριών φάσεων (tpb), φορέα-μετάλλου-αέριας φάσης, όπου λαμβάνουν χώρα δύο αντιδράσεις: 

σχηματισμός Ο2 και εκρόφηση:  2O2- → O2(g) + 4e-   (5.9) 

σχηματισμός backspillover ειδών Οδ-:  O2- → (Oδ- - δ+) + 2e-  (5.10) 

Τα είδη αυτά υφίστανται με την μορφή διπόλου (Oδ- - δ+) όπου δ+ είναι το αντισταθμιστικό τους φορτίο 

στο μέταλλο. 

Είναι σημαντικό να αναφερθούν οι θεωρήσεις που έχουν γίνει για την ανάπτυξη αυτού του 

μοντέλου17: 

i) Το κλάσμα, f, του αριθμού των ιόντων Ο2- που φτάνουν στην τριεπιφάνεια, tpb: φορέας-μέταλλο-

αέρια φάση (z=0) και ακολουθούν την αντίδραση (5.10) είναι ανάλογο των ελεύθερων θέσεων στο 

tpb (1-θi). 

ii) Ο ρυθμός κατανάλωσης των (Οδ--δ+) στην καταλυτική επιφάνεια (λόγω εκρόφησης ή αντίδρασης) 

είναι πρώτης τάξης ως προς την κάλυψη θi (ή ισοδύναμα την συγκέντρωση Ci) και καθορίζεται από 

την αποτελεσματική διαχυτότητα DS των backspillover ειδών στην καταλυτική επιφάνεια.  

Το διαφορικό ισοζύγιο μάζας σε μόνιμη κατάσταση για την επιφανειακή συγκέντρωση Ci, των 

προωθητικών ειδών είναι: 

  
2

i
S i2

d C (k / D )C 0
dz

− =   (5.11) 

με συνοριακές συνθήκες: 

 z = 0 : )C/C1(
FD2

I
dz

dC
max,ii

tpbs

i −−=
l

   και   z = L :  dCi/dz = 0 (5.12 και 5.13) 

όπου k είναι η κινητική σταθερά πρώτης τάξης για την κατανάλωση των (Οδ--δ+) και  είναι 

το μήκος του ορίου των τριών φάσεων. 

tpbl

Με αδιαστατοποίηση (θi=Ci/Ci,max και ξ=z/L) το ισοζύγιο και οι οριακές συνθήκες γράφονται 

στη μορφή: 

  0
d
d

i
2
P2

i
2

=θΦ−
ξ
θ   (5.14) 

 ξ = 0; )1(J
d
d

i
2
P

i θ−Φ−=
ξ
θ   και   ξ = 1; dθi/dξ = 0 (5.15 και 5.16) 
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Σχήμα 5-1. Σχηματική αναπαράσταση πορώδους καταλυτικού στρώματος μετάλλου, πάχους L, σε επαφή με στερεό 
ηλεκτρολύτη αγωγό ιόντων Ο2-. 

Η επίλυση του συστήματος17 καταλήγει σε λύση της μορφής: 

 
PPP

P
i cosh)J/(sinh

)]1(cosh[)(
Φ+ΦΦ

ξ−Φ
=ξθ    (5.17) 

Η λύση αυτή οδήγησε στον προσδιορισμό ενός συντελεστή αποτελεσματικότητας για συνθήκες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, ηp, ο οποίος εκφράζει το κλάσμα της καταλυτικής επιφάνειας που είναι 

καλυμμένο από τα διαχεόμενα ενισχυτικά είδη (O2-). Αυτός ο ενισχυτικός παράγοντας 

αποτελεσματικότητας βρέθηκε17 ότι εξαρτάται από δύο αδιάστατες παραμέτρους, τον αριθμό Thiele Φp, 

και την αδιάστατη πυκνότητα ρεύματος J. 

Ο ενισχυτικός αριθμός Thiele Φp, ορίζεται σαν  

  sP D/kL=Φ   (5.18) 

όπου DS είναι η αποτελεσματική διαχυτότητα των ενισχυτικών ιόντων (O2-) στην καταλυτική επιφάνεια. 

Η αδιάστατη πυκνότητα ρεύματος J ορίζεται ως:  

 J=I/(2Fk Ci,max L )=I/(2Fk Ctpbl i,max Ac)=(r/Ac)/(Λ k Ci,max) (5.19) 

όπου L, είναι το πάχος του καταλυτικού στρώματος, F είναι η σταθερά του Faraday (F=96487 C/mol), k, 

είναι η σταθερά της κινητικής πρώτης τάξης για την κατανάλωση των προωθητικών ειδών (s-1), Ci,max 

είναι η συγκέντρωση που αντιστοιχεί σε μέγιστη κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας με προωθητικά 

είδη, (m) είναι το μήκος της τριεπιφάνειας φορέα-μετάλλου-αέριας φάσης, Atpbl c (=L· ) είναι η 

συνολική επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη που είναι εκτεθειμένη στην αέρια φάση (m

tpbl

2) και Λ, η 

Φαρανταϊκή απόδοση, [Λ= 0(r r )
(I / 2F)

−
]. Έτσι ο τύπος που δίνει τον ενισχυτικό παράγοντα 

αποτελεσματικότητας είναι17: 
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  1/ηP = 1/J+ΦP/tanhΦP  (5.20) 

Η χρησιμότητα αυτού του παράγοντα αποτελεσματικότητας γίνεται φανερή από τη σχέση που 

τον συνδέει με τον λόγο προσαύξησης του ρυθμού, ρ(=r/r0), σε συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης: 

 lnρ = ΠηP (5.21) 

Στον Πίνακα 5-1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μαθηματικής 

μοντελοποίησης.  

Πίνακας 5-1. Αποτελέσματα της μαθηματικής μοντελοποίησης: Αδιάστατοι αριθμοί που καθορίζουν το μέγεθος της 
ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα17. 

Tk
PeN

b

iM

οε
α

=Π  
J = I/(2FkCi,maxLℓtpb) = I/(2FkCi,maxAc) = (r/Ac)/(ΛkCi,max) 

Φp = sD/kL  

ηP = 1/(1/J+Φp/tanhΦp) 

ρ = exp(ΠηP) 

 

5.1.2.3 Μαθηματική μοντελοποίηση των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα 

Η παραπάνω ανάλυση (εξισώσεις 5.11 έως 5.21) ισχύει και για την περίπτωση που 

αναφερόμαστε σε έναν κρυσταλλίτη μετάλλου υποστηριγμένο σε φορέα μεγάλης ειδικής επιφάνειας9, 17, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-2. Η αδιάστατη πυκνότητα προκύπτει από την σχέση: 

  
max,i

c

kC
)A/r(J

Λ
=   (5.22) 

όπου Λ, η φαρανταϊκή απόδοση , η οποία ισοδυναμεί με τον λόγο δραστικότητας του κανονικά 

ροφημένου Ο και του οξυγόνου που προέρχεται από τον φορέα (backspillover). 
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Σχήμα 5-2. Σχηματική αναπαράσταση νανοκρυστάλλου μετάλλου, κυλινδρικής ή τυχαίας διατομής, εναποτεθειμένου σε στερεό 
ηλεκτρολύτη αγωγό ιόντων Ο2-. 
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5.2 Επίδραση του πάχους του καταλυτικού στρώματος και του μεγέθους των 
σωματιδίων στο μέγεθος της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των 
αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα αντίστοιχα. 

Ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται συχνά σε μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι το 

ακόλουθο: Πόσο παχύ μπορεί να είναι ένα πορώδες μεταλλικό καταλυτικό στρώμα-ηλεκτρόδιο 

εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη, ώστε να επάγει το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης; 

Αντίστοιχο ερώτημα μπορεί να τεθεί για την περίπτωση των νανοσωματιδίων καταλύτη υποστηριγμένου 

σε εμπορικούς φορείς όπως ZrO2, TiO2, YSZ, CeO2 και ενισχυμένη ZrO2 ή TiO2. Ποιο είναι το μέγιστο 

επιτρεπόμενο μέγεθος καταλυτικού σωματιδίου, ώστε να βρίσκεται σε πλήρη δράση ο παραπάνω 

μοριακός μηχανισμός διάχυσης (backspillover) ειδών Oδ- από το φορέα προς την επιφάνεια των 

μεταλλικών κρυσταλλιτών; 

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκουν απάντηση μέσα από την ανάπτυξη του μαθηματικού μοντέλου 

διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών που αναφέρθηκε, και συγκεκριμένα με τον υπολογισμό  των 

βασικών αδιάστατων παραμέτρων (ηp, Φp και J) που καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος ενός 

ηλεκτροχημικά προωθημένου καταλύτη ή το μέγιστο μέγεθος μεταλλικού κρυσταλλίτη υποστηριγμένου 

καταλύτη, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα προωθητικά είδη. 

Η εξάρτηση του ενισχυτικού παράγοντα αποτελεσματικότητας ηp από τα Φp και J παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 5-3, όπου φαίνεται ότι για μεγάλες τιμές του J και μικρά Φp, ο παράγοντας αυτός προσεγγίζει 

την μονάδα, γεγονός που υποδηλώνει μέγιστη προώθηση της καταλυτικής ενεργότητας της μεταλλικής 

επιφάνειας 

 

Σχήμα 5-3. Εξάρτηση του ενισχυτικού παράγοντα αποτελεσματικότητας ηp από τον ενισχυτικό αριθμό Thiele Φp, και την 
αδιάστατη πυκνότητα ρεύματος J. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η τάξη μεγέθους του φαινομένου της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης για καταλυτικά στρώματα, εξαρτάται από τις τρεις αδιάστατες παραμέτρους Π, J, και Φp που 

καθορίζουν την ακριβή τιμή του ενισχυτικού παράγοντα αποτελεσματικότητας ηp. Οι αδιάστατες 

παράμετροι J, και Φp εμπεριέχουν την παράμετρο του πάχους του καταλυτικού στρώματος L, αυτό μας 
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δίνει τη δυνατότητα για συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες να συνδέσουμε το μέγεθος της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με την τιμή του L και να κάνουμε μια εκτίμηση για το πάχος ενός πορώδους 

καταλυτικού ηλεκτροδίου ώστε να επάγει το φαινόμενο NEMCA17. 

Ακόμη, από εκτιμήσεις9, 17 των παραμέτρων του μοντέλου, με βάση τυπικά πειραματικά 

δεδομένα, μπορεί να υπολογιστεί9, 17 ο ενισχυτικός παράγοντας αποτελεσματικότητας, ηp, για πλήρως 

διεσπαρμένους καταλύτες μετάλλου σε φορέα μεγάλης ειδικής επιφάνειας.  Η τιμή του παράγοντα 

πλησιάζει την μονάδα (ηp≈0.91)9, 17, για θερμοκρασίες κοντά στους 400°C, γεγονός που σημαίνει ότι ο 

μηχανισμός προώθησης μέσω της διάχυσης των Ο2- του φορέα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή 

σε καταλυτικά νανοσωματίδια μετάλλου (L≈3nm) που βρίσκονται υποστηριγμένα σε φορέα-αγωγό 

ιόντων Ο2-, κοντά στους 400°C, η αποτελεσματική διπλοστοιβάδα είναι παρούσα και το καταλυτικό 

σύστημα βρίσκεται σε μια ενισχυμένη κατάσταση9, 17.  

5.3 Ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα: Ένα παράδειγμα. 

5.3.1 Εισαγωγή 

Ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα αποτελεί η εμφάνιση μόνιμης ενεργοποίησης 

μεταλλικών καταλυτικών στρωμάτων μέσω της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (permanent NEMCA)8, 9, το 

οποίο και αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

Μελετήθηκε, η μόνιμη ενεργοποίηση του καταλυτικού συστήματος Pt/YSZ για την αντίδραση 

οξείδωσης του αιθυλενίου, δηλαδή η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση και ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας 

αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα για το συγκεκριμένο καταλυτικό σύστημα, καθώς και η επίδραση που 

έχει το πάχος του καταλυτικού στρώματος στην εμφάνιση και το μέγεθος του φαινομένου. Η μόνιμη 

αυτή ενεργοποίηση εξετάζεται υπό το πρίσμα της συνέργιας των φαινομένων της αλληλεπίδρασης 

μετάλλου-φορέα και της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Γίνεται τέλος εφαρμογή του μαθηματικού 

μοντέλου που αναπτύχθηκε παραπάνω στα πειραματικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης για τον 

υπολογισμό χρήσιμων παραμέτρων. 

5.3.2 Πειραματικό Μέρος 

Η μελέτη έγινε για την πρότυπη αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου (C2H4) στο καταλυτικό 

σύστημα Pt/YSZ, μια αντίδραση που έχει μελετηθεί εκτενώς στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και 

Ηλεκτροχημείας1, 2, 4, 9, 21, 23-35 (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών), αλλά και από άλλες 

ερευνητικές ομάδες8, 9, 36-38 και αποτελεί σύστημα-πρότυπο για μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτροχημικά κελιά του τύπου: 

Αέρια φάση 
Ηλεκτρόδιο εργασίας - 

Καταλύτης 
(Pt) 

Στερεός ηλεκτρολύτης 
(YSZ) 

Βοηθητικό ηλεκτρόδιο, 
Ηλεκτρόδιο αναφοράς 

(Au, Au) 
Αέρια φάση 

στα οποία ο καταλύτης Pt αποτελεί και το ηλεκτρόδιο εργασίας, ενώ τα ηλεκτρόδια αναφοράς και 

βοηθητικό είναι από Au, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-4.  
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Σχήμα 5-4. Τα ηλεκτροχημικά κελιά που χρησιμοποιήθηκαν (α) κατά την μελέτη της ενεργοποίησης της ανάπτυξης των 
αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα και την μελέτη τις επίδρασης του πάχους του καταλυτικού στρώματος στο μέγεθος της 
ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα και (β) κατά την μελέτη της ανάπτυξης των 
αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα . Στερεός ηλεκτρολύτης: YSZ, ηλεκτρόδιο εργασίας/καταλύτης: Pt, βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
και ηλεκτρόδιο αναφοράς: Au. 

Τα ηλεκτρόδια Pt εναποτέθηκαν στην επιφάνεια δισκίου στερεού ηλεκτρολύτη YSZ με την 

εφαρμογή λεπτού στρώματος οργανομεταλλικής πάστας Pt Engelhard A-1121και ακόλουθη θέρμανση 

στους 400°C για 2h και στους 700oC-800°C για 1h, ενώ για τα ηλεκτρόδια Au χρησιμοποιήθηκε 

οργανομεταλλική πάστα, Engelhard A-1118, και η ίδια θερμική κατεργασία. Η διαδικασία αυτή 

εξασφαλίζει ομοιόμορφα πορώδη αγώγιμα φιλμ του μετάλλου που εναποθέτουμε, πολύ καλά 

προσκολλημένα στην επιφάνεια της YSZ. 

Το δείγμα τοποθετείται σε ένα αντιδραστήρα τύπου “μονής πελλέτας”9 συνεχούς ροής 

κατασκευασμένο από χαλαζία, όγκου 20cm3 (βλ. Κεφάλαιο 3, Σχήμα 3-4). Ο αντιδραστήρας λειτουργεί 

σε ατμοσφαιρική πίεση. Οι παροχές των αερίων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ~300 STP cm3/min έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται καλή ανάμειξή τους και συμπεριφορά του αντιδραστήρα ως CSTR όπως και 

αποφυγή των περιορισμών λόγω εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας. Η ανάλυση των 

αντιδρώντων και των προϊόντων έγινε με αέριο χρωματογράφο, Perkin Elmer S300, με χρήση μια 

στήλης Porapak Q. Για την συνεχή μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης του παραγόμενου CO2 

χρησιμοποιήθηκε ένας αναλυτής υπερύθρου Anarad-IR. Για την εφαρμογή και την μέτρηση 

ρευμάτων/δυναμικών χρησιμοποιήθηκε ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης AMEL 533. Τα αέρια που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρό Ηe και μίγματα Ο2 και C2Η4 σε He υψηλής καθαρότητας της Air 

Liquide (βλ. Κεφάλαιο 3, Σχήμα 3-5). 

Κατά την πειραματική διαδικασία ο καταλύτης υποβάλλεται σε διαδοχικούς παλμούς ρεύματος, 

μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας και βοηθητικού (IWC=+500μΑ), χρονικής διάρκειας 6-12min. Με τον 

τρόπο αυτό το καταλυτικό σύστημα οδηγείται σε μια ενεργοποιημένη κατάσταση όπου ο τελικός ρυθμός 

της αντίδρασης υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος, rτ, είναι πολλαπλάσιος του αρχικού ρυθμού σε 

ανοιχτό κύκλωμα, r0. Στο Σχήμα 5-5 παρουσιάζεται τυπικό βήμα της πειραματική διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε. 
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Σχήμα 5-5. Τυπικό βήμα της πειραματικής ακολουθίας ενεργοποίησης καταλύτη. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση του πάχους του καταλυτικού στρώματος στην 

εμφάνιση και το μέγεθος του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μεταβάλλουμε ελεγχόμενα το 

πάχος του καταλυτικού στρώματος και πραγματοποιούμε σε κάθε στάδιο τυπικούς κύκλους πειραμάτων 

που αφορούν την ηλεκτροχημική ενίσχυση, διατηρώντας σταθερές τις συνθήκες 

(
2Op 10.5kPa= ,

2 4C Hp 0.2kPa= , Τ=360°C). Η μελέτη έγινε για τρία διαδοχικά στρώματα Pt (L1=0.19μm, 

L2=0.61μm, L3=0.9μm) εναποτεθειμένα στο ίδιο δισκίο YSZ (Σχήμα 5-4α). 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την μελέτη της ανάπτυξης μιας ευρείας κλίμακας 

αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα σε λεπτά καταλυτικά στρώματα Pt εναποτεθειμένων σε YSZ και να 

διερευνηθεί η φύση του φαινομένου της μόνιμης ενεργοποίησης που παρατηρείται στο σύστημα αυτό. 

Για τον σκοπό αυτό παρασκευάσθηκαν, με την διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, καταλύτες 

Pt/YSZ, όπου ένα ομοιόμορφο, λεπτό στρώμα Pt (5mm x 5mm) εναποτέθηκε στην μια πλευρά δισκίου 

YSZ (Σχήμα 5-4β). Οι καταλύτες αυτοί εξετάσθηκαν ως προς την σταθερότητα της ενεργότητας τους σε 

πειράματα μεγάλης διάρκειας σε μόνιμη κατάσταση (long term stability tests). Συγκεκριμένα, το δείγμα 

παρέμενε εκτεθειμένο σε συγκεκριμένες συνθήκες αντιδρώντος μίγματος και θερμοκρασίας ενώ 

καταγραφόταν συνεχώς ο καταλυτικός ρυθμός της αντίδρασης οξείδωσης του αιθυλενίου. 

5.3.3 Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα – Μελέτη της 
επίδρασης του πάχους του καταλυτικού στρώματος στο μέγεθος της ενίσχυσης 

5.3.3.1 Αποτελέσματα 
Στο Σχήμα 5-6, φαίνεται η μεταβολή του ρυθμού της αντίδρασης με το χρόνο για το καταλυτικό 

στρώμα Pt πάχους L1=0.19 μm, κατά την διάρκεια πειράματος ενεργοποίησης με επιβολή ρεύματος. 

Αναλυτικά: Το δείγμα εκτίθεται σε ισχυρά οξειδωτικό αντιδρόν μίγμα με 
2Op =10.5 kPa, =0.2 kPa 

και Τ=360°C, και ο αρχικός ρυθμός της αντίδρασης, σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος, είναι ίσος με 

r

2 4C Hp

0=0.26·10-6 molO/s. Την χρονική στιγμή t=0 ξεκινά μια σειρά από διαδοχικές επιβολές ρεύματος 

ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτη και το βοηθητικό, IWC= +500μΑ, όπου η χρονική διάρκεια 

κάθε “παλμού” ρεύματος είναι 6-10 min, ίση με το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς 

παλμούς. Παρατηρούμε ότι κατά τα πρώτα στάδια επιβολής ρεύματος (πέντε πρώτοι παλμοί) ο ρυθμός 

της αντίδρασης αυξάνει κατά την επιβολή του ρεύματος. Στη συνέχεια επιβολή ρεύματος προκαλεί 

μείωση του καταλυτικού ρυθμού (επόμενοι τέσσερις  παλμοί). Τέλος η συμπεριφορά του συστήματος 
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σταθεροποιείται εμφανίζοντας αύξηση του ρυθμού κατά την επιβολή ρεύματος και συγκεκριμένα το 

μέγεθος της ενίσχυσης που λαμβάνεται για τους τρεις τελευταίους παλμούς είναι σταθερό και ίσο με 

10%. Η αύξηση ή μείωση του ρυθμού κατά περίπτωση οφείλεται στην ταλαντωτική συμπεριφορά που 

εμφανίζει το σύστημα. Στο Σχήμα 5-7 παρουσιάζεται η μέση τιμή του ρυθμού της αντίδρασης σε κάθε 

βήμα πόλωσης ή αποπόλωσης (διακοπή επιβολής ρεύματος) αυτής της πειραματικής διαδικασίας. Είναι 

εμφανές ότι ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του καταλύτη κατά την επιβολή ρεύματος (αύξηση ή 

μείωση του ρυθμού), ο ρυθμός της αντίδρασης σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος μετά από κάθε παλμό 

ρεύματος αυξάνεται διαδοχικά. Μετά το τέλος της ακολουθίας των επιβολών ρεύματος, το σύστημα 

βρίσκεται σε μια νέα μόνιμη κατάσταση αυξημένης ενεργότητας. Ο ρυθμός της αντίδρασης στην 

κατάσταση αυτή και σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος είναι: rτ=1.18·10-6 molO/s, πολλαπλάσιος του 

αρχικού ρυθμού στις ίδιες συνθήκες (r0). 
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Σχήμα 5-6. Ενίσχυση της ενεργότητας καταλυτικού στρώματος Pt πάχους L1=0.19 μm, με την επιβολή διαδοχικών παλμών 
ρεύματος IWC=+500μA. Συνθήκες πειράματος: =10.5 kPa, =0.2 kPa, Τ=360°C 

2Op
2 4C Hp

Από τον λόγο του ρυθμού της αντίδρασης πριν (r0) και μετά (rτ) το πέρας της συνολικής  

διαδικασίας ενεργοποίησης, μπορεί κανείς να ορίσει τον λόγο ενίσχυσης ρp, ο οποίος θα δίνεται από τον 

τύπο:  

 p
0

r
r

τρ =  (5.23) 

Υπολογίζοντας τον λόγο ενίσχυσης, ρp, για το παραπάνω πείραμα βρίσκουμε ότι ο ρυθμός 

ενισχύθηκε κατά 353%, δηλαδή ρp= 4.53. 
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Μετά την εναπόθεση μιας επιπλέον επίστρωσης Pt στο παραπάνω δείγμα, ώστε το συνολικό 

πάχος του καταλυτικού στρώματος να είναι τώρα L2=0.61 μm, εφαρμόζουμε την ίδια μέθοδο επιβολής 

διαδοχικών παλμών ρεύματος προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργότητα του συστήματος. 
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Σχήμα 5-7. Μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού με το χρόνο σε οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης και Τ=360°C, για 
διαδοχικούς παλμούς IWC=+500μA, σε καταλυτικό στρώμα Pt πάχους L1=0.19 μm. 
Ανοιχτα σύμβολα: ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος, κλειστά σύμβολα: καταλυτικός ρυθμός κατά την επιβολή ρεύματος, 
IWC=+500μA. 

Στο Σχήμα 5-8 βλέπουμε, όπως και στο Σχήμα 5-6, την διαδικασία ενίσχυσης της καταλυτικής 

ενεργότητας. Οι συνθήκες του πειράματος είναι όμοιες με πριν, 
2Op =10.5 kPa, =0.2 kPa και 

Τ=360°C, και το επιβαλλόμενο ρεύμα έχει τιμή I

2 4C Hp

WC=+500μA. Η χρονική διάρκεια της επιβολής του 

ρεύματος είναι 6-12 min, όπως και του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ δυο διαδοχικών επιβολών. 

Στην περίπτωση αυτή οι ταλαντώσεις του ρυθμού και του δυναμικού έχουν περιοριστει σε μεγάλο βαθμό 

και το σύστημα συμπεριφέρεται ομαλά, δηλαδή η επιβολή θετικού ρεύματος προκαλεί πάντα αύξηση 

του ρυθμού9. Αυτό φαίνεται καθαρά και στο Σχήμα 5-9 όπου παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του ρυθμού 

στο ανοιχτό κύκλωμα και σε κάθε επιβολή ρεύματος. Παρατηρούμε επίσης ότι κατά τους τελευταίους 

παλμούς το σύστημα φτάνει σε μια μόνιμη κατάσταση στην οποία τόσο ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος 

όσο και η ενίσχυση που επιτυγχάνεται είναι σταθερή και ίση με 25%. Ο αρχικός ρυθμός της αντίδρασης 

σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος είναι στην περίπτωση αυτή r0=1.11·10-6 molO/s, ενώ ο ενισχυμένος 

ρυθμός στην νέα μόνιμη κατάσταση (για το ανοιχτό κύκλωμα) είναι rτ=1.7·10-6 molO/s, συνεπώς ο λόγος 

ενίσχυσης έχει τιμή 1.53. 

Στο Σχήμα 5-10 παρουσιάζεται η διαδικασία ενίσχυσης της ενεργότητας για καταλυτικό στρώμα 

Pt πάχους L3=0.90 μm. Οι συνθήκες του πειράματος είναι: 
2Op =10.5 kPa, =0.2 kPa και Τ=360°C. 

2 4C Hp
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Επιβάλλουμε ρεύμα IWC=+500μA για 10 min, κάθε 10min. Η επιβολή θετικού ρεύματος οδηγεί σε 

αύξηση του ρυθμού ο οποίος εμφανίζει ταλαντωτική συμπεριφορά. 
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Σχήμα 5-8. Ενίσχυση της ενεργότητας καταλυτικού στρώματος Pt πάχους L2=0.61 μm, με την επιβολή διαδοχικών παλμών 
ρεύματος IWC=+500μA. Συνθήκες πειράματος: =10.5 kPa, =0.2 kPa, Τ=360°C. 
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Σχήμα 5-9. Μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού με το χρόνο σε οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης και Τ=360°C, για 
διαδοχικούς παλμούς IWC=+500μA, σε καταλυτικό στρώμα Pt πάχους L2=0.61 μm. 
Ανοιχτα σύμβολα: ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος, κλειστά σύμβολα: καταλυτικός ρυθμός κατά την επιβολή ρεύματος, 
IWC=+500μA. 

Στο Σχήμα 5-11 διακρίνονται οι μέσες τιμές του ρυθμού στο ανοιχτό κύκλωμα και σε κάθε 

επιβολή ρεύματος. Κατά τους τελευταίους παλμούς το σύστημα φτάνει σε μια μόνιμη κατάσταση όπου η 
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ενίσχυση που επιτυγχάνεται είναι σταθερή και ίση με 6%. Ο αρχικός ρυθμός της αντίδρασης σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος είναι r0=1.47·10-6 molO/s, ενώ ο ενισχυμένος ρυθμός στην νέα μόνιμη 

κατάσταση, σε ανοιχτό κύκλωμα, είναι rτ=2.04·10-6 molO/s, και ο λόγος ενίσχυσης είναι ίσος με 1.38. 
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Σχήμα 5-10. Ενίσχυση της ενεργότητας καταλυτικού στρώματος Pt πάχους L3=0.90 μm, με την επιβολή διαδοχικών παλμών 
ρεύματος IWC=+500μA. Συνθήκες πειράματος: =10.5 kPa, =0.2 kPa, Τ=360°C. 
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Σχήμα 5-11. Μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού με το χρόνο σε οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης και Τ=360°C, για 
διαδοχικούς παλμούς IWC=+500μA, σε καταλυτικό στρώμα Pt πάχους L3=0.9 μm. 
Ανοιχτα σύμβολα: ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος, κλειστά σύμβολα: καταλυτικός ρυθμός κατά την επιβολή ρεύματος, 
ΙWC=+500μA. 
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Σχήμα 5-12. Μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού με το χρόνο σε οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης και Τ=360°C, για 
διαδοχικούς παλμούς IWC=+500μA, σε κάθε ένα από τα τρία διαδοχικά εναποτεθειμένα στρώματα Pt (L1=0.19 μm, L2=0.61 μm, 
L3=0.9 μm). Ανοιχτα σύμβολα: ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος, κλειστά σύμβολα: καταλυτικός ρυθμός κατά την επιβολή 
ρεύματος, IWC=+500μA. 

Η εξέλιξη της ηλεκτροχημικά επαγόμενης ενεργοποίησης των τριών διαδοχικών στρωμάτων Pt 

παρουσιάζεται συγκριτικά στο Σχήμα 5-12. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο αρχικός ρυθμός σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος, που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του καταλύτη όπως αυτός προέρχεται από 

την διαδικασία παρασκευής του (θερμική κατργασία στους 700°C για 1 h παρουσία αέρα), εμφανίζεται 

υψηλότερος καθώς εναποθέτουμε περισσότερη Pt και αυξάνει το πάχος του καταλυτικού στρώματος. 

5.3.3.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Σε κάθε βήμα της διαδικασίας επιβολής διαδοχικών ρευμάτων λαμβάνει χώρα μια μεταβολή 

στην κατάσταση της καταλυτικής επιφάνειας τέτοια ώστε αυτή να είναι περισσότερο ενεργή στο τέλος 

αυτού του βήματος. Η μεταβολή αυτή είναι μη αντιστρεπτή (permanent NEMCA) και αποτελεί ένα 

παράδειγμα συνδυασμένης δράσης των δύο φαινομένων, NEMCA και MSI. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μοντέλο που αναπτύχθηκε9, 17 μπορεί να εφαρμοστεί για να 

περιγράψει φαινόμενα όπου λειτουργεί ο μηχανισμός διάχυσης (backspillover) ειδών Oδ-, δηλαδή τα 

φαινόμενα της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μεταλλικών καταλυτικών στρωμάτων και των 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα καταλυτικών συστημάτων πλήρως διεσπαρμένων μεταλλικών 

νανοκρυστάλλων σε πορώδεις φορείς-αγωγούς ιόντων Ο2-. 

Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτά προκειμένου να έχουμε μια 

πειραματική επιβεβαίωση του μοντέλου και στη συνέχεια να υπολογίσουμε τις βασικές παραμέτρους του. 

Έχουμε ήδη ορίσει για την δεδομένη μελέτη τον λόγο προσαύξησης ρp, ως τον λόγο του ρυθμού 

της αντίδρασης πριν (r0) και μετά (rτ) το πέρας της συνολικής διαδικασίας ενεργοποίησης (εξίσωση 

5.23). Στο Σχήμα 5-13, παρουσιάζεται η επίδραση του πάχους του καταλυτικού στρώματος στον ρυθμό 
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της αντίδρασης πριν και μετά την διαδικασία ενεργοποίησης, καθώς και στον λόγο προσαύξησης, ρp. 

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνει το πάχος του ηλεκτροδίου η τιμή του ρp μειώνεται, γεγονός που είναι 

σύμφωνο με το μαθηματικό μοντέλο διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών9, 17. 
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Σχήμα 5-13. Επίδραση του πάχους του καταλυτικού στρώματος L, στον ρυθμό της αντίδρασης πριν (r0) και μετά (rτ) την 
διαδικασία ενεργοποίησης, καθώς και στον λόγο προσαύξησης ρp. 

Ο παράγοντας αποτελεσματικότητας αποτελεί ένα μέτρο της ενίσχυσης που πραγματικά 

επιτυγχάνουμε με ένα καταλυτικό σύστημα (υποστηριγμένο φιλμ μετάλλου συγκεκριμένου πάχους) με 

αναφορά την καλύτερη δυνατή ενίσχυση που θα μπορούσαμε να πάρουμε με το ίδιο σύστημα, στην 

ιδανική περίπτωση που εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα προωθητικά είδη που φτάνουν στην καταλυτική 

επιφάνεια. Ορίζουμε συνεπώς τον ενισχυτικό παράγοντα αποτελεσματικότητας, ηp, ο οποίος θα 

συνδέεται με τον λόγο προσαύξησης μέσω της σχέσης: 

 p0
p

max max
0 0

r
r

r r( ) ( )
r r

τ

τ τ

ρ
η = =  (5.24) 

ή ισοδύναμα: 

 p p max
0

r( ) ( ) [( ) ]
r

ln ln ln  τη = ρ − ⇒  p p m
0

r( ) ( ) [( )
r

ln ln ln τη − ρ = − ax ]  (5.25) 

Η εξάρτηση του ηp από τον αριθμό Τhiele περιγράφεται από την εξίσωση (5.20), όπου Φp, ο ενισχυτικός 

αριθμός Thiele (promotional Thiele modulus), που εξαρτάται από το πάχος του καταλυτικού στρώματος, 

L, και την επιφανειακή διαχυτότητα, Ds, του Ο στην Pt σύμφωνα με την εξίσωση (5.18) ή την ισοδύναμή 

της: 
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 p p
s s

k 1 k )
D

L ( ) (L) (
D 2

 ln ln ln  Φ = ⇒ Φ = + ⇒  p
s

1 k( ) (L) ( )
2 D

ln ln lnΦ − =  (5.26) 

Συνεπώς  μπορούμε να ορίσουμε την συνάρτηση ρp(L) σύμφωνα με την σχέση: 

 
max

s0

p

s

kr L( )
Dr 1

J ktanh(L )
D

τ

= +
ρ

 (5.27) 

Σχεδιάζοντας το διάγραμμα lnηp vs lnΦp όπως αυτό προκύπτει από την εξίσωση (5.20) για 

δεδομένη τιμή του J (Σχήμα 5-14β) καθώς και το διάγραμμα lnρp vs lnL με βάση τα πειραματικά 

δεδομένα (Σχήμα 5-15α), κάνουμε γραφική επίλυση του συστήματος των εξισώσεων (5.25) και (5.26) 

και υπολογίζουμε τις ποσότητες 
s

k
D

  και max
0

r( )
r
τ . 

Η υπόθεση που κάνουμε για την τιμή της αδιάστατης πυκνότητας ρεύματος J βασίζεται σε 

τυπικές τιμές17 των λειτουργικών παραμέτρων σε μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης.  Η τιμή της 

σταθεράς k, της κινητικής κατανάλωσης των προωθητικών ειδών Οδ-, εκτιμάται από τυπικά 

γαλβανοστατικά πειράματα NEMCA9, και αντιπροσωπεύει το μέσο χρόνο ζωής των ειδών αυτών στην 

καταλυτική επιφάνεια· είναι συνήθως της τάξης των 10-2 s για θερμοκρασίες 350°C-400°C9. Η 

επιφανειακή διαχυτότητα Ds υπολογίζεται με βάση τις μετρήσεις των Lewis και Gomer39 για το Ο σε 

Pt(111) και  Pt(110) στους 400°C9. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις λειτουργικές 

παραμέτρους του υπό εξέταση συστήματος (πάχος καταλυτικών στρωμάτων: 0.19-0.90 μm, 

επιβαλλόμενο ρεύμα: ΙWC=+500 μΑ) μπορούμε να εκτιμήσουμε την τιμή του J=15. Γενικά όταν J>10, 

τότε ο παράγοντας αποτελεσματικότητας δεν εξαρτάται σημαντικά από το J (Σχήμα 5-3)9, 17. 
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Σχήμα 5-14. (α) Διάγραμμα του lnρp συναρτήσει του lnL με βάση τα πειραματικά δεδομένα για τα τρία διαδοχικά στρώματα Pt 
(L1=0.19 μm, L2=0.61 μm, L3=0.9 μm) 
(β) Διάγραμμα lnηp συναρτήσει του lnΦp όπως αυτό προκύπτει από την εξίσωση (5.20) για δεδομένη τιμή του J=15, σύμφωνα 
με την εκτίμηση που κάνουμε. 
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Σχήμα 5-15. Γραφική επίλυση του συστήματος (5.25) και (5.26) με την ταύτιση των διαγραμμάτων ηp=ηp(Φp), (Σχήμα 5-15β) 
και ρp=ρp(L), (Σχήμα 5-15α), τα οποία είναι ισοδύναμα και προκύπτουν από την εξίσωση (5.20) και τα πειραματικά δεδομένα. 

Με βάση την γραφική επίλυση (Σχήμα 5-15) των εξισώσεων (5.25) και (5.26), δηλαδή την 

ταύτιση των διαγραμμάτων  ηp=ηp(Φp), (Σχήμα 5-14β) και ρp=ρp(L), (Σχήμα 5-14α), τα οποία είναι 

ισοδύναμα και προκύπτουν από την εξίσωση (5.20) και τα πειραματικά δεδομένα, προσδιορίζονται οι 

ζητούμενες ποσότητες: 

s

k
D

= 4.29 μm-1 και max
0

r( )
r
τ =5.35 

Ακολούθως για κάθε τιμή του πάχους του καταλυτικού στρώματος L, υπολογίζουμε το Φp το ηp 

καθώς και την αδιάστατη παράμετρο Π σύμφωνα με τις εξισώσεις (5.18), (5.24) και (5.21) αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή φαίνονται στον Πίνακα 5-2. 

 

Πίνακας 5-2. Αποτελέσματα που προκύπτουν από τη γραφική επίλυση των εξισώσων (5.25) και (5.26) με την αρχική εκτίμηση 
του J=15. 

 Πειραματικά μετρήσιμες παράμετροι Παράμετροι υπολογισμένες με βάση το μαθηματικό 
μοντέλο 

L(μm) ρp Φp ηp Π 

s

k
D

=4.29 μm-1

0.19 4.53 0.81 0.847 1.78 

0.61 1.54 2.62 0.288 1.49 
(rΤ/r0)max =5.35 

0.90 1.38 3.86 0.258 1.25 
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Γυρνώντας τώρα στην εξίσωση (5.27) μπορούμε χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν να κάνουμε το διάγραμμα  
max

0

p

r( )
r
τ

ρ
 συναρτήσει του s

s

kL
D

ktanh(L )
D

 (Σχήμα 5-16). Πρόκειται 

για μια ευθεία της μορφής Υ=ΑΧ+Β, με κλίση Α=1 και αποτέμνουσα Β=1/J, και συνεπώς, μπορούμε να 

υπολογίσουμε το J και να ελέγχουμε την εκτίμηση που κάναμε για την τιμή του. Έτσι από το διάγραμμα 

αυτό υπολογίζουμε J=8. Στο Σχήμα 5-17 βλέπουμε την σχηματική αναπαράσταση των συναρτήσεων 

ηp=ηp(Φp), τόσο για την αρχική εκτίμηση του J=15 όσο και για την τιμή J=8 που προσδιορίζεται από την 

επίλυση της εξίσωσης (5.27), όπως αυτές προκύπτουν από την εξίσωση (5.20): 1/ηP = 1/J+ΦP/tanhΦP. 

Στο ίδιο διάγραμμα εμφανίζονται επίσης τα πειραματικά δεδομένα με την μορφή της συνάρτησης 

ρp=ρp(L). Παρατηρούμε ότι η βελτιωμένη αυτή προσέγγιση (J=8) των πειραματικών σημείων βρίσκεται 

πολύ κοντά στην πρώτη προσέγγιση που κάναμε (J=15), είναι ικανοποιητική και οδηγεί στα τελικά 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-2. 
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Σχήμα 5-16. Γραφική αναπαράσταση της εξίσωσης (5.27) s0 max

p s

L k / D(r / r ) 1/ J
tanh(L k / D )

τ = +
ρ

για τον προσδιορισμό του J. 
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Σχήμα 5-17. Σχηματική αναπαράσταση των συναρτήσεων ηp=ηp(Φp), για την αρχική εκτίμηση του J=15 (σταθερή γραμμή) και 
την τιμή J=8 (διακεκομμένη γραμμή) που προσδιορίζεται από την επίλυση της εξίσωσης (5.27), καθώς και της συνάρτησης 
ρp=ρp(L) όπως προκύπτει από τα πειραματικά δεδομένα. 

Η επίλυση που παραπάνω συστήματος είναι δυνατόν να γίνει και αναλυτικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή  που υπολογίσθηκε για την ποσότητα 
s

k
D

 καθώς και την τιμή 

για την σταθερά k, όπως αυτή προέκυψε από πειραματικά δεδομένα (k=10-2 s-1), μπορούμε να 

υπολογίσουμε  την τιμή της επιφανειακής διαχυτότητας Ds του Ο στην Pt στους 360°C. Η τιμή αυτή 

είναι Ds=0.55 × 10-11 cm2/s, και βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή συμφωνία με την τιμή της επιφανειακής 

διαχυτότητας Ds του Ο στην Pt(111) και Pt(110) στους 360°C σύμφωνα με τους Lewis και Gomer6, η 

οποία είναι Ds=0.8 × 10-11 cm2/s. 

 

Πίνακας 5-2. Τελικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη γραφική επίλυση των εξισώσων (5.25) και (5.26) με J=8. 

 Πειραματικά μετρήσιμες παράμετροι Παράμετροι υπολογισμένες με βάση το μαθηματικό 
μοντέλο 

L(μm) ρp Φp ηp Π 

s

k
D

=4.92 μm-1

0.19 4.53 0.935 0.788 1.92 

0.61 1.54 3.001 0.268 1.61 
(rΤ/r0)max =5.75 

0.90 1.38 4.428 0.240 1.34 
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5.3.4 Ανάπτυξη ευρείας κλίμακας αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα (long range MSI) στο 
καταλυτικό σύστημα Pt/YSZ 

Στα πλαίσια της θεωρούμενης μηχανιστικής ισοδυναμίας των φαινομένων της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω πειράματα για 

την μελέτη της ανάπτυξης μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-

support interactions) σε λεπτά καταλυτικά στρώματα Pt εναποτεθειμένων σε YSZ. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε καταλύτης Pt/YSZ, όπου ένα ομοιόμορφο λεπτό στρώμα Pt 

πάχους 0.53μm, και γεωμετρικής επιφάνειας 5mm x 5mm εναποτέθηκε στην μια πλευρά δισκίου YSZ 

(Σχήμα 5-4β). Ο καταλύτης αυτός εξετάσθηκε ως προς την ενεργότητά του σε πειράματα παρατεταμένης 

έκθεσης σε σταθερές συνθήκες αντιδρώντος μίγματος (ισχυρά οξειδωτικό μίγμα 10.5kPa O2, 0.2kPa 

C2H4) και θερμοκρασίας (T=360°C). Στο Σχήμα 5-18α παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το πείραμα 

αυτό. Η ενεργότητα του καταλύτη είναι αρχικά μικρή αλλά μετά την παραμονή του δείγματος στο 

αντιδρών μίγμα για χρόνο περισσότερο από 100h εμφανίζεται μια απότομη αύξηση σε αυτήν που 

διαρκεί περίπου 150h και οδηγεί σε μια νέα κατάσταση ισορροπίας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή 

ενεργότητα. Ο καταλυτικός ρυθμός της οξείδωσης αιθυλενίου στη νέα κατάσταση είναι περίπου 7 φορές 

υψηλότερος αναφορικά με την αρχική κατάσταση (λόγος ενίσχυσης ρ=7.2). Η μεταβολή αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην θερμική διάχυση ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ προς την καταλυτική επιφάνεια. 

Η διεργασία αυτή είναι κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες αρκετά αργή έτσι ώστε να απαιτούνται 

περίπου 300h για να ολοκληρωθεί9, 17, 39.  
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Σχήμα 5-18. Θερμική (αριστερά) και ηλεκτροχημικά υποβοηθούμενη (δεξιά) επαγωγή και ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων 
μετάλλου-φορέα, μεταξύ ενός πορώδους καταλυτικού στρώματος Pt και του στερεού ηλεκτρολύτη-φορέα YSZ, όπως 
φανερώνεται από την σημαντική αύξηση του καταλυτικού ρυθμού οξείδωσης του αιθυλενίου. Μάζα καταλύτη και πάχος 
καταλυτικών υμενίων: 0.2mg και 0.53μm (αριστερά), 0.4mg και 0.19μm (δεξιά). 

Στο Σχήμα 5-18β παρουσιάζεται ένα πείραμα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλυτικό στρώμα 

Pt πάχους 0.19μm και γεωμετρικής επιφάνειας 1.4cm2. Παρατηρούμε ότι ο αρχικός ρυθμός της 

αντίδρασης είναι μηδενικός. Κατά την ανοδική πόλωση του καταλύτη επιτυγχάνουμε ενεργοποίησή του 

και αύξηση του ρυθμού, ο οποίος εμφανίζει μάλιστα ταλαντωτική συμπεριφορά. Η μεταβολή αυτή 
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οφείλεται στην ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη διάχυση ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ προς την καταλυτική 

επιφάνεια9. Ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνεται σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί 

“άπειρος”. Κατά την διακοπή του ρεύματος, ο καταλυτικός ρυθμός μειώνεται και προσεγγίζει μια νέα 

κατάσταση ισορροπίας όπου ο καταλύτης παραμένει ενεργοποιημένος και υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώματος. Το φαινόμενο είναι γνωστό στην βιβλιογραφία ως “μόνιμη ενεργοποίηση” (permanent 

NEMCA)8, 9. Η διεργασία αυτή είναι για το συγκεκριμένο καταλυτικό σύστημα και κάτω από αυτές τις 

συνθήκες αρκετά ταχεία έτσι ώστε να απαιτούνται περίπου 0.3h για να ολοκληρωθεί. 

Η “μόνιμη” ενεργοποίηση που παρατηρείται κατά την διεξαγωγή πειραμάτων ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης έχει αποδοθεί9, 40 στον ηλεκτροχημικό σχηματισμό επιφανειακού οξειδίου τoυ μετάλλου, το 

οποίο επιφέρει μια αύξηση της κάλυψης ιόντων οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια και κατ’ επέκταση 

στο έργο εξόδου του μετάλλου. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η “μόνιμη” ενίσχυση 

εμφανίζεται συχνότερα σε οξείδια μετάλλου όπου το μέταλλο εμφανίζει πολλαπλότητα σθένους (IrO2
8, 36, 

41, IrO2-TiO2
42), ή σε μέταλλα που σχηματίζουν σταθερό επιφανειακό οξείδιο (Rh43, 44). Είναι γνωστό ότι 

τα ιόντα Ο2- που προέρχονται από τον στερεό ηλεκτρολύτη ροφούνται στην καταλυτική επιφάνεια 

ισχυρότερα από τα κανονικά ροφημένα ιόντα οξυγόνου από την αέρια φάση, και αυτό έχει σαν συνέπεια 

να έχουν μικρότερη δραστικότητα από τα δεύτερα9, 21. Κατά την αποπόλωση του καταλύτη Pt έπειτα από 

ανοδική πόλωση, υπό ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες, όπως του Σχήματος 5-18, είναι δυνατόν να 

παραμένουν ισχυρά ροφημένα ιόντα οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια τα οποία είναι δύσκολο να 

καταναλωθούν ή να εκροφηθούν στις συνθήκες αυτές. Έτσι υπάρχει μια αυξημένη κάλυψη ιόντων O2- 

στην καταλυτική επιφάνεια αποτελώντας ένα είδος επιφανειακού οξειδίου της Pt (PtOx) που μπορεί να 

καλύπτει όλη την επιφάνεια του μετάλλου ή να βρίσκεται υπό μορφή νησίδων. Αυτό συνεπάγεται ότι το 

μέταλλο βρίσκεται σε μια κατάσταση αυξημένου έργου εξόδου, δηλαδή σε μια ηλεκτροχημικά 

ενισχυμένη κατάσταση NEMCA, υψηλής ενεργότητας.  
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Σχήμα 5-19. Καταγραφή του ρυθμού ανοιχτού  κυκλώματος του δείγματος Z3 (βλ. Κεφάλαιο 4), σε αναγωγικές συνθήκες 
μίγματος (1.5kPa O2-1.5kPa C2H4) και θερμοκρασία 400°C, κατά το διάστημα διεξαγωγής πειραμάτων ηλεκτροχημικής 
ενίσχυσης με αυτό. Συνδυασμένη θερμική και ηλεκτροχημικά υποβοηθούμενη επαγωγή και ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων 
μετάλλου-φορέα, μεταξύ των στοιχειωδών καταλυτικών στρωμάτων Pt και του στερεού ηλεκτρολύτη-φορέα YSZ. 
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Η ενεργοποίηση ενός καταλύτη Pt μέσω του μηχανισμού διάχυσης ιόντων O2- από τον φορέα YSZ 

στην διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου μπορεί να γίνει θερμικά, ηλεκτροχημικά ή και με τον συνδυασμό αυτών 

των δύο. Η θερμική διάχυση είναι μια αργή διαδικασία που λαμβάνει χώρα τόσο σε οξειδωτικές συνθήκες 

όσο και σε αναγωγικές, με την διαφορά ανάμεσα στα δύο να αποτελεί ο ρυθμός κατανάλωσης των 

προωθητικών ειδών, καθώς στην δεύτερη περίπτωση αυξάνει σημαντικά η πιθανότητα αντίδρασης τους με 

το αναγωγικό είδος. Ένα παράδειγμα ηλεκτροχημικά υποβοηθούμενης ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου-φορέα σε αναγωγικές συνθήκες παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-19. Πρόκειται για την καταγραφή 

της συνολικής πορείας του ρυθμού ανοιχτού  κυκλώματος του δείγματος Z3 (48 (6x8) διατεταγμένες 

κουκκίδες Pt, διαμέτρου ~1mm εναποτεθειμένες με εξάχνωση στην επιφάνεια δισκίου YSZ, βλ. Κεφάλαιο 

4), σε αναγωγικές συνθήκες μίγματος (1.5kPa O2-1.5kPa C2H4) και θερμοκρασία Τ=400°C, κατά το 

διάστημα διεξαγωγής πειραμάτων ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με αυτό. Παρατηρούμε ότι σε χρονικό 

διάστημα περίπου 400h ο ρυθμός φτάνει σε μια νέα κατάσταση ισορροπίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

υψηλή ενεργότητα. Ο καταλυτικός ρυθμός της οξείδωσης αιθυλενίου στη νέα κατάσταση είναι περίπου 50 

φορές υψηλότερος αναφορικά με την αρχική του κατάσταση.  

Τα παραπάνω πειράματα αποτελούν μια απόδειξη της γένεσης του φαινομένου των 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα σε λεπτά πορώδη καταλυτικά στρώματα Pt που βρίσκονται 

εναποτεθειμένα σε YSZ, και δείχνουν ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την γένεση και την ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης 

μετάλλου φορέα που λαμβάνει χώρα ακόμη και σε ολόκληρη την ενεργό επιφάνεια συνεχών φιλμς Pt, και 

όχι μόνο σε καταλυτικά σωματίδια μικρών διαστάσεων (π.χ. νανοκρύσταλλοι διεσπαρμένων καταλυτών). 

Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της “μόνιμης” ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

καταλυτών (permanent NEMCA), και οφείλεται στην θερμικά ή ηλεκτροχημικά προερχόμενη και 

ελεγχόμενη διάχυση προωθητικών ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ στην διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου. 

5.3.5 Συμπεράσματα 

• Η αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και στην περίπτωση όπου ο 

καταλύτης δεν βρίσκεται πλήρως διεσπαρμένος στον φορέα (π.χ. νανοκρύσταλλοι διεσπαρμένων 

καταλυτών), αλλά είναι εναποτεθειμένος στην επιφάνειά του με την μορφή ενός 

πολυκρυσταλλικού πορώδους στρώματος. 

• Η γένεση του φαινομένου των αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα σε λεπτά πορώδη καταλυτικά 

στρώματα Pt που βρίσκονται εναποτεθειμένα σε YSZ, με την βοήθεια της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης, δείχνει ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την γένεση και την ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας 

αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-support interactions) που λαμβάνει χώρα 

ακόμη και σε ολόκληρη την ενεργό επιφάνεια συνεχών υμενίων Pt. 

• Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της “μόνιμης” ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης καταλυτών (permanent NEMCA), και οφείλεται στην θερμικά ή ηλεκτροχημικά 
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προερχόμενη και ελεγχόμενη διάχυση προωθητικών ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ στην 

διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου, γεγονός που επιφέρει μια αύξηση της κάλυψης ιόντων οξυγόνου 

στην καταλυτική επιφάνεια και οδηγεί το μέταλλο σε μια κατάσταση αυξημένου έργου εξόδου, 

δηλαδή σε μια ηλεκτροχημικά ενισχυμένη κατάσταση NEMCA, υψηλής ενεργότητας. 

• Το μέγεθος της ενίσχυσης που προκύπτει από τη συνέργεια των δύο φαινομένων εξαρτάται 

σημαντικά από το πάχος του καταλυτικού στρώματος και συγκεκριμένα μειώνεται όσο το πάχος 

αυξάνει, καθώς η διάχυση των προωθητικών ιόντων στην καταλυτική επιφάνεια γίνεται όλο και 

πιο δύσκολη. 
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6.1 Εισαγωγή 

Παρά το γεγονός ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση έχει μελετηθεί σε περισσότερα από 70 

καταλυτικά συστήματα 1-15 δεν έχει γίνει προς το παρόν καμία εμπορική εφαρμογή της σε μεγάλη 

κλίμακα κυρίως για δύο λόγους: 

(α)  Τα καταλυτικά στρώματα που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλο πάχος (της τάξης 0.1 με 5 

μm) με διασπορά κάτω από 0.01% και συνεπώς η απαιτούμενη ποσότητα είναι υπερβολικά 

μεγάλη και ακριβή. 

(β)  Έλλειψη ενός αποτελεσματικού και συμπαγούς αντιδραστήρα που να επιτρέπει την 

εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με ένα ελάχιστο αριθμό ηλεκτρικών συνδέσεων 

προς την εξωτερική πηγή παροχής ενέργειας 

Όπως παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να ξεπεραστούν με 

την χρήση λεπτών υμένων ευγενών μετάλλων εναποτεθειμένων με ιοντοβολή, με μεταλλική διασπορά 

μεγαλύτερη από 15% σε ένα πρωτότυπο ηλεκτροχημικά ενισχυόμενο αντιδραστήρα (Monolithic 

Electrochemically Promoted Reactor, MEPR) που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-1. 

Ο αντιδραστήρας αποτελείται από επίπεδες πλάκες στερεού ηλεκτρολύτη οι οποίες είναι 

καλυμμένες και από τις δύο πλευρές με κατάλληλα λεπτά πορώδη αγώγιμα καταλυτικά στρώματα. Οι 

πλάκες τοποθετούνται σε κατάλληλες εσοχές που έχουν χαραχθεί στις εσωτερικές επιφάνειες των 

τοιχωμάτων του κεραμικού περιβλήματος του αντιδραστήρα. Οι επιφάνειες αυτές χρησιμοποιούνται και 

για την δημιουργία δύο συλλεκτών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ένας συλλέκτης εξασφαλίζει την ηλεκτρική 

επαφή όλων των καταλυτικών στρωμάτων που είναι εναποτεθειμένα στην επάνω πλευρά των πλακών 

(καταλύτης 1) ενώ ο άλλος εξασφαλίζει την ηλεκτρική επαφή των καταλυτικών στρωμάτων που είναι 

εναποτεθειμένα στην κάτω πλευρά των πλακών (καταλύτης 2). Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καταλυτικά 

στρώματα μπορούν να ενισχυθούν ηλεκτροχημικά (ανοδικά για τον καταλύτη 1 ή 2, καθοδικά για τον 

καταλύτη 2 ή 1) μέσω της ύπαρξης δύο εξωτερικών συρμάτων (Σχήμα 6-2). Αυτό αποτελεί μια 

σημαντική πρακτική απλοποίηση και ο αντιδραστήρας ΜΕΡR μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υβρίδιο 
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μεταξύ ενός κλασικού μονολιθικού κυψελωτού αντιδραστήρα (από τον οποίο έχει λάβει όλες τις 

γεωμετρικές διαστάσεις) και μιας κυψελίδας καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη με επίπεδες πλάκες 16. Σε 

αντίθεση με την περίπτωση της κυψελίδας καύσιμου, όπου το αέριο ρεύμα του καυσίμου και του αέρα 

είναι διαχωρισμένα, στην περίπτωση του αντιδραστήρα ΜΕΡR υπάρχει ένα μόνο αέρια ρεύμα το οποίο 

περιέχει όλα τα αντιδρώντα και προϊόντα, όπως σε κάθε κλασικό καταλυτικό αντιδραστήρα.  

 

Σχήμα 6-1. Σχηματική διάταξη του ηλεκτροχημικά ενισχυόμενου αντιδραστήρα (Monolithic Electrochemical Promoted 
Reactor, MEPR) με 21 επίπεδες πλάκες Rh/YSZ/Pt και μία πλάκα Rh/YSZ/Au. 

 

Σχήμα 6-2. Διάταξη των ηλεκτρικών επαφών στα κεραμικά τοιχώματα του αντιδραστήρα ΜΕΡR. 
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Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του αντιδραστήρα ΜΕΡR αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να 

συναρμολογηθεί και αποσυναρμολογηθεί κατά βούληση και οι πλάκες του να αντικατασταθούν όταν 

είναι απαραίτητο. 

Επίσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μία από τις πλάκες του ως στοιχείο αισθητήρα αερίων 

και να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό που παράγεται σαν σήμα από το στοιχείο αυτό, κάτω από συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος ή σταθερού επιβαλλόμενου ρεύματος, για τον έλεγχο του ρεύματος ή του 

δυναμικού που εφαρμόζεται στις ηλεκτροχημικά ενισχυόμενες καταλυτικές πλάκες (Σχήμα 6-2). 

Επιλέξαμε δύο καταλυτικές αντιδράσεις με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για να πετύχουμε τα 

πρώτα πειραματικά αποτελέσματα με ένα αντιδραστήρα ΜΕΡR: 

1. Οξείδωση αιθυλενίου προς CO2 και Η2Ο, η οποία εμφανίζει ισχυρά ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά 

NEMCA τόσο στο Rh 14, 17 όσο και την Pt 1, 17. 

2. Αναγωγή ΝΟx από αιθυλένιο παρουσία Ο2, μια αντίδραση που ενισχύεται με θετικά ρεύματα στο Rh 18, 19 

(ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) και με αρνητικά ρεύματα στην Pt 14, 19, 20 (ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά). Η 

συμπεριφορά αυτή κατέδειξε την επιλογή Rh και Pt ως καταλύτες 1 και 2 αντίστοιχα για τον 

αντιδραστήρα ΜΕΡR (Σχήμα 6-2). Με αυτόν τον τρόπο αναμένουμε ένα συνεργικό φαινόμενο από την 

ηλεκτροχημική ενίσχυση του Rh και της Pt που είναι εναποτεθειμένα σε Y2O3-σταθεροποιημένη-ZrO2 

(YSZ), όταν το στρώμα Rh γίνεται θετικό και αυτό της Pt αρνητικό. Φυσικά, με την επιλογή αυτήν των 

μετάλλων δεν αναμένεται συνεργικό φαινόμενο στην περίπτωση της οξείδωσης του αιθυλενίου, καθώς η 

αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη και στα δύο μέταλλα. 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία τόσο για την οξείδωση του C2H4 σε Pt και Rh 1, 13, 14, 17 όσο και ιδιαίτερα 

για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από ελαφριούς υδρογονάνθρακες σε Pt και Rh 14, 20-28 

συμπεριλαμβανομένων και αρκετών ανασκοπήσεων 21-24. Ακολούθως γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των 

βασικών χαρακτηριστικών που είναι σχετικά με την παρούσα εργασία, καθώς ο κύριος στόχος μας ήταν να 

συζητηθεί η χρήση του πρωτότυπου αντιδραστήρα και των πολύ λεπτών ηλεκτροπροωθημένων υμένων υψηλής 

διασποράς. Σε καταλύτη Rh τόσο η οξείδωση του C2H4 όσο και η αναγωγή του ΝΟ από C2H4 παρουσία Ο2 

δηλητηριάζονται σημαντικά από το Ο2 όταν αυτό υπερβαίνει μια κρίσιμη τιμή μερικής πίεσης, , η οποία 

αντιστοιχεί στον σχηματισμό επιφανειακού οξειδίου Rh2O3 14, 17-20. Έχει βρεθεί ότι η μπορεί να αυξηθεί 

μέσω θετικής (ανοδικής) πόλωσης καταλυτικών στρωμάτων Rh εναποτεθειμένα σε YSZ 17, 29, 30. Παρόλα τα 

προβλήματα που συνδέονται με την δηλητηρίαση με οξυγόνο, το Rh έχει ορισμένα πλεονεκτήματα που 

σχετίζονται με την αναγωγή του ΝΟ και κατά συνέπεια την υψηλή εκλεκτικότητα σε Ν2 19, 28. Από την άλλη 

μεριά, η Pt έχει μικρότερη τάση για αναγωγή του ΝΟ, και συνεπώς οδηγεί σε μικρότερη εκλεκτικότητα ως προς 

Ν2, αλλά δεν είναι ευπαθές σε δηλητηρίαση από οξυγόνο όπως το Rh 14, 20-28. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

παραπάνω, το Rh και Pt αλληλοσυμπληρώνονται και είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί θετικά δυναμικά 

τα οποία χαλαρώνουν το χημειοροφητικό δεσμό μετάλλου-Ο 14, 18, 19, 29, 30, διευκολύνουν την αναγωγή του ΝΟ 

στο Rh (ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) 14, 18, 19 ενώ αρνητικά δυναμικά τα οποία ενισχύουν την διάσπαση του ΝΟ 

διευκολύνουν την αναγωγή του ΝΟ στην Pt (ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά) 14, 18, 20. 

2

*
OP

2

*
OP
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Οι παραπάνω θεωρήσεις επέδειξαν την επιλογή των Rh και Pt ως καταλύτες 1 και 2 στην πρώτη 

αυτή μελέτη  του αντιδραστήρα ΜΕΡR. Καθόλη την παρουσίαση της εργασίας χρησιμοποιούμε την 

σύμβαση ότι τα στρώματα Rh είναι το ηλεκτρόδιο εργασίας και τα στρώματα Pt (ή Au) είναι το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο έτσι ώστε θετικό δυναμικό, U, υποδηλώνει ότι το δυναμικό του ηλεκτροδίου Rh είναι 

μεγαλύτερο από αυτό του ηλεκτροδίου της Pt (ή Au) και θετική (ανοδική) επιβολή ρεύματος αντιστοιχεί σε 

ροή Ο2- από το ηλεκτρόδιο Pt προς το ηλεκτρόδιο Rh. Αυτή η αυθαίρετη αλλά βολική επιλογή έγινε λόγω 

του γεγονότος ότι, όπως αναλύθηκε πιο πάνω και επίσης παρουσιάζεται στο τμήμα των αποτελεσμάτων, η 

ανοδική ηλεκτροχημική προώθηση των καταλυτικών στρωμάτων Rh, κάτω από τις συνθήκες που 

μελετήθηκαν, είναι πιο έντονη από αυτήν των καταλυτικών στρωμάτων Pt, συμπεριλαμβανομένης και της 

περίπτωση της οξείδωσης του C2H4 όπου η αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη και στα δύο μέταλλα. 

6.2 Πειραματικό μέρος 

6.2.1 Πλάκες στερεού ηλεκτρολύτη YSZ 

Οι πλάκες του στερεού ηλεκτρολύτη κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Bosch, που ειδικεύεται 

στην κατασκευή αισθητήρων με κύρια χρήση ως αισθητήρες-λάμδα σε αυτοκίνητα. Οι πλάκες έχουν πάχος 

0.25 mm και διαστάσεις 50×50 mm. Αποτελούνται από σταθεροποιημένη με ύττρια ζιρκονία (YSZ, 8wt-% 

Y2O3) με μοριακή σύσταση Zr0.913Y0.087O1.957). Το πρόδρομο υλικό είχε μέσο πάχος σωματιδίων 0.5 μm και 

μετά από πυροσυσσωμάτωση καταλήγουμε σε ένα υλικό με πυκνότητα μεταξύ 5.7 και 5.9 g/cm3. 

6.2.2 Εναπόθεση με ιοντοβολή (magnetron sputtering) και χαρακτηρισμός των καταλυτικών 
στρωμάτων Rh και Pt 

Τα καταλυτικά στρώματα στα δείγματα Rh/YSZ/Pt και Rh/YSZ/Au παρασκευάστηκαν με την 

τεχνική εναπόθεσης magnetron sputtering. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην εναπόθεση ατόμων (Pt, Rh, 

Au) που αποκολλώνται από ένα στόχο ο οποίος βομβαρδίζεται από ενεργητικά ιόντα αδρανούς αερίου, 

σε θάλαμο υψηλού κενού. Πριν από την εναπόθεση των μετάλλων Rh, Pt και Au δεν πραγματοποιήθηκε 

καμιά επεξεργασία της επιφάνειας εναπόθεσης. Ο φορέας YSZ τοποθετήθηκε στον θάλαμο sputtering, ο 

οποίος ήταν γεμάτος με αργό, και στην συνέχεια το μέταλλο (Rh 99.8 ή Pt 99.99, Lesker, ή Au 99.99, 

Metalor) εναποτέθηκε σε θερμοκρασία 50οC. Οι συνθήκες της εξάχνωσης ήταν οι ακόλουθες: λειτουργία 

υπό συνεχές ρεύμα (DC) με εκκένωση 350 V και πίεση αργού 0.5 Pa. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο 

ρυθμός εναπόθεσης είναι 0.10 - 0.15 nm/s. Το πάχος του στρώματος μετρήθηκε μέσω ταυτόχρονης 

βαθμονόμησης με δείγματα πυριτίου. Το πάχος των στρωμάτων ροδίου, πλατίνας και χρυσού ήταν 40 nm.  

Η επιφάνεια των καταλυτικών στρωμάτων Rh, καθώς και η διασπορά του μετάλλου, εκτιμήθηκε 

με χρήση της τεχνικής γαλβανοστατικής απόκρισης 13, 14. Μετρήθηκε η σταθερά χρόνου, τ, που 

απαιτείται έτσι ώστε η αύξηση του ρυθμού, Δr, κατά την διάρκεια ενός πειράματος επιβολής σταθερού 

ρεύματος (πείραμα γαλβανοστατικής απόκρισης) να φτάσει το 63% της τελικής της τιμής και έτσι 
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εκτιμήθηκε η ποσότητα του ροφημένου οξυγόνου που αντέδρασε, NG, και υποθέτοντας λόγο 1:1 για τα 

Rh:O στην επιφάνεια, η καταλυτικά ενεργή επιφάνεια, NG, εκφρασμένη σε mol, από την σχέση 13, 14: 

 τ = 2FNG / I (6.1) 

Η εκτίμηση αυτή της καταλυτικής επιφάνειας Rh, βασισμένη στα γαλβανοστατικά πειράματα 

κατά την οξείδωση του C2H4 (Πίνακας 6-1) είναι δυνατή λόγω του γεγονότος ότι, όπως φαίνεται και στο 

τμήμα των αποτελεσμάτων, ο συνολικός ρυθμός οξείδωσης του C2H4 εμφανίζει ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά στις καταλυτικές πλάκες Rh/YSZ/Pt, δηλ. ενισχύεται με εφαρμογή θετικών ρευμάτων και 

δυναμικών, δηλ. με παροχή Ο2- στην καταλυτική επιφάνεια Rh. Με αυτόν τον τρόπο η συνολική 

επιφάνεια του Rh ανά πλάκα μετρήθηκε 1.3 - 4.3×10-6 mol Rh για τα πειράματα με 2 και 21 πλάκες 

(Πίνακας 6-1). Καθώς η ποσότητα του μετάλλου σε κάθε πλάκα Rh είναι 9.4×10-6 mol Rh (υποθέτοντας 

πορώδες 10 %) μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι η διασπορά του μετάλλου Rh είναι 13 - 40 %, δηλαδή 

συγκρίσιμη με αυτήν ενός εμπορικού υποστηριγμένου καταλύτη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη διασπορά του μεταλλικού Rh δεν εξαρτάται ισχυρά από το 

πορώδες του υμενίου που θεωρούμε ως δεδομένο στον υπολογισμό της. Η παραπάνω εκτίμηση (10%) του 

πορώδους του καταλυτικού στρώματος βασίζεται σε φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) 

παχύτερων στρωμάτων Rh και Pt που χρησιμοποιήθηκαν σε παλαιότερες μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 
13, 14 αλλά και σε φωτογραφίες SEM των παρόντων στρωμάτων. Χρησιμοποιήθηκε η χαμηλότερη τιμή 

πορώδους σε σχέση με αυτές που βρέθηκαν στις προηγούμενες μελέτες (τυπική τιμή πορώδους 10-30%  13, 14) 

έτσι ώστε να έχουμε μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση της πραγματικής διασποράς του Rh. Εάν υποθέσουμε 

πορώδες ίσο με 30%, τότε η διασπορά υπολογίζεται σε 17 έως 51% (σε σχέση με 13-40% για πορώδες 10%).  

Η εκτίμηση της επιφάνειας του στρώματος Pt καθώς και της διασποράς του με την ίδια τεχνική δεν 

ήταν δυνατόν να γίνει στην παρούσα μελέτη. Η εφαρμογή της εξίσωσης (6.1) σε γαλβανοστατικά πειράματα 

κατά την διάρκεια της αναγωγής του ΝΟ από C2H4 παρουσία Ο2 όπου, όπως έχει ήδη αναφερθεί και δείχνουν 

τα αποτελέσματα, η ηλεκτροχημική ενίσχυση και του Rh και της Pt (με θετική και αρνητική πόλωση 

αντίστοιχα) συμμετέχουν στις παρατηρούμενες αυξήσεις του ρυθμού, δίνει συγκρίσιμες τιμές ΝG (Πίνακας 6-

1) όπως και στην περίπτωση της οξείδωσης του C2H4. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει ότι η επιφάνεια της 

Pt και συνεπώς η διασπορά της είναι συγκρίσιμη ή μικρότερη με αυτή των στρωμάτων Rh. 

Πίνακας 6-1. Εκτίμηση της ποσότητας του ενεργού οξυγόνου, NG, της επιφάνειας του στρώματος Rh και της διασποράς από τις 
χρονικές σταθερές τ σε πειράματα δυναμικής απόκρισης του ρυθμού κατά την επιβολή σταθερού ρεύματος, βάση της εξίσωσης (6.1). 
Σχήμα τ (min) I (mA) NG (×10-5mol) NG ανά πλάκα (×10-6mol) Διασπορά (%) T (oC) πλάκες 
Οξείδωση αιθυλενίου 

 0.85 10 0.26 1.32 13.8 350 2 
 2.26 6 0.42 2.11 21.9 380 2 

6-5 2.27 12 0.85 4.23 44.1 380 2 
6-8 7.4 40 9.20 4.38 45.6 300 21 

Αναγωγή του ΝΟ από αιθυλένιο παρουσία οξυγόνου 
6-9 9.2 30 8.581 4.086 42.6 300 21 

  8.8 30 8.208 3.909 40.7 300 21 
6-12 3.96 30 3.694 1.759 18.3 320 21 
6-12 1.3 60 2.425 1.155 12.0 320 21 
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6.2.3 Σχεδιασμός και κατασκευή του αντιδραστήρα MEPR 

Στο Σχήμα 6-1 παρουσιάζεται σχηματικά η γενική ιδέα του μονολιθικού ηλεκτροχημικά 

ενισχυόμενου αντιδραστήρα (monolithic electrochemical promoted reactor, MEPR). Οι διαστάσεις των 

πλακών και του αντιδραστήρα μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα και αυτές που φαίνονται στο 

Σχήμα 6-1 είναι ενδεικτικές και αντιστοιχούν στην πρότυπη μονάδα που δοκιμάστηκε, φωτογραφίες του 

οποίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 6-3. 

 

Σχήμα 6-3. Φωτογραφίες του αντιδραστήρα ΜΕΡR που δείχνουν: (α) τα τοιχώματα του κεραμικού αντιδραστήρα, ένας από του 
συλλέκτες ρεύματος από Ag στο τοίχωμα, η θέση των πλακών για λειτουργία με 2 πλάκες (η επάνω πλάκα χρησιμοποιήθηκε ως 
αισθητήρας) και μέρος από το κεραμικό περίβλημα, (β) η μονάδα με 22 πλάκες, (γ) ο αντιδραστήρας συναρμολογημένος στο 
μεταλλικό περίβλημα και τοποθετημένος στον φούρνο. Επίσης φαίνονται το δύο θερμοστοιχεία και οι 4 ηλεκτρικές συνδέσεις 
για τον αισθητήρα και την ηλεκτροχημική ενίσχυση. 

 

Σχήμα 6-4. Κάθετη τομή του αντιδραστήρα ΜΕΡR όπου φαίνεται και το πτερύγιο στην είσοδο των αερίων. 
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Το κεραμικά τοιχώματα του αντιδραστήρα πρέπει να είναι μονωμένα και έχουν κατασκευαστεί 

από κεραμικό υλικό MACOR, το οποίο είναι κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία. Ο αντιδραστήρας 

εσωκλείεται σε κατάλληλα σχεδιασμένο μεταλλικό κέλυφος (stainless steel 316) με μονωτικό υλικό 

(βερμικουλίτης) μεταξύ του κεραμικού αντιδραστήρα και του μεταλλικού περιβλήματος. Το μεταλλικό 

κέλυφος διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εισόδου των αερίων με σύστημα πτερυγίων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή του αέριου ρεύματος (Σχήμα 6-4).  

Οι εσωτερικές πλευρές των δύο απέναντι τοιχωμάτων του αντιδραστήρα έχουν ειδικά 

κατασκευασμένες εγκοπές (βάθους 3 mm, πάχους 500 μm, αρκετά μεγαλύτερο από το πάχος των πλακών 

YSZ έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται κάθε πιθανές ατέλειες στην ομαλότητα των πλακών. Στην 

περίπτωση ραβδωτών πλακών, η απόσταση μεταξύ των παράλληλων εγκοπών (1.5 mm) υπαγορεύει το 

μέγεθος των καναλιών του αντιδραστήρα το οποίο είναι 0.5 με 2  mm, ανάλογα με τον απαιτούμενο λόγο 

επιφάνειας προς όγκο αντιδραστήρα. Οι εγκοπές σταματούν πριν την έξοδο του αντιδραστήρα έτσι ώστε 

να εξασφαλίζουν ότι οι πλάκες δεν μπορούν να παρασυρθούν από το ρεύμα των αερίων. 

Οι πλάκες του στερεού ηλεκτρολύτη μπορούν να είναι είτε επίπεδες, στην οποία περίπτωση τα 

κανάλια του αντιδραστήρα είναι ορθογώνια, όπως στην παρούσα μελέτη είτε με παράλληλες ραβδώσεις, 

στην οποία περίπτωση τα κανάλια του αντιδραστήρα είναι ορθογώνια ή τετράγωνα. Το ύψος των 

ραβδώσεων μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό (π.χ. 5 μm) μεταξύ της κορυφής 

των ραβδώσεων και της επόμενης πλάκας.  

Στην μία πλευρά της πλάκας έχει γίνει επίστρωση του καταλύτη 1 με τέτοιο τρόπο ώστε (Σχήμα 6-2) 

να εξασφαλίζεται ηλεκτρική επαφή στην μία πλευρά της πλάκας με τον συλλέκτη ηλεκτρικού ρεύματος στην 

μία πλευρά του εσωτερικού τοιχώματος του αντιδραστήρα (συλλέκτης ρεύματος 1, Σχήμα 6-2). Στην άλλη 

πλευρά της πλάκας έχει γίνει επίστρωση του καταλύτη 2 με τέτοιο τρόπο ώστε (α) να αποφεύγεται η 

βραχυκύκλωση με τον συλλέκτη ρεύματος 1 (π.χ. αφήνοντας κενό 4 mm στην άκρη της επιφάνειας της 

πλάκας) και (β) να εξασφαλίζεται ηλεκτρική επαφή με τον συλλέκτη ηλεκτρικού ρεύματος  2 που είναι 

εναποτεθειμένος στην απέναντι πλευρά του εσωτερικού τοιχώματος του αντιδραστήρα (Σχήμα 6-2). 

Στα Σχήματα 6-1 και 6-3 παρουσιάζεται ο πρότυπος αντιδραστήρας MEPR με τις 22 πλάκες 8% 

Y2O3-σταθεροποιημένη-ZrO2 (YSZ) και ηλεκτρόδια Rh (καταλύτης 1) και Pt (καταλύτης 2). Μία από 

τις πλάκες (στην κορυφή του αντιδραστήρα) είχε αντικατασταθεί με μια πλάκα στην οποία ήταν 

εναποτεθειμένο από την μία πλευρά Rh και από την άλλη Au, λειτουργώντας έτσι ως ηλεκτροχημικός 

ανιχνευτής (sensor) του αερίου ΝΟ. Στην μορφή αυτή ο αντιδραστήρας δρα ως “ευφυής” (“intelligent”) 

αντιδραστήρας-ανιχνευτής (monolithic electropromoted reactor sensor, MEPRS). 

Το στοιχείο του αισθητήρα μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει ένα ή 

πολλά ηλεκτροχημικά κελιά που λειτουργούν ως αισθητήρες (στην παρούσα εργασία μόνο ένα 

χρησιμοποιήθηκε). Το μοναδικό στοιχείο αισθητήρα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη 

(Rh/YSZ/Au, Σχήμα 6-1) μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους: 

(α) Ποτενσιομετρική λειτουργία ανοιχτού κυκλώματος 

(β)  Αμπερομετρική λειτουργία 
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(γ)  Λειτουργία με σταθερό εφαρμοζόμενο ρεύμα 

Στις περιπτώσεις (β) και (γ), με κατάλληλη επιλογή των συνθηκών λειτουργίας 31, το στοιχείο 

του αισθητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής ΝΟ. Στην περίπτωση (α), η οποία ήταν και η 

μοναδική λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, το σήμα του αισθητήρα, , 

εκφράζει την διαφορά στο χημικό δυναμικό του οξυγόνου, 

sensorU

2Oμ , που είναι ροφημένο στην τριεπιφάνεια 

μετάλλου-YSZ-αέριας φάσης (tpb) των δύο ηλεκτροδίων, δηλ. Rh και Au: 

 
2 2sensor O (Rh) O (Au)U ( ) / 4F= μ −μ  (6.2) 

όπου F είναι η σταθερά του Faraday 13, 14. Εάν το ηλεκτρόδιο του Au είναι καταλυτικά ανενεργό, τότε 

λειτουργεί ως ψευδο-ηλεκτρόδιο αναφοράς 13, 14. Στην περίπτωση αυτή το 
2O (Au)μ  είναι ίσο με το 

χημικό δυναμικό του οξυγόνου στην αέρια φάση, 
2O (g)μ  και η εξίσωση (6.2) γίνεται: 

 
2 2sensor O (Rh) O (g)U ( ) / 4F= μ −μ  (6.3) 

Συνεπώς στην παρούσα μελέτη η τιμή του  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

καταγράφεται συνεχώς, ποιοτικά, η τιμή του χημικού δυναμικού ή η θερμοδυναμική ενεργότητα του 

οξυγόνου στο ηλεκτρόδιο του καταλύτη 13, 14. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή στην βιβλιογραφία ως 

ποτενσιομετρία στερεού ηλεκτρολύτη (solid electrolyte potentiometry, SEP) 13, 14. Γενικά η αρνητική τιμή 

της  υποδεικνύει μια χαμηλή τιμή του χημικού δυναμικού ή της θερμοδυναμικής ενεργότητας του 

οξυγόνου στο ηλεκτρόδιο του καταλύτη. Αυτό συμβαίνει όταν στην επιφανεί του καταλύτη-ηλεκτροδίου 

λαμβάνει χώρα μια γρήγορη καταλυτική αντίδραση στην οποία συμμετέχει το οξυγόνο. 

sensorU

sensorU

6.2.4 Λειτουργία αντιδραστήρα MEPR 

Ο αντιδραστήρας MEPR τοποθετείται σε έναν αυλωτό φούρνο (Σχήμα 6-3) και η θερμοκρασία του 

καταγράφεται και ελέγχεται με δύο θερμοστοιχεία τύπου Κ τα οποία ενσωματώνονται στο μεταλλικό κέλυφος 

σε απόσταση 1 mm από την είσοδο και την έξοδο των αερίων (Σχήματα 6-3 και 6-4). Η μέγιστη διαφορά 

θερμοκρασίας που μετρήθηκε μεταξύ των δύο θερμοστοιχείων ήταν 5οC. Η σύσταση της αέριας τροφοδοσίας 

και η συνολική παροχή, FV, ελέγχονταν μέσω τεσσάρων ροομέτρων μάζας (Brooks smart flow and controller 

B5878). Τα αντιδρώντα αέρια ήταν πρότυπα μίγματα C2H4 σε He, O2 σε He και ΝΟ σε He της Messer-

Griesheim. Καθαρό Ηe συντροφοδοτούνταν μέσω του τέταρτου ροομέτρου έτσι ώστε να ρυθμίζεται η συνολική 

παροχή και η σύσταση αέριας τροφοδοσίας στα επιθυμητά επίπεδα. 

Η ανάλυση των αντιδρώντων και των προϊόντων γινόταν με αέριο χρωματογράφο (Varian 3800 

εξοπλισμένο με στήλη Porapak Q στους 50oC για τον διαχωρισμό των C2H4, O2 και Ν2Ο και στήλη 

Molecular Sieve στους 70οC για τον διαχωρισμό Ν2 και Ο2), σε συνδυασμό με αναλυτή υπέρυθρου (IR) CO2 

(Rosemount Binos 100) και αναλυτή ΝΟ/ΝΟx χημιφωταύγειας (ECO Physics CLD 700EL ht). Σταθερά 

ρεύματα και δυναμικά επιβάλλονταν μέσω ενός γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη AMEL 553. 
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6.3 Αποτελέσματα 

6.3.1 Λειτουργία με δύο πλάκες 

Οι πρώτες δοκιμές λειτουργίας του αντιδραστήρα MEPR πραγματοποιήθηκαν με δύο μόνο 
πλάκες, μία του τύπου Rh/YSZ/Pt, και η άλλη του τύπου Rh/YSZ/Au. Η δεύτερη πλάκα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους: (α) ως αισθητήρας και (β) για ηλεκτροχημική ενίσχυση, 
βραχυκυκλώνοντας τα δύο στρώματα Rh. Στο Σχήμα 6-5 παρουσιάζεται ένα πείραμα δυναμικής απόκρισης 
κατά την επιβολή σταθερού ρεύματος για την αντίδραση της οξείδωσης του C2H4. Κατά την επιβολή του 
ρεύματος (+12 mA), δηλαδή άντληση ιόντων Ο2- προς την επιφάνεια του καταλύτη Rh, παρατηρείται μια 
αύξηση του καταλυτικού ρυθμού κατά 45%. Επίσης, η μετατροπή του αιθυλενίου αυξάνεται από 32% σε 
47% ενώ η μετατροπή του οξυγόνου αυξάνεται από 45% σε 65%. Η απότομη μεταβολή (σπάσιμο) στην 
απόκριση του ρυθμού οφείλεται στην ανοδικά καταλυόμενη αποικοδόμηση του επιφανειακού οξειδίου του 
Rh, όπως έχει αναφερθεί σε πολλές προηγούμενες μελέτες οξείδωσης C2H4 σε Rh.  

Όπως είναι φανερό από το Σχήμα 6-5, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία η οξείδωση του C2H4 τόσο σε Rh όσο και σε Pt εμφανίζει ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά 
( ) 14, 17, 18, η ανοδική ηλεκτροχημική ενίσχυση στο στρώμα Rh (η οποία προκαλεί την αύξηση 
του ρυθμού) επικρατεί της καθοδικής ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στο στρώμα Pt (η οποία προκαλεί μια 
μικρή 14, 18 μείωση του ρυθμού). Η παρατήρηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι επιβολή 
αρνητικών ρευμάτων (ή δυναμικών) σε καταλύτες Pt προκαλεί μικρή (~10%) μόνο μείωση στον 
καταλυτικό ρυθμό 1, 14, 18, αλλά και η ίδια παρατήρηση μπορεί να υποδεικνύει μεγαλύτερη καταλυτική 
ενεργότητα του στρώματος Rh σε σχέση με το στρώμα Pt. 

r / U 0∂ ∂ >

Παρά τις μεγάλες μετατροπές του Σχήματος 6-5, η τιμή του ρ είναι 1.45 και του Λ είναι 77. 

Αυτό υποδηλώνει ότι κάθε ιόν Ο2- που παρέχεται στην καταλυτική επιφάνεια του Rh στην άνοδο 

προκαλεί την αντίδραση 77 χημειοροφημένων ατόμων Ο με το C2H4 προς παραγωγή CO2 και Η2Ο.  
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Σχήμα 6-5. Δυναμική απόκριση του ρυθμού παραγωγής CO2 και της μετατροπής Ο2 και C2H4 κατά την εφαρμογή ενός σταθερού 
ανοδικού ρεύματος στον αντιδραστήρα ΜΕΡR στον οποίο έχουν τοποθετηθεί δύο πλάκες (Rh/YSZ/Pt και Rh/YSZ/Au). 
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Στο Σχήμα 6-6 παρουσιάζεται η επίδραση του ρεύματος σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης στον 

ρυθμό οξείδωσης του C2H4. Οι τιμές της φαρανταϊκής απόδοσης, Λ, είναι της τάξης του 50 με 80. 
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Σχήμα 6-6. Επίδραση θετικών (ανοδικών) ρευμάτων (δηλ. άντληση Ο2- από το Rh στην Pt) στον ρυθμό σχηματισμού CO2 υπό 
συνθήκες μόνιμης κατάστασης αντιδραστήρα ΜΕΡR στον οποίο έχουν τοποθετηθεί δύο πλάκες (Rh/YSZ/Pt και Rh/YSZ/Au). 
Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε γραμμές σταθερής φαρανταϊκής απόδοσης, Λ. 

6.3.2 Λειτουργία με 22 πλάκες 

6.3.2.1 Οξείδωση του αιθυλενίου 
Μετά την επιτυχημένη δομική με δύο πλάκες, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση και των 22 

πλακών στον αντιδραστήρα. Οι 21 πλάκες ήταν της μορφής Rh/YSZ/Pt και χρησιμοποιήθηκαν για 
ηλεκτροχημική ενίσχυση και η μία του τύπου Rh/YSZ/Au χρησιμοποιήθηκε ως αισθητήρας. 

Στο Σχήμα 6-7 παρουσιάζεται η καμπύλη έναυσης του αντιδραστήρα ανοιχτού κυκλώματος με 
ογκομετρική παροχή 0.8 l/min και υπό συνθήκες τροφοδοσίας κοντά στον στοιχειομετρικό λόγο 
αιθυλενίου προς οξυγόνο. Λόγω της υψηλής μετατροπής, η θερμοκρασιακή περιοχή όπου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ηλεκτροχημική προώθηση με αυτήν την ογκομετρική παροχή περιορίζεται σε 
θερμοκρασίες κάτω από 300οC. 

Στο Σχήμα 6-8 παρουσιάζεται ένα πείραμα ανοδικής γαλβανοστατικής απόκρισης (δηλ. παροχής Ο2- 
από την Pt προς το Rh) που πραγματοποιήθηκε στους 300οC με συνολική παροχή 1.7 l/min στοιχειομετρικού 
μίγματος. Η μετατροπή του C2H4 και του Ο2 υπερβαίνει αρχικά το 50%. Κατά την εφαρμογή του ρεύματος η 
μετατροπή και των δύο αντιδρώντων αυξάνεται από 53.5% σε 62% με αντίστοιχη τιμή Λ 8.5. Κατά την 
διακοπή του ρεύματος, τόσο ο ρυθμός όσο και το δυναμικό τείνουν να επιστρέψουν αργά στην αρχική τους 
τιμή. Η αρχική μείωση του ρυθμού κατά την εφαρμογή θετικού ρεύματος οφείλεται στην μείωση του ρυθμού 
στο ηλεκτρόδιο Pt, το οποίο πολώνεται καθοδικά, καθώς και στην ηλεκτρόφοβη φύση της οξείδωσης του 
C2H4 τόσο στην Pt όσο και στο Rh 13, 14. Η εμφάνιση του ελάχιστου στην δυναμική απόκριση του ρυθμού 

 



6. Μονολιθικός Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενος Αντιδραστήρας (MEPR) 161
 
υποδεικνύει ότι: (α) Η επιφάνεια του καταλύτη Pt είναι μικρότερη από αυτήν του Rh (εξίσωση (6.1)), με 
συνέπεια η σταθερά χρόνου 2FNG/I να είναι μικρότερη στην Pt και (β) Η ηλεκτροχημικά επαγόμενη 
προώθηση της οξείδωσης του C2H4 είναι, σε μόνιμη κατάσταση, μεγαλύτερη στον καταλύτη Rh σε από ότι 
στην Pt, το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία 13, 14.  
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Σχήμα 6-7. Καμπύλη έναυσης του αντιδραστήρα ΜΕΡR με 21 καταλυτικές πλάκες Rh/YSZ/Pt υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος. 
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Σχήμα 6-8. Κάτω: δυναμική απόκριση του ρυθμού παραγωγής CO2 και της μετατροπής C2H4 και Ο2 (συνεχής γραμμή) και του 
δυναμικού του καταλύτη (διακεκομμένη γραμμή) κατά την εφαρμογή ενός σταθερού ρεύματος +40mΑ. Επάνω: αντίστοιχη 
απόκριση του αισθητήρα Rh/YSZ/Au. 
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Στο Σχήμα 6-8 φαίνεται επίσης και η απόκριση του αισθητήρα, το σήμα του οποίου ακολουθεί 
τις μικρές ταλαντώσεις του καταλυτικού ρυθμού. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην παρούσα δουλειά το 
στοιχείο του αισθητήρα έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ως ποτενσιομετρικός (ανοιχτού κυκλώματος) 
αισθητήρας. Παρουσία αντιδρώντος μίγματος, όπως είναι η παρούσα περίπτωση, το δυναμικό του 
αισθητήρα αντικατοπτρίζει τον λόγο της ενεργότητας του ροφημένου οξυγόνου στα δύο ηλεκτρόδια το 
οποίο δεν είναι, γενικά, σε ισορροπία με την αέρια φάση, στην οποία περίπτωση το δυναμικό του 
αισθητήρα θα ήταν μηδέν 13, 14. Η αρνητική τιμή του Usensor, στο Σχήμα 6-8 δείχνει ότι η θερμοδυναμική 
ενεργότητα του οξυγόνου στο ηλεκτρόδιο του Rh είναι μικρότερη από αυτήν στον Au. Αυτό είναι απόλυτα 
λογικό λόγω της πολύ γρήγορης καταλυτικής οξείδωσης στο ηλεκτρόδιο Rh 13, 14. 

6.3.2.2  Αναγωγή του ΝΟ από C2H4 παρουσία Ο2 
Στο Σχήμα 6-9 παρουσιάζεται ένα πείραμα ανοδικής γαλβανοστατικής απόκρισης το οποίο 

πραγματοποιήθηκε σε ελαφρά οξειδωτικό μίγμα C2H4-O2-NO. Η μετατροπή του αιθυλενίου αυξάνεται από 

25% σε 35%, η μετατροπή του οξυγόνου αυξάνεται από 22% σε 32%, ενώ η μετατροπή του ΝΟ αυξάνεται 

από 37% σε 48%. Καθώς δεν παρατηρήθηκε η παραγωγή Ν2Ο κατά την ανάλυση των προϊόντων, τόσο σε 

αυτό όσο και στα ακόλουθα σχήματα, το μόνο προϊόν της αναγωγής του ΝΟ ήταν το Ν2. Οι παρατηρούμενες 

υψηλές τιμές εκλεκτικότητας σε Ν2 υποδηλώνουν ότι το Ν2Ο που παράγεται από την αναγωγή του ΝΟ στον 

καταλύτη-ηλεκτρόδιο Pt ανάγεται επιπλέον προς Ν2 στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη Rh 19-21.  
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Σχήμα 6-9. Δυναμική επίδραση ενός σταθερού ανοδικού ρεύματος (+30mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής CO2 
( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr
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Στο Σχήμα 6-9 οι τιμές των και 
2COΛ

2NΛ  είναι 13 και 1, αντίστοιχα. Η ανοδική διάσπαση του 

επιφανειακού οξειδίου Rh2O3 είναι εμφανής από την δυναμική απόκριση των ρυθμών  και –rNO 

κατά την επιβολή του ρεύματος. Η απότομη οξείδωση της επιφάνειας και η συνεπακόλουθη απότομη 

μείωση του ρυθμού είναι επίσης εμφανής κατά την διακοπή του ρεύματος, όπου και οι δύο ρυθμοί 

επιστρέφουν στην αρχική τους τιμή μετά από περίπου 60min. 

2COr

Η επίδραση ενός αρνητικού ρεύματος, δηλαδή άντληση Ο2- από τον καταλύτη Rh προς την Pt, 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-10. Και οι δύο ρυθμοί μειώνονται αντιστρεπτά 

και συνεπώς τόσο ο ρυθμός οξείδωσης του C2H4 όσο και ο ρυθμός αναγωγής του ΝΟ εμφανίζουν 

συνολικά ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά, σε συμφωνία με τις μελέτες σε αντιδραστήρα μονής πελέτας για 

την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο παρουσία Ο2 14, 18, 19. Στους 320οC (Σχήμα 6-11) η 

μετατροπή του C2H4 αυξάνεται αντιστρεπτά μέσω ηλεκτροχημικής ενίσχυσης από 48% σε 70% και η 

μετατροπή του ΝΟ από 60% σε 80%. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές των και ΛΝΟ είναι 27 και 1.6, 

αντίστοιχα. Η συμπεριφορά είναι ποιοτικά όμοια και στους 330οC (Σχήμα 6-12) όπου οι ηλεκτροχημικά 

ενισχυμένες μετατροπές των C2H4, Ο2 και ΝΟ είναι 78%, 72% και 82%, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6-10. Δυναμική επίδραση ενός σταθερού καθοδικού ρεύματος (-30mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής CO2 
( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr



164 Κεφάλαιο 6
 

0 10 20 30 40 50
t / min

3.2

3.6

4

4.4

r C
O

2 / 
10

-6
 m

ol
/s

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

U
 / 

V

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

-r N
O

 / 
10

-6
 m

ol
/s

60

70

80

x N
O

 / 
%

50

55

60

65

70

x C
2H

4 / 
%

40

50

60

70

x O
2 / 

%

+30 mA 320oC
0.36% C2H4
1.1% O2
1400ppm NO
FV=1200cc/min
ρCO2

=1.44
ΛCO2

=27

ρNO=1.33
ΛNO=1.6

 

Σχήμα 6-11. Δυναμική επίδραση ενός σταθερού ανοδικού ρεύματος (+30mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής CO2 
( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr
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Σχήμα 6-12. Δυναμική επίδραση σταθερών ανοδικών ρευμάτων (+30mA και +60mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής 
CO2 ( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr
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Κάτω από ελαφρά αναγωγικές συνθήκες στους 320οC (Σχήμα 6-13) η ηλεκτροχημική ενίσχυση 

με επιβολή ανοδικού ρεύματος (+30 mA) αυξάνει την μετατροπή του C2H4 από 49% σε 59%, την 

μετατροπή του Ο2 από 68% σε 81% και αυτήν του ΝΟ από 72% σε 93%. Αυξάνοντας την ένταση του 

ανοδικού ρεύματος στα 60mA, κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, επιτυγχάνονται ακόμη 

μεγαλύτερες μετατροπές για τα C2H4, Ο2 και ΝΟ στα 60%, 83% και 93% αντίστοιχα (Σχήμα 6-14). Η 

μορφή (δημιουργία μέγιστου πλατό) κατά την δυναμική απόκριση του ρυθμού υποδεικνύει ότι κάτω από 

αυτές τις συνθήκες οι μετατροπές των C2H4, Ο2 και ΝΟ φτάνουν σε κορεσμό ο οποίος καθορίζεται από 

την by-pass των αερίων (μέσα από το κανάλι του αισθητήρα). 

Τα Σχήματα 6-9 έως 6-14 επιβεβαιώνουν την ηλεκτρόφοβη φύση της αναγωγής του ΝΟ σε Rh 

παρουσία Ο2, δηλ. την αύξηση του –rNO με εφαρμογή θετικών ρευμάτων ή με αύξηση του δυναμικού του 

Rh 14, 18, 19. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην εξασθένιση του δεσμού Rh=Ο μέσω απωστικών 

αλληλεπιδράσεων με το συν-ροφημένο Ο2- που παρέχεται ηλεκτροχημικά στην καταλυτική επιφάνεια 

και την συνακόλουθη παρεμπόδιση της δηλητηρίασης της επιφάνειας από το Ο 14, 18, 19. Συνεπώς η 

ανοδική πόλωση του στρώματος Rh το οποίο βρίσκεται σε επαφή με την YSZ αυξάνει την περιοχή 
2Op  

υψηλής καταλυτικής ενεργότητας για την αναγωγή του ΝΟ. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέρος 

της παρατηρούμενης  ενίσχυσης του ρυθμού  αναγωγής του  ΝΟ στα Σχήματα 6-9 έως  6-14  οφείλεται 
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Σχήμα 6-13. Δυναμική επίδραση ενός σταθερού ανοδικού ρεύματος (+30mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής CO2 
( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr



166 Κεφάλαιο 6
 

0 10 20 30 40 50 60 70
t / min

4.8

5.2

5.6

r C
O

2 / 
10

-6
 m

ol
/s

1

2

3

U
 / 

V

0.9

1

1.1

1.2

-r N
O

 / 
10

-6
 m

ol
/s

70

80

90

x N
O

 / 
%

50

54

58

x C
2H

4 / 
%

70

74

78

82

x O
2 / 

%

+60 mA 320oC
0.5% C2H4
1% O2
1300ppm NO
FV=1300cc/min
ρCO2

=1.2
ΛCO2

=9

ρNO=1.3
ΛNO=0.8

 

Σχήμα 6-14. Δυναμική επίδραση ενός σταθερού ανοδικού ρεύματος (+60mA) στους καταλυτικούς ρυθμούς παραγωγής CO2 
( ) και αναγωγής του ΝΟ (rNO), στην μετατροπή του ΝΟ (xΝΟ) και στην διαφορά δυναμικού μεταξύ Rh και Pt (U). 

2COr

στην ηλεκτρόφιλη φύση της αναγωγής του ΝΟ στην Pt 14, 19, 20, δηλ. ο ρυθμός αυξάνει με αρνητικά 

επιβαλλόμενα δυναμικά, όπως πράγματι συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στην παρούσα 

μελέτη η 
2Op  περιορίστηκε σε τιμές μέχρι 1.1%, αλλά με βάση τα αποτελέσματα είναι φανερό ότι 

παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη της λειτουργίας του αντιδραστήρα ΜΕΡR υπό συνθήκες υψηλότερης 

τιμής , συνθήκες που επικρατούν για παράδειγμα στα καυσαέρια των κινητήρων diesel. 
2Op

Στο Σχήμα 6-15α παρουσιάζονται οι καμπύλες τάσης-έντασης (Tafel) για τον αντιδραστήρα 

MEP για θερμοκρασίες 280ο-340οC. Στο σχήμα αυτό δεν έχει αφαιρεθεί από την τιμή του δυναμικού η 

ωμική της συνιστώσα (IR). Με χρήση της τεχνικής της διακοπής του ρεύματος (current interruption 

technique 13, 14) υπολογίστηκε το μέγεθος της ωμικής συνιστώσας του δυναμικού και εν συνεχεία 

αφαιρέθηκε από τις μετρούμενες τιμές του δυναμικού έτσι ώστε να λάβουμε την σχέση του ρεύματος με 

την υπέρταση στην οποία έχει αφαιρεθεί η ωμική συνιστώσα, ΔUIRfree, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 

6-15β. Η μεταβολή της κλίσης στην καμπύλη logI vs ΔUIRfree (κλίση Tafel) με το δυναμικό οφείλεται στην 

μεταβολή της κάλυψης του οξυγόνου στα ηλεκτρόδια Rh και Pt καθώς μεταβάλλεται το δυναμικό 13, 14. 
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Σχήμα 6-15. Καμπύλες τάσης-έντασης του αντιδραστήρα ΜΕΡR με τις 21 πλάκες Rh/YSZ/Pt στην θερμοκρασιακή περιοχή 
280-340οC. (α) επίδραση στο ρεύμα της συνολικής εφαρμοζόμενης υπέρτασης ΔU. (β) επίδραση στο ρεύμα της εφαρμοζόμενης 
υπέρτασης με αφαίρεση της ωμικής συνιστώσας ΔUIRfree. 

6.3.2.3 Ηλεκτροχημική αναγωγή του ΝΟ 
Στην αυτήν την σειρά πειραμάτων εξετάστηκε η επίδραση του ρεύματος στον ρυθμό διάσπασης 

του ΝΟ χωρίς να υπάρχει στην παροχή C2H4 ή Ο2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-16 τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά ρεύματα οδηγούν σε ενίσχυση στο ρυθμό διάσπασης του ΝΟ. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι 

η εφαρμογή θετικών ρευμάτων (άντληση Ο2- από την Pt στο Rh) οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του 

ρυθμού σχηματισμού ΝΟ2 (ο οποίος ήταν αμελητέος σε όλα τα πειράματα παρουσία C2H4 και Ο2), ενώ η 

εφαρμογή αρνητικών ρευμάτων (άντληση Ο2- από την Rh στο Pt) οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση του 

ρυθμού σχηματισμού ΝΟ2. Αν και η μετατροπή του ΝΟ μπορεί να μεταβληθεί αντιστρεπτά από 8% σε 

16%, οι τιμές του |ΛΝΟ| είναι της τάξης του 0.15, υποδηλώνοντας ότι η διεργασία που επικρατεί σε αυτές 

τις συνθήκες είναι η ηλεκτροκατάλυση (|Λ|<1) παρά η ηλεκτροχημική ενίσχυση (|Λ|>1). 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν να εξηγηθούν ως εξής: Κατά την επιβολή θετικών 

(ανοδικών) ρευμάτων (δηλ. άντληση ιόντων Ο2- από την Pt στο Rh) λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω 

ανοδικές αντιδράσεις οξείδωσης στο ηλεκτρόδιο Rh/YSZ: 

 2
2O 1/ 2O 2e− −→ +  (6.4) 

 2
2NO O NO 2e− −+ → +  (6.5) 

ταυτόχρονα με τις ακόλουθες καθοδικές αντιδράσεις στο ηλεκτρόδιο Pt/YSZ: 

 2
2NO 2e 1/ 2N O− −+ → +  (6.6) 

 2
21/ 2O 2e O− −+ →  (6.7) 
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Σχήμα 6-16. Δυναμική απόκριση των ρυθμών αναγωγής του ΝΟ (rΝΟ) και παραγωγής ΝΟ2 ( 2NOr ) και της διαφοράς δυναμικού 
μεταξύ Rh και Pt (U) κατά την εφαρμογή σταθερών ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων. 

Συνεπώς το συνολικό αποτέλεσμα της εφαρμογής ανοδικού ρεύματος είναι η ενίσχυση της 

κατανάλωσης ΝΟ και η ενίσχυση του σχηματισμού Ν2 και ΝΟ2 (Σχήμα 6-16). 

Κατά την επιβολή αρνητικού ρεύματος οι ακόλουθες καθοδικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα 

στο ηλεκτρόδιο Rh/YSZ: 

 2
2NO 2e 1/ 2N O− −+ → +  (6.8) 

 2
2NO 2e NO O− −+ → +  (6.9) 

 2
21/ 2O 2e O− −+ →  (6.7) 

ταυτόχρονα με την ακόλουθη ανοδική αντίδραση οξείδωσης στο ηλεκτρόδιο Pt/YSZ: 

 2
2O 1/ 2O 2e− −→ +  (6.10) 

Συνεπώς το συνολικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αρνητικού ρεύματος είναι η ενίσχυση της 

κατανάλωσης ΝΟ και η ελάττωση του ρυθμού σχηματισμού ΝΟ2. 

Με βάση τις παραπάνω αντιδράσεις μπορεί να εξηγηθεί ακριβώς η συμπεριφορά που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6-16. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τόσο το Rh όσο και η Pt είναι 
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εκλεκτικοί ηλεκτροκαταλύτες για την αναγωγή του ΝΟ, αλλά το Rh είναι επίσης ενεργό για την 

ηλεκτροκαταλυτική (και επίσης την καταλυτική) οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2 και συνεπώς επίσης 

ενεργό για την ηλεκτροκαταλυτική και καταλυτική αναγωγή του ΝΟ2 προς ΝΟ, με βάση την 

μικροσκοπική αντιστρεπτότητα. Η παρατήρηση αυτή, η οποία πιθανώς σχετίζεται με την γνωστή 

ενισχυμένη δράση του Rh για την διάσπαση του ΝΟ 14, 18, μπορεί να έχει σημαντική τεχνολογική 

εφαρμογή. 

6.3.3  Γενικά χαρακτηριστικά 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν στα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: 

(α)  Λεπτά (40 nm) μεταλλικά στρώματα εναποτεθειμένα με εξάχνωση και με υψηλή διασπορά 

μετάλλου (>10%) μπορούν να ενισχυθούν ηλεκτροχημικά. 

(β)  Ο πρότυπος μονολιθικός ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας (MEPR) επιτρέπει την 

επιτυχή ηλεκτροχημική ενίσχυση πλακών YSZ επικαλυμμένων με ηλεκτρόδια-καταλύτες της 

μορφής που περιγράφεται στο (α). 

Γενικά, οι μετρούμενες τιμές του ρ και Λ στην παρούσα μελέτη είναι μικρότερες από αυτές που 

μετρήθηκαν για την ίδια αντίδραση σε ηλεκτρόδια μεγάλου πάχους εναποτεθειμένα με επίστρωση  

πάστας του μετάλλου σε αντιδραστήρα μονού θαλάμου 14. Ωστόσο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης (ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) παραμένουν τα ίδια 14, 17-21. Οι μικρότερες 

τιμές του ρ οφείλονται σίγουρα στις μεγάλες μετατροπές των αντιδρώντων κάτω από τις συνθήκες της 

παρούσας μελέτης. Συνεπώς, όταν  η μετατροπή ανοιχτού κυκλώματος (μη-προωθημένη κατάσταση) 

είναι της τάξης του 50%, η μέγιστη δυνατή τιμή του ρ είναι 2. Οι μικρότερες τιμές του Λ οφείλονται 

στην σχετικά μικρή πολωσιμότητα των λεπτών ηλεκτροδίων Rh και Pt. Τα ηλεκτρόδια αυτά δεν έχουν 

εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία (~800οC) όπως όλα τα ηλεκτρόδια που παρασκευάζονται με την μέθοδο 

της επίστρωσης πάστας του μετάλλου στις προηγούμενες μελέτες 14. Η υψηλή θερμοκρασία 

πυροσυσσωμάτωσης μειώνει το μήκος της τριεπιφάνειας (tpb) μετάλλου-YSZ-αέριας φάσης 13, 14 και 

συνεπώς οδηγεί σε μείωση του ρεύματος ανταλλαγής, Ιο, το οποίο είναι ανάλογο του μήκους του tpb 13, 14. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, το μέγεθος του Λ στις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

μπορεί να εκτιμηθεί από την προσεγγιστική σχέση: 

 o oΛ 2Fr / I≈  (6.11) 

όπου ro είναι ο ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος και Ιο το ρεύμα ανταλλαγής. Στην παρούσα μελέτη όταν 

χρησιμοποιήθηκαν 21 πλάκες, οι τιμές του ro για την παραγωγή CO2 ήταν της τάξης του 2·10-6 mol 

CO2/s (Σχήματα 6-9 έως 6-14) ενώ το Io ήταν της τάξης των 5 mA στους 320οC (Σχήμα 6-16). 

Με βάση τις τιμές αυτές και την εξίσωση (6.11), οι αναμενόμενες τιμές του  είναι της 

τάξης του 80, το οποίο βρίσκεται σε καλή συμφωνία με τις μετρούμενες τιμές του . Συνεπώς, 

μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η προσεγγιστική εξίσωση (6.11) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην 

2COΛ

2COΛ
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περίπτωση του  αντιδραστήρα MEPR για την εκτίμηση της τιμής του σε αντιστοιχία με την 

περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται απλές διατάξεις ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 13, 14. 

2COΛ

6.4 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένας πρότυπος μονολιθικός 

ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας (MEPR) με 22 πλάκες. Ο αντιδραστήρας αυτός 

δοκιμάστηκε για την οξείδωση του C2H4  και για την αναγωγή του ΝΟ από C2H4 παρουσία Ο2, καθώς 

και για την ηλεκτροχημική αναγωγή του ΝΟ. 

Ο αντιδραστήρας λειτούργησε σε πολύ μεγαλύτερες παροχές (1.8 l/min), ταχύτητες χώρου (1200 h-1) 

και μετατροπές (~90%) από κάθε προηγούμενη μονάδα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και επέδειξε  

ενθαρρυντικά αποτελέσματα για πρακτικές εφαρμογές. Σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η ηλεκτροχημική 

ενίσχυση λεπτών (40 nm) στρωμάτων Rh και Pt, με διασπορά του μετάλλου τουλάχιστον 10%, δηλ. 

συγκρίσιμη με αυτή εμπορικών υποστηριγμένων καταλυτών. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως περιορίσει το 

μέγιστο οικονομικό εμπόδιο για την πιθανή εμπορική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
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ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Triode Fuel Cell, TFC) 
Tριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου (solid oxide fuel cells, SOFC) 
και μπαταριών:μια νέα μέθοδος ενίσχυσης της ανοδικής και καθοδικής ηλεκτροκατάλυσης

 
 

7.1 Εισαγωγή 

Οι κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC)1 και πολυμερικής 

ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (Polymer electrolyte membrane FC, PEMFC)2 αποτελούν εξελισσόμενες 

νέες τεχνολογίες που είναι πιθανό να βρουν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας τόσο στις μεταφορές όσο και στις σταθερές πηγές ηλεκτροπαραγωγής.  

Η παραγόμενη ισχύς και η θερμοδυναμική απόδοση των συσκευών παραγωγής ηλεκτροχημικής 

ενέργειας, μπαταριών και κυψελών καυσίμου, εξαρτάται σημαντικά από την ελαχιστοποίηση των 

απωλειών λόγω υπέρτασης στην άνοδο και την κάθοδο3-7. Η σημαντική υπέρταση που εμφανίζεται λόγω 

της ανεπαρκούς ηλεκτροκατάλυσης στην άνοδο και την κάθοδο, παραμένει ίσως το κυριότερο εμπόδιο 

για την ευρεία εφαρμογή και εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου στερεών 

οξειδίων (SOFC)7-9 και πολυμερούς ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (PEMFC)7, 10, 11. 

Η ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών απωλειών που οφείλονται στην ανοδική και καθοδική 

υπέρταση σε κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες αποτελεί μακροχρόνια επιδίωξη της επιστημονικής 

κοινότητας και έχει γίνει σημαντική έρευνα γύρω από αυτό το θέμα3-7. Οι απώλειες αυτές, μαζί με τις 

ωμικές απώλειες στην μπαταρία ή το κελί καυσίμου, αποτελούν την συνολική υπέρταση του κελιού, η, η 

οποία μειώνει την τάση λειτουργίας του κελιού από την θερμοδυναμικά προβλεπόμενη τιμή της, revU , 

σε μια τιμή revU − η  και έτσι επιτρέπει μόνο σε ένα κλάσμα rev1 / Uε = −η  της μεταβολής της 

αρνητικής ενέργειας Gibbs της συνολικής διεργασίας να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Η 

προσπάθεια που γίνεται για την ελαχιστοποίηση της υπέρτασης, η, στα κελιά καυσίμου SOFC και PEM7-

11 επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως τομείς: (α) στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αποτελεσματικών 

ηλεκτροκαταλυτών, ανόδων και καθόδων8-10, (β) στην προεπεξεργασία του καυσίμου που εισάγεται στο 

κελί7 και (γ) στην προσθήκη μικρών ποσοτήτων οξυγόνου στο καύσιμο11. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία νέα διάταξη και μια μέθοδος για την ενίσχυση της 

απόδοσης μπαταριών και κελιών καυσίμου12. Η καινοτομία που αναπτύχθηκε13 συνίσταται στην 

εισαγωγή, πέραν της ανόδου και καθόδου, ενός τρίτου βοηθητικού ηλεκτροδίου (counter electrode) σε 
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επαφή με τον στερεό ηλεκτρολύτη το οποίο και αποτελεί μαζί με την άνοδο ένα δεύτερο, βοηθητικό, 

ηλεκτροχημικό κελί (auxiliary circuit). Το βοηθητικό κύκλωμα περιλαμβάνει έναν 

γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη ή μια πηγή ισχύος για την επιβολή ηλεκτρολυτικής τάσης ή 

ηλεκτρολυτικού ρεύματος μεταξύ του βοηθητικού ηλεκτροδίου και της ανόδου ή καθόδου της κυψέλης 

καυσίμου. Η τριοδική αυτή λειτουργία μπαταριών και κυψελών καυσίμου, που ομοιάζει με συνεχή 

“φόρτιση” μιας μπαταρίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, βρέθηκε ότι ελέγχει και ενισχύει 

σημαντικά (μέχρι και 800%) την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ της κυψέλης καυσίμου, fcP , και την 

θερμοδυναμική απόδοση, ε . Βρέθηκε ακόμη ότι η αύξηση που επιτυγχάνεται στην παραγόμενη 

ηλεκτρική ισχύ της κυψέλης καυσίμου είναι συγκρίσιμη ή και μεγαλύτερη από την ηλεκτρική ισχύ που 

παρέχεται στο βοηθητικό ηλεκτροχημικό κελί. Όταν αυτό συμβαίνει η συνολική θερμοδυναμική 

απόδοση του συστήματος κυψέλη καυσίμου-βοηθητικό κύκλωμα, sysε , ξεπερνάει την τιμή της 

θερμοδυναμικής απόδοσης, 0
sysε , της συμβατικής λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου, δηλαδή χωρίς 

επιβολή βοηθητικού ρεύματος, Iaux. Η συνολική θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, sysε , είναι ο 

λόγος της καθαρής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (το έργο δηλαδή που παράγεται από τη κυψέλη 

καυσίμου μείον το έργο που καταναλώνεται στο βοηθητικό κύκλωμα) προς την μεταβολή της αρνητικής 

ενέργειας Gibbs της διεργασίας12. 

7.2 Κυψέλες Καυσίμου - Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (Solid Oxide Fuel 
Cells, SOFC) 

Τα κελιά καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές συσκευές που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια μιας 

αντίδρασης απ’ ευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η βασική δομή του κελιού καυσίμου αποτελείται από 

έναν ηλεκτρολύτη σε επαφή με δύο ηλεκτρόδια την άνοδο και την κάθοδο. Η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας οφείλεται στις ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στα ηλεκτρόδια. 

Βασική λειτουργία του κελιού καυσίμου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων χημικών προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

δεύτερης περίπτωσης είναι η χρήση κελιών καυσίμου στο διαστημικό πρόγραμμα της NASA Apollo για 

την παραγωγή ενέργειας και πόσιμου νερού. 

Ένα κελί καυσίμου εμφανίζει δομικές και λειτουργικές ομοιότητες με μία μπαταρία, με τις 

διαφορές ανάμεσα στα δύο να είναι βασικές. Η μπαταρία είναι μέσο αποθήκευσης ενέργειας και η ενέργεια 

που μπορεί να αποδώσει εξαρτάται από τα χημικά αντιδρώντα που είναι αποθηκευμένα μέσα σε αυτή, όταν 

τελειώσουν τα αντιδρώντα η μπαταρία παύει να παράγει ενέργεια. Αντίθετα ένα κελί καυσίμου μπορεί να 

παράγει ενέργεια για όσο διάστημα του παρέχεται καύσιμο και δεν χρειάζεται επαναφόρτιση. 

Ένα κελί καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) χαρακτηρίζεται από την 

χρήση κεραμικού οξειδίου ως στερεού ηλεκτρολύτη, συνήθως YSZ, λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες 

(700-1100°C) και χρησιμοποιεί αέριο καύσιμο και οξειδωτικό μέσο7, 14, 15. Ο μηχανισμός λειτουργίας 

ενός κελιού καυσίμου SOFC είναι ο ακόλουθος: οξυγόνο διασπάται στο ηλεκτρόδιο της καθόδου σε 
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κατιόντα Ο2-, τα οποία “ταξιδεύουν” μέσω του ιοντικού αγωγού-στερεού ηλεκτρολύτη προκειμένου να 

φτάσουν στο ηλεκτρόδιο της ανόδου όπου αντιδρούν με το καύσιμο (υδρογόνο), παράγοντας νερό και 

απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια. 

7.2.1 Ηλεκτροκαταλυτική Λειτουργία των Κελιών Στερεού Ηλεκτρολύτη 

Η αρχή λειτουργίας ενός κελιού καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη φαίνεται στο Σχήμα 7-1. Το 

θετικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) λειτουργεί ως ηλεκτροκαταλύτης για την ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή του 

αερίου Ο2 (g) σε Ο2- : 

 2-1
22 (g) 2e−Ο + →Ο  (7.1) 

ή 1
2 o o2 (g) V 2e 'Ο + + →Ο  (7.1α) 

σε σημειογραφία Kröger-Vink, όπου το oV  αντιστοιχεί σε ένα κενό Ο2- στο πλέγμα της YSZ και το oΟ  

αντιστοιχεί σε ένα ανιόν Ο2- στο πλέγμα14. 

 

 

Σχήμα 7-1. Αρχή λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου στερεού οξειδίου (α) και μιας μονάδας χημικής συμπαραγωγής (β). 
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Ως ηλεκτρόδια καθόδου χρησιμοποιούνται κατάλληλοι ηλεκτροκαταλύτες για την αντίδραση 

(7.1), όπως τα μέταλλα Pt και Ag αλλά και άλλα υλικά. Οι πλέον αποτελεσματικοί ηλεκτροκαταλύτες 

που χρησιμοποιούνται σήμερα σε εφαρμογές κελιών καυσίμου είναι περοβσκίτες του τύπου La1-

xSrxMnO3 όπως (La0.85Sr0.15)0.9MnO3 (LSM) ή La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8MnO3 (LSCF). Τα υλικά αυτά είναι 

μικτοί αγωγοί, εμφανίζουν δηλαδή ταυτόχρονα ιοντική (Ο2-) και ηλεκτρονική αγωγιμότητα. Η ιδιότητα 

αυτή ουσιαστικά επεκτείνει την ηλεκτροκαταλυτικά ενεργό περιοχή σε όλη την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση και όχι μόνο στο όριο των τριών φάσεων 

(ηλεκτρολύτης-μέταλλο-αέρια φάση)7, 14. 

Το αρνητικό ηλεκτρόδιο (άνοδος) ηλεκτροκαταλύει την αντίδραση των ιόντων Ο2- με το 

καύσιμο (π.χ. Η2): 

 
2-

2 2H H O 2e−+ Ο → +  (7.2) 

Στα state-of-the-art κελιά καυσίμου στερεού οξειδίου, την άνοδο αποτελεί κεραμομεταλλικό 

μίγμα νικελίου-ζιρκονίας (Ni-stabilized ZrO2-cermet). Το νικέλιο είναι καλός ηλεκτροκαταλύτης για την 

αντίδραση (7.2) και το Ni-ZrO2-cermet χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μεγάλου μήκους ορίου των 

τριών φάσεων (tpb), ηλεκτρολύτη-μετάλλου-αέριας φάσης, όπου κυρίως λαμβάνει χώρα η 

ηλεκτροκαταλυτική αντίδραση στα κελιά στερεού ηλεκτρολύτη. Η χρήση του Ni σε κεραμομεταλλικές 

ανόδους Ni-ZrO2 cermet για την διεξαγωγή ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων είναι ανάλογη με την 

χρήση του Ni ή άλλου μετάλλου μετάπτωσης διεσπαρμένου σε φορείς όπως SiO2, Al2O3 ή TiO2 για την 

διεξαγωγή καταλυτικών αντιδράσεων7. 

Τα κελιά καυσίμου όπως αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-1α, μετατρέπουν το H2 σε H2O 

και παράγουν απευθείας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ενδιάμεσο κύκλο μετατροπής της χημικής ενέργειας 

της αντίδρασης σε θερμική ή μηχανική ενέργεια. Συνεπώς, η θερμοδυναμική απόδοσή τους υπερτερεί 

της παραγωγής ενέργειας από θερμικές μηχανές οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς τύπου Carnot. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των κελιών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη είναι ότι λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας λειτουργίας τους (700-1100°C) έχουν την δυνατότητα “εσωτερικής αναμόρφωσης” του 

καυσίμου που επιτρέπει την χρήση καυσίμων όπως CH4 χωρίς προηγούμενη επεξεργασία (pre-

reforming)1, 7, 16-19. 

Η χρήση του νικελίου ως ενεργού φάσης του cermet Ni/YSZ στα ηλεκτρόδια ανόδου κελιών 

καυσίμου προσφέρει εκτός από την ενεργότητά του ως ηλεκτροκαταλύτη για την αντίδραση μεταφοράς 

φορτίου, αξιοσημείωτη καταλυτική ενεργότητα για την αντίδραση αναμόρφωσης του μεθανίου από ατμό 

ή CO2:  

 4 2 2CH H O CO 3H+ ↔ +  (7.3) 

 4 2 2CH CO 2CO 2H+ ↔ +  (7.4) 
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όπως και για την αντίδραση water-gas-shift: 

 2 2 2CO H O CO H+ ↔ +  (7.5) 

Οι αντιδράσεις (7.3) έως (7.5) φτάνουν αμέσως σε ισορροπία στο περιβάλλον της ανόδου των 

περισσότερων κελιών καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) και τελικά κυρίως Η2 (εξίσωση (7.2)) και 

λιγότερο CH4 οξειδώνεται ηλεκτροχημικά έχοντας σαν αποτέλεσμα μικρότερες απώλειες πόλωσης. Αν 

στην αντίδραση (7.2) διπλασιάσουμε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές και αθροίσουμε τις 

αντιδράσεις (7.2) έως και (7.5) έχουμε: 

 2-
4 22CH 2 2CO 4H 4e−+ Ο → + +  (7.6α) 

ή 
2

4 2CH O CO 2H 2e− −+ → + +  (7.6β) 

Έτσι σε ένα κελί καυσίμου SOFC με άνοδο Ni/YSZ cermet λαμβάνει χώρα κυρίως μερική 

οξείδωση και παραγωγή αερίου σύνθεσης αντί για CO2 και H2Ο που αποτελούν τα προϊόντα της 

πλήρους οξείδωσης, κάτι που συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει σχεδόν πλήρης μετατροπή του μεθανίου. Η 

συνολική αντίδραση μερικής οξείδωσης (7.6β) προκύπτει σαν αποτέλεσμα του συνδυασμού των 

αντιδράσεων (7.3)-(7.5) με την αντίδραση μεταφοράς φορτίου (7.2) και όχι σαν “μερική 

ηλεκτροκαταλυτική οξείδωση”. Η αντίδραση μερικής οξείδωσης (7.6β) είναι εξίσου ενδιαφέρουσα 

θερμοδυναμικά με την αντίδραση πλήρους οξείδωσης προς CO2 και H2O19. 

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη με κατάλληλους 

ηλεκτροκαταλύτες/ανόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χημική συμπαραγωγή, ταυτόχρονη 

δηλαδή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων χημικών προϊόντων. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, 

που παρουσιάστηκε πρώτη φορά για την περίπτωση της μετατροπής της NH3 σε ΝΟ19-22, συνδυάζει την 

αρχή λειτουργίας ενός κελιού καυσίμου και ενός χημικού αντιδραστήρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-1β. 

Στον τομέα της συμπαραγωγής έχουν μελετηθεί αντιδράσεις όπως η οξείδωση του Η2S σε SO2, του 

CH3OH σε H2CO και του CH4 σε C2Η4. Στον Πίνακα 7-1 παρουσιάζονται μερικές ανοδικές αντιδράσεις 

που μελετήθηκαν για συμπαραγωγή σε μικρής κλίμακας κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου19, 23. 

Πίνακας 7-1. Ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις που μελετήθηκαν σε κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου ενισχυμένης ZrO2 για 
χημική συμπαραγωγή. 

Αντίδραση Ηλεκτροκαταλύτης Αναφορές 
2NH3+5O2- → 2NO+3H2O+10e- 

CH4+NH3+3O2- → HCN+3H2O+6e- 
CH3OH+O2- → H2CO+H2O+2e- 

C6H5-CH2CH3 + O2- → C6H5-CH=CH2 + H2O + 2e- 

H2S + 3O2- → SO2+H2O+6e- 
C3H6+O2- → C3 dimers+2e- 

2CH4+2O2- → C2H4+2H2O + 4e- 

Pt, Pt-Rh 
Pt, Pt-Rh 

Ag 
Pt, Fe2O3 

Pt 
Bi2O3-La2O3 

Ag,Ag-Sm2O3 

20-22 
24 
25 

26, 27 
28 
29 
30 
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7.2.2 Θερμοδυναμική Θεώρηση 

Το μέγιστο έργο που μπορούμε να λάβουμε από μια ισόθερμη, αδιάλειπτη, αντιστρεπτή 

διεργασία είναι ίσο με την αρνητική διαφορά της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, -ΔG, μεταξύ των 

προϊόντων και των αντιδρώντων μιας αντίδρασης14, 31. Έτσι για μια αντίδραση οξείδωσης που λαμβάνει 

χώρα σε ένα κελί καυσίμου πχ. 

 1
2 2 22H H O+ Ο →  (7.7) 

ή 4 2 2 2CH 2 CO 2H O+ Ο → +  (7.8) 

το χρήσιμο ηλεκτρικό έργο που μπορούμε να λάβουμε τείνει στο –ΔG όταν η λειτουργία του κελιού 

τείνει να είναι αντιστρεπτή. Το έργο αυτό είναι –ΔG=nFU, όπου U είναι το δυναμικό που αναπτύσσεται 

στο κελί κατά την διάρκεια της διεργασίας ανταλλαγής φορτίου. Όταν η ανταλλαγή αυτή είναι πολύ 

αργή (δηλαδή αντιστρεπτή), τότε το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα ( i 0→ ) και η τάση λειτουργίας 

του κελιού, U, προσεγγίζει την τιμή της αντιστρεπτής τάσης, revU , η οποία δίνεται συνεπώς από την 

σχέση: 

 rev
GU

nF
−Δ

=  (7.9) 

όπου n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που λαμβάνουν μέρος στην συνολική αντίδραση της οξείδωσης (π.χ. 

ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι n=2 για την αντίδραση (7.7) η οποία αποτελείται από τις 

ηλεκτροχημικές ημιαντιδράσεις: 2H 2H 2e+ −→ +  και 1
2 22 2H 2e H+ −Ο + + → Ο , ομοίως για την 

αντίδραση (7.8) είναι n=4) και F είναι η σταθερά του Faraday. 

Η ιδανική θερμοδυναμική απόδοση, thε , ενός κελιού καυσίμου (και γενικά μιας συσκευής 

παραγωγής ενέργειας) ορίζεται ως ο λόγος του παραγόμενου έργου, W, προς το μέγιστο δυνατό έργο 

που μπορεί να παραχθεί από την συγκεκριμένη διεργασία/αντίδραση, 0H−Δ , δηλαδή το θερμικό 

περιεχόμενο του καυσίμου, ή αλλιώς την θερμότητα που παράγεται από την χημική αντίδραση. Έτσι: 

 th 0 0TH rev

W U G U
U UH H

Δ
ε = = = ⋅

−Δ Δ
 (7.10) 

όπου THU  είναι το “θερμοουδέτερο” (thermoneutral) δυναμικό, που αντιστοιχεί σε αδιαβατική (Q=0) 

λειτουργία της κυψέλης καυσίμου, και το οποίο ορίζεται ως: 

 
0

TH
( H )U

nF
−Δ

=  (7.11) 
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Η διαφορά της ενέργειας Gibbs, ΔG, και της ενθαλπίας, ΔΗ, μια χημικής αντίδρασης δίνεται 

από την μεταβολή της εντροπίας  του συστήματος, ΔS, δηλαδή: 

 G H T SΔ = Δ − Δ  (7.12) 

Καθώς για τις περισσότερες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια κυψέλη καυσίμου είναι ΔS<0, ένα 

μέρος της ενέργειας που παράγεται από την διεργασία, ίσο με T SΔ , εκλύεται ως θερμότητα στο 

περιβάλλον. Συνεπώς η ιδανική μέγιστη απόδοση μιας κυψέλης καυσίμου είναι ίση με: 

 rev

TH

UG
H U

Δ
ξ = =

Δ
 (7.13) 

Για παράδειγμα στην περίπτωση όπου η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι 1
2 2 22H H O+ Ο → , η 

ιδανική απόδοση είναι ίση με 0.83 ( revU 1.23V= , THU 1.48V= ).  

Με βάση τα παραπάνω είναι πρακτικά πιο χρήσιμο να ορίζουμε την “αποτελεσματική” 

θερμοδυναμική απόδοση, ε : 

 
rev

W U
G U

ε = =
−Δ

 (7.14) 

η οποία εξ’ ορισμού μπορεί να λάβει την μέγιστη τιμή ίση με 1 ή 100%, για revU U= . 

Όταν η εξωτερική αντίσταση του κελιού καυσίμου είναι πεπερασμένη και παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια τότε το δυναμικό λειτουργίας του κελιού, U, μειώνεται σε σχέση με το αντιστρεπτό δυναμικό 

revU , η πραγματική δηλαδή τάση  που παράγει το κελί είναι μικρότερη από την αντιστρεπτή τάση. Η 

διαφορά  της πραγματικής αυτής τάσης από την αντιστρεπτή τάση ονομάζεται υπέρταση, η  (Σχήμα 7-2): 

 revU Uη = −  (7.15) 

Η παραγόμενη ισχύς και η θερμοδυναμική απόδοση γενικά των συσκευών παραγωγής 

ηλεκτροχημικής ενέργειας, μπαταριών και κυψελών καυσίμου, εξαρτάται σημαντικά από την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω υπέρτασης στην άνοδο και την κάθοδο3-7 κάτι που αποτελεί 

μακροχρόνια επιδίωξη της επιστημονικής κοινότητας 3-7. 

Η υπέρταση του κελιού, η, αποτελεί την συνιστώσα τριών επιμέρους υπερτάσεων: της ωμικής 

υπέρτασης, της υπέρτασης συγκέντρωσης και της υπέρτασης ενεργοποίησης (Σχήμα 7-2): 

 ohm conc actη = η + η + η  (7.16) 
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Σχήμα 7-2. Τυπική καμπύλη τάσης-έντασης ενός κελιού καυσίμου, στην οποία φαίνονται οι τρεις τύποι της υπέρτασης. 

Η ωμική υπέρταση, ohmη , οφείλεται στην ωμική αντίσταση των ηλεκτροδίων, e lR , του 

ηλεκτρολύτη, iR , και στην αντίσταση επαφής ηλεκτροδίου-ηλεκτρολύτη, cR : 

 ohm el i cI(R R R )η = + +  (7.17) 

ή ' ' '
ohm el i ci(R R R )η = + +  (7.17α) 

όπου i η πυκνότητα ρεύματος [A/cm2] και '
elR , '

iR  και '
cR  οι ειδικές αντιστάσεις ανά μονάδα 

επιφάνειας [Ω·cm2]. 

Προκειμένου να μειωθεί η ωμική υπέρταση είναι απαραίτητη η χρήση λεπτού, πολύ αγώγιμου 

ηλεκτρολύτη (ελαχιστοποίηση της iR ) καθώς και αγώγιμων ηλεκτροδίων (ελαχιστοποίηση της elR ) σε 

πολύ καλή ηλεκτρική και μηχανική επαφή  με τον ηλεκτρολύτη ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η 

αντίσταση επαφής, cR . 

Η υπέρταση συγκέντρωσης, concη , του κελιού αποτελεί το άθροισμα των υπερτάσεων 

συγκέντρωσης στην άνοδο και την κάθοδο. Καθώς το αντιδρών αέριο καταναλώνεται στο ηλεκτρόδιο 

κατά την ηλεκτροχημική αντίδραση, εμφανίζεται μείωση της τάσης του κελιού εξαιτίας της αδυναμίας 

διατήρησης σταθερής της συγκέντρωσης του αερίου μίγματος, δημιουργείται, δηλαδή, μια βαθμίδα 

συγκέντρωσης. Η υπέρταση συγκέντρωσης οφείλεται κυρίως στην αργή μεταφορά μάζας από την αέρια 

φάση στο όριο των τριών φάσεων (tpb) αλλά και σε αργή διάχυση των αντιδρώντων/προϊόντων 

προς/από της ενεργές θέσεις αντίδρασης. Υπέρταση συγκέντρωσης εμφανίζεται σε υψηλές τιμές 

πυκνότητας ρεύματος, γιατί τότε είναι δυσκολότερο να υπάρχει ικανοποιητική ροή του αντιδρώντος 
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αερίου στο όριο τριών φάσεων, όπου λαμβάνει χώρα η ηλεκτροχημική αντίδραση. Για ένα κελί τύπου 

SOFC που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο H2 η υπέρταση συγκέντρωσης δίνεται από τη σχέση: 

 conc
L,c L,a

RT i iln 1 2ln 1
4F i i

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞−
η = − + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (7.18) 

όπου L,ai  και L,ci  είναι η ανοδική και η καθοδική αντίστοιχα οριακή πυκνότητα ρεύματος. 

Η υπέρταση συγκέντρωσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με κατάλληλο σχεδιασμό των τμημάτων 

της ανόδου και της καθόδου ενός κελιού και με την χρήση πορωδών ηλεκτροδίων. Γενικά, στα SOFC, 

λόγω των υψηλών τιμών αέριας και επιφανειακής διαχυτότητας στις θερμοκρασίες λειτουργίας τους, η 

υπέρταση συγκέντρωσης δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. 

Η υπέρταση ενεργοποίησης, actη , αποτελεί το άθροισμα των υπερτάσεων ενεργοποίησης στην 

άνοδο, act,aη , και την κάθοδο, act,cη , του κελιού καυσίμου και οφείλεται στον αργό ρυθμό των 

ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων (αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου) που λαμβάνουν χώρα στα 

ηλεκτρόδια. Οι υπερτάσεις ενεργοποίησης της ανόδου, act,aη , και της καθόδου, act,cη , συνδέονται με 

την πυκνότητα ρεύματος, i, μέσω της εξίσωσης Butler-Volmer: 

 a,a act,a c,a act,a
0,a

F F
i i exp exp

RT RT
⎡ ⎤α η −α η⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (7.19α) 

 a,c act,c c,c act,c
0,c

F F
i i exp exp

RT RT
⎡ ⎤α η −α η⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (7.19β) 

όπου 0,ai  και 0,ci  οι πυκνότητες ρεύματος ανταλλαγής της ανόδου και της καθόδου αντίστοιχα, a,aα  και a,cα  

είναι ο ανοδικός ( i 0> ) και ο καθοδικός ( i 0< ) συντελεστής μεταφοράς φορτίου στην άνοδο, και τέλος c,aα  

και c,cα  είναι ο ανοδικός και ο καθοδικός συντελεστής μεταφοράς φορτίου στην κάθοδο. Οι ανοδικοί και 

καθοδικοί συντελεστές μεταφοράς φορτίου εξαρτώνται από το μηχανισμό της ηλεκτροκαταλυτικής αντίδρασης 

και παίρνουν τιμές από μηδέν (όταν δεν λαμβάνει χώρα καθαρή μεταφορά φορτίου) έως 2. Οι πυκνότητες 

ρεύματος ανταλλαγής 0,ai  και 0,ci  της ανόδου και της καθόδου αντίστοιχα, είναι σημαντικές για τον 

καθορισμό την τιμής της υπέρτασης ενεργοποίησης στα ηλεκτρόδια σύμφωνα με τις εξισώσεις (7.19α) και 

(7.19β). Γενικά ένας καλός ηλεκτροκαταλύτης χαρακτηρίζεται από υψηλή τιμή πυκνότητας ρεύματος 

ανταλλαγής, 0i . Η υπέρταση ενεργοποίησης γίνεται σημαντική σε χαμηλές και ενδιάμεσες τιμές πυκνότητας 

ρεύματος ενός κελιού καυσίμου, όπου πυκνότητα ισχύος P=Ui εμφανίζει μέγιστο. 

Οι state-of-the-art μονάδες SOFC παράγουν ισχύ της τάξης των 0.2-1 W/cm2, και το δυναμικό, U, 

μειώνεται κατά προσέγγιση γραμμικά με την πυκνότητα ρεύματος, i, με κλίση '
cellR , μεγέθους 0.5 Ωcm2. 
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7.2.3 State-Οf-Τhe-Αrt Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFC) 

Στην αγορά παραγωγής ενέργειας και εφαρμογών συμπαραγωγής οι κυψέλες καυσίμου SOFC 

αποτελούν μια αισιόδοξη και πολλά υποσχόμενη προοπτική. Στον Πίνακα 7-2 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας της Décision* που δίνουν την εικόνα της αγοράς για το 2025 σε ότι αφορά 

τις εφαρμογές των κελιών καυσίμου σε σταθερές μονάδες. 

Πίνακας 7-2. H εικόνα της αγοράς για το 2025 σε ότι αφορά τις εφαρμογές των κελιών καυσίμου σε σταθερές μονάδες*. 

technology current state of advancement market share in 2025 (%) 
PAFC 
MCFC 
SOFC 

 
PEMFC 

marketing phase (3000€/kW) 
development/prototypes 

R&D (planar technology) 
development/prototype (tubular technology) 

R&D 

10 
25 
40 
 

25 

Τα SOFC λόγω της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας τους πλεονεκτούν σε σχέση με τους 

άλλους τύπους κυψελών καυσίμου για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί είναι δυνατή η άμεση χρήση 

υδρογονανθράκων, για παράδειγμα φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να εύκολα αναμορφωθεί χωρίς την 

χρήση καταλυτών ευγενών μετάλλων. Δεύτερον, αποτελούν μια πηγή θερμότητας η οποία μπορεί 

εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε μονάδα συμπαραγωγής, με ή χωρίς αεροστρόβιλο, αυξάνοντας έτσι την 

συνολική απόδοση μέχρι και 80%. 

Έχουν αναπτυχθεί τρεις τύποι διατάξεων κελιών SOFC: αυλωτός, επίπεδος και μονολιθικός. Η 

Westinghouse έχει αναπτύξει την τεχνολογία αυλωτής διάταξης στις ΗΠΑ για περισσότερα από 20 

χρόνια, επενδύοντας περισσότερα από 200k€, με βραχυπρόθεσμο στόχο την διάθεση στην αγορά 

μονάδων ισχύος 250kW με κόστος 1000-1500€/kW. Ως μακροπρόθεσμο στόχο έχει θέσει την 

δημιουργία μεγάλων μονάδων συμπαραγωγής με συνδυασμό των βασικών μονάδων (250kW) και 

αεροστρόβιλων συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 3ΜW με απόδοση 70-75%. Παρόμοια τεχνολογία 

αναπτύσσεται και στην Ιαπωνία υπό την αιγίδα της NEDO (New Energy Development Organization). Η 

επίπεδη γεωμετρία, παρά τα προβλήματα κλιμάκωσης, πλεονεκτεί σε σχέση με την αυλωτή καθώς 

επιτυγχάνει μεγαλύτερες πυκνότητες ισχύος. Πολλές εταιρίες στις ΗΠΑ, όπως η Ztek και η Sofco, 

κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση δημιουργώντας μονάδες ηλεκτρικής ισχύος  250kW με στόχο να 

μειώσουν το κόστος στα 500€/kW. Αντίστοιχη έρευνα γίνεται στην Ιαπωνία από την Mitsubishi. Στην 

Ευρώπη η Sulzer Hexis δημιούργησε το σύστημα “HXS 1000 Premiere” κατάλληλο για οικιακή χρήση 

που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο και καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες σε θέρμανση και ηλεκτρισμό 

ενός σπιτιού παράγοντας 1kW ηλεκτρική ενέργεια και 3kW θερμικής ενέργειας. Στον ίδιο τομέα στην 

Ευρώπη δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρίες όπως είναι η ECN (Ολλανδία), και η Rolls Royce 

(Μεγάλη Βρετανία). Η μονολιθική διάταξη είναι η πιο συνεπτυγμένη και με τις μεγαλύτερες πυκνότητες 

ισχύος. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η εταιρία που κυρίως ασχολείται εμπορικά 

είναι η Honeywell στις ΗΠΑ.31 
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7.3 Τριοδική Κυψέλη Καυσίμου (Triode Fuel Cell, TFC) 

7.3.1 Πειραματικό μέρος  

Η διάταξη της νέας τριοδικής κυψέλης καυσίμου (Triode Fuel Cell, TFC) φαίνεται στο Σχήμα 7-

3. Το σύστημα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια: την άνοδο, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως 

ηλεκτρόδιο εργασίας (W) για το βοηθητικό ηλεκτροχημικό κελί, την κάθοδο και το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο (C) του δευτερεύοντος (βοηθητικού) ηλεκτροχημικού κελιού. Τα ηλεκτρόδια βρίσκονται 

όλα σε επαφή με τον στερεό ηλεκτρολύτη και σχηματίζουν δύο ηλεκτρικά κυκλώματα: 

1. Το κύκλωμα του κελιού καυσίμου (fuel cell circuit) που αποτελείται από την άνοδο την 

κάθοδο και μια μεταβλητή αντίσταση, e xR , για την κατανάλωση της ηλεκτρικής 

ισχύος, fcP , που παράγεται. 

2. Το βοηθητικό κύκλωμα (auxiliary circuit) που αποτελείται από το ηλεκτρόδιο εργασίας 

(working electrode, το οποίο είναι το ίδιο με την άνοδο του κελιού καυσίμου), το 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο (counter electrode) και έναν γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη για 

την επιβολή ηλεκτρολυτικού ρεύματος ή ηλεκτρολυτικής τάσης μεταξύ του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου και της ανόδου της κυψέλης καυσίμου. 

Όταν το ρεύμα στο βοηθητικό κύκλωμα είναι μηδέν, auxI 0= , τότε η κυψέλη καυσίμου 

λειτουργεί με τον συμβατικό τρόπο. Παράγει ηλεκτρική ισχύ, 0
fcP , σαν αποτέλεσμα του δυναμικού 0

fcU  

και του ρεύματος 0
fcI  της κυψέλης καυσίμου. Τόσο το δυναμικό, 0

fcU , όσο και το ρεύμα, 0
fcI , 

μεταβάλλονται καθώς μεταβάλλεται η εξωτερική αντίσταση, e xR , στο κύκλωμα της κυψέλης καυσίμου. 

 

Σχήμα 7-3. Σχηματική αναπαράσταση της τριοδικής λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου. Το ηλεκτρόδιο της ανόδου της 
κυψέλης καυσίμου λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ηλεκτρόδιο εργασίας για το βοηθητικό κύκλωμα (άνοδος-
γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης-βοηθητικό ηλεκτρόδιο).  
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Η τριοδική λειτουργία της κυψέλης καυσίμου, που είναι παρόμοια με αυτή των τρίοδων 

σωλήνων κενού (vacuum tube triodes), συνίσταται στην επιβολή ενός ηλεκτρολυτικού ρεύματος 

auxI 0≠  ή δυναμικού στο βοηθητικό κύκλωμα. Ορίζοντας ως farI  το καθαρό Φαρανταϊκό ρεύμα που 

διαρρέει τον στερεό ηλεκτρολύτη και προορίζεται για την κατανάλωση του καυσίμου, και λαμβάνοντας 

υπόψη τον πρώτο νόμο του Kirchhoff στον κόμβο της ανόδου όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-3, έχουμε ότι: 

 fc aux farI I I= +  (7.20) 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο η τριοδική λειτουργία του κελιού καυσίμου έχει την δυνατότητα να 

επηρεάζει την υπέρταση ενεργοποίησης στην άνοδο και να ενισχύει την συνολική απόδοση του κελιού, 

είναι ότι το βοηθητικό κύκλωμα επιβάλει στην άνοδο να λειτουργεί σε καθορισμένες (μέσω του 

επιβαλλόμενου ρεύματος auxI ) τιμές δυναμικού πολύ υψηλότερες από αυτές που επιτρέπονται από την 

συνήθη λειτουργία του, σε σχέση με το Κανονικό Ηλεκτρόδιο Υδρογόνου (Standard Hydrogen Electrode, 

SHE) ή την απόλυτη κλίμακα δυναμικών32, 33. Έτσι, όπως θα δούμε παρακάτω, το κελί καυσίμου μπορεί να 

παράγει ενέργεια με μια διαφορά δυναμικού, fcU , ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο έως και 1.9 V, 

δηλαδή τουλάχιστον 50% υψηλότερα από το αντιστρεπτό δυναμικό του κελιού, revU , που επιτυγχάνεται 

όταν fc auxI I 0= = , και υπολογίζεται με βάση την θερμοδυναμική από την σχέση (7.9): 

 revU ( G) / nF= −Δ  (7.9) 

Κατά την συμβατική λειτουργία ενός κελιού καυσίμου ( auxI 0= ) η επίτευξη τέτοιων τιμών δυναμικού 

είναι αδύνατη καθώς είναι πάντα3-7: 

 fc revU U<  (7.21) 

Η μέθοδος της τριοδικής λειτουργίας ενός κελιού καυσίμου εφαρμόστηκε σε μια κυψέλη 

καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-4. Ο στερεός 

ηλεκτρολύτης ήταν ZrO2-σταθεροποιημένη με 8% mol Y2O3 (YSZ) σε μορφή κυλινδρικού σωλήνα 

κλειστού και επίπεδου στο ένα του άκρο. Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα (OD) ήταν 19 mm ενώ η 

εσωτερική (ID) ήταν 16 mm, συνεπώς το πάχος του τοιχώματος (όπως και του κάτω άκρου του) ήταν 1.5 

mm. Ως άνοδος χρησιμοποιήθηκε ένα λεπτό πορώδες στρώμα Pt, με γεωμετρική επιφάνεια 2cm2 και 

πάχος ~3 μm. Για την παρασκευή του ηλεκτροδίου της ανόδου εναποτέθηκε στο εσωτερικό κάτω άκρο 

του σωλήνα YSZ ένα λεπτό στρώμα οργανομεταλλικής πάστας Engelhard Pt Paste (A-1121) που στη 

συνέχεια πυρώθηκε στους 850°C (Fuel Cell A) ή 930°C (Fuel Cell B) για 1 ώρα12, 19. Το ηλεκτρόδιο της 

ανόδου αποτέλεσε και το ηλεκτρόδιο εργασίας (W) του βοηθητικού κυκλώματος. Η κάθοδος, επίσης 

από Pt, εναποτέθηκε με τον ίδιο τρόπο στο εξωτερικό μέρος του κάτω κλειστού άκρου του σωλήνα YSZ, 

σε σχήμα δακτυλίου (Σχήμα 7-4). Η γεωμετρική επιφάνεια του ηλεκτροδίου της καθόδου ήταν 1 cm2. 

Στο εξωτερικό μέρος του κάτω κλειστού άκρου του σωλήνα YSZ εναποτέθηκε και το τρίτο ηλεκτρόδιο 

της διάταξης, το βοηθητικό (C). Το ηλεκτρόδιο αυτό είναι ένα κυκλικό ηλεκτρόδιο από Pt 
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(παρασκευασμένο με το τρόπο που προαναφέρθηκε), τοποθετημένο στο κέντρο της εξωτερικής 

επιφάνειας του κλειστού άκρου του σωλήνα YSZ και ομόκεντρα με τον δακτύλιο της καθόδου. Η 

γεωμετρική επιφάνεια του βοηθητικού ηλεκτροδίου ήταν 0.33 cm2. 

 

Σχήμα 7-4. Σχηματική αναπαράσταση της τριοδικής διάταξης της κυψέλης καυσίμου SOFC που χρησιμοποιήθηκε στην 
παρούσα μελέτη. Τα ηλεκτρόδια ανόδου (Pt), καθόδου (Pt) και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο (Pt) βρίσκονται εναποτεθειμένα στις 
δύο πλευρές του επίπεδου κάτω κλειστού άκρου ενός σωλήνα YSZ. 

Η τριοδική κυψέλη καυσίμου τοποθετήθηκε στο εσωτερικό κυλινδρικού φούρνου (Σχήμα 7-5), για την 

επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας (400-750°C), και ανοιχτού στο ένα άκρο ώστε το 

ηλεκτρόδιο της καθόδου να βρίσκεται εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρικό αέρα για να τροφοδοτείται συνεχώς με Ο2. 

 

Σχήμα 7-5. Η τριοδική κυψέλη καυσίμου SOFC τοποθετημένη στο εσωτερικό κυλινδρικού φούρνου ανοιχτού στο ένα άκρο 
ώστε το ηλεκτρόδιο της καθόδου να βρίσκεται εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρικό αέρα για να τροφοδοτείται συνεχώς με Ο2.  
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Τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμο στην άνοδο της κυψέλης καυσίμου, ήταν υδρογόνο 

(Η2), αιθάνιο (C2H6) και μεθάνιο (CH4) σε He (ξηρή τροφοδοσία) υψηλής καθαρότητας της Messer και 

της Air Liquide. Οι παροχές των αερίων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 200-300 STP cm3/min έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται συμπεριφορά της κυψέλης καυσίμου ως αντιδραστήρα CSTR και αποφυγή των 

περιορισμών λόγω εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας. 

Για την εφαρμογή και την μέτρηση ρευμάτων/δυναμικών στο βοηθητικό κύκλωμα 

χρησιμοποιήθηκε ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης AMEL 2053. Για την μέτρηση 

ρευμάτων/δυναμικών στο κύκλωμα του κελιού καυσίμου χρησιμοποιήθηκαν ένα αμπερόμετρο (Metex 

ME-21 multimeter) και ένα διαφορικό βολτόμετρο (Fluke 893A AC-DC Differential Voltmeter). 

7.3.2 Παράμετροι 

7.3.2.1 Φαρανταϊκό Ρεύμα 

Το καθαρό, ιοντικό, ρεύμα που διαρρέει τον στερεό ηλεκτρολύτη και προορίζεται για την 

κατανάλωση του καυσίμου ορίζεται ως το Φαρανταϊκό ρεύμα, farI .  Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του 

Kirchhoff στον κόμβο της ανόδου (Σχήμα 7-3), το ρεύμα το οποίο διαρρέει τον ηλεκτρολύτη θα είναι ίσο 

με τη διαφορά του ρεύματος του βοηθητικού κυκλώματος auxI  από το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα 

του κελιού καυσίμου, fcI . Δηλαδή: 

 far fc auxI I I= −  (7.22) 

Όταν farI 0> , τότε το σύστημα λειτουργεί κυρίως σαν κυψέλη καυσίμου και παράγει ηλεκτρικό 

ρεύμα και θερμότητα. Όταν farI 0< , τότε κυριαρχεί η ηλεκτρολυτική λειτουργία του συστήματος.  

7.3.2.2 Θερμοδυναμική απόδοση 

Η θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, κελί καυσίμου-βοηθητικό κύκλωμα, δίνεται από το 

λόγο της πραγματικής ισχύος που παράγει το σύστημα, προς την μέγιστη δυνατή ισχύ που μπορεί να 

ληφθεί από αυτό. Η μέγιστη δυνατή ισχύς λαμβάνεται από το σύστημα όταν το δυναμικό του κελιού 

είναι ίση με το γινόμενο του αντιστρεπτού δυναμικού (όταν το βοηθητικό κύκλωμα είναι ανοιχτό), 
0
revU , επί το καθαρό ιοντικό ρεύμα που διαρρέει τον ηλεκτρολύτη, farI . 

Όταν το σύστημα λειτουργεί κυρίως σαν κελί καυσίμου, δηλαδή farI 0> , τότε παράγει ενέργεια 

και η θερμοδυναμική του απόδοση θα είναι: 

 fc fc aux aux fc aux
sys 0 0

rev far rev fc aux

U I U I P P
U I U (I I )

⋅ − ⋅ −
ε = =

⋅ −
 (7.23) 

όπου fcP , είναι η παραγόμενη ισχύς του κελιού καυσίμου και auxP , η καταναλισκόμενη ισχύς στο 

βοηθητικό κύκλωμα. 
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Όταν το σύστημα λειτουργεί ηλεκτρολυτικά, δηλαδή farI 0< , τότε καταναλώνει ενέργεια και η απόδοσή 

του θα είναι: 

 
0 0
rev far rev fc aux

sys
aux aux fc fc aux fc

U I U (I I )
U I U I P P

⋅ −
ε = =

⋅ − ⋅ −
 (7.24) 

Όταν το βοηθητικό κύκλωμα είναι ανοιχτό ( aux auxI 0,  P 0= = ), δηλαδή το κελί καυσίμου λειτουργεί 

ανεπηρέαστο, τότε η θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, 0
sysε , δίνεται κατά τα γνωστά:  

 
0 0 0 0 0

0 fc fc aux aux fc fc fc
sys 0 0 0 0 0

rev fc aux rev fc rev

U I U I U I U
U (I I ) U I U
⋅ − ⋅ ⋅

ε = = =
− ⋅

 (7.25) 

7.3.2.3 Λόγος ενίσχυσης - Συντελεστής απόδοσης 

Για την ποσοτικοποίηση της βελτίωσης της απόδοσης του κελιού με τη χρήση του βοηθητικού 

κυκλώματος ορίζονται δυο συντελεστές : 

(α) Ο λόγος ενίσχυσης, ρ, ο οποίος είναι ίσος με το λόγο της ισχύος που παράγει το σύστημα 

τριοδικής λειτουργίας, fcP , προς την ισχύ που παράγει το κελί όταν το βοηθητικό κύκλωμα είναι 

ανοιχτό, 0
fcP , δηλαδή: 

 fc fc fc
0 0 0
fc fc fc

P U I
P U I

⋅
ρ = =

⋅
 (7.26) 

(β) Ο συντελεστής απόδοσης, Λ, ο οποίος είναι ίσος με το λόγο του κέρδους ισχύος στο 
σύστημα προς τη δαπάνη ισχύος στο βοηθητικό κύκλωμα, δηλαδή: 

 
0 0 0

fc fc fc fc fc fc fc

aux aux aux aux

P P P U I U I
P P U I
Δ − ⋅ − ⋅

Λ = = =
⋅

 (7.27) 

Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω ο συντελεστής απόδοσης υπολογίζεται από την εξίσωση 

(7.27) για σταθερές τιμές την εξωτερικής αντίστασης, Rex, του κυκλώματος του κελιού καυσίμου: 

  
ex

0
fc fc

aux R

P P
P

⎡ ⎤−
Λ = ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 (7.27α) 

7.3.3 Αποτελέσματα 

7.3.3.1 Καύσιμο CH4 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται ελήφθησαν με τριοδική λειτουργία της κυψέλης καυσίμου 

με ξηρή τροφοδοσία 2% CH4 (σε He) στην άνοδο και σε θερμοκρασιακό εύρος 500-700°C. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά κελιά, FC1 και FC2, με θερμοκρασία πυροσσυσωμάτωσης 930°C 

και 850°C αντίστοιχα. 
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Στο Σχήμα 7-6 παρουσιάζεται η επίδραση του ρεύματος του κελιού καυσίμου, fcI , στο δυναμικό, 

fcU , την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ, fcP , και τον συντελεστή ενίσχυσης, ρ, του κελιού καυσίμου FC1. Το 

πείραμα πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 700°C μεταβάλλοντας την εξωτερική αντίσταση Rex του 

κυκλώματος του κελιού και επιβάλλοντας διάφορα ρεύματα auxI  στο βοηθητικό κύκλωμα. Η περίπτωση 

auxI 0=  αντιστοιχεί σε κανονική, κλασική λειτουργία του κελιού καυσίμου. Στο Σχήμα 7-6Α παρουσιάζεται 

η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU  από το ρεύμα του fcI , στο Σχήμα 7-6Β φαίνεται η αντίστοιχη 

εξάρτηση  της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP  από το ρεύμα fcI , ενώ στο Σχήμα 7-6C παρουσιάζεται η 

εξάρτηση του λόγου ενίσχυσης της ισχύος , ρ, από το fcI . Ο υπολογισμός του λόγου ενίσχυσης γίνεται με 

βάση την εξίσωση (7.26) για σταθερή εξωτερική αντίσταση,  Rex, του κυκλώματος του κελιού, 

ex

0
fc fc R

P / P⎡ ⎤ρ = ⎣ ⎦ . Για το συγκεκριμένο πείραμα ο λόγος ενίσχυσης φτάνει σε τιμές μέχρι 8, δηλαδή μια 

αύξηση της τάξης του 700% που οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση του δυναμικού λειτουργίας του 

κελιού η οποία όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-6Α λαμβάνει τιμές κατά πολύ μεγαλύτερες από το αντιστρεπτό 

δυναμικό και είναι έως και 8 φορές μεγαλύτερο, για δεδομένο ρεύμα από την κανονική λειτουργία του κελιού. 
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Σχήμα 7-6. Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU  και του λόγου fc revU / U  (Α), της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP  (Β) και 
του λόγου ενίσχυσης της ισχύος ρ (C),  από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC1. T=700°C, τροφοδοσία 180 ccSTP/min, 2kPa CH4 σε He. 
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Η παρατηρούμενη έντονη ενίσχυση της ισχύος του κελιού είναι δυνατόν, υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες, να συνοδεύεται και από αύξηση της συνολικής θερμοδυναμικής απόδοσης του συστήματος. 

Έτσι όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-7 όπου παρουσιάζεται η εξάρτηση του συντελεστή απόδοσης, Λ, από 

το ρεύμα του κελιού, fcI , η εφαρμογή ηλεκτρολυτικού ρεύματος auxI 0.05mA=  και 0.15mA στο 

βοηθητικό κύκλωμα, οδηγεί, για ενδιάμεσες τιμές πυκνότητας ρεύματος, σε τιμές του Λ που 

υπερβαίνουν την μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπό τις συνθήκες αυτές η ενίσχυση της ισχύος του κελιού 

υπερβαίνει την παρεχόμενη ισχύ από το βοηθητικό κύκλωμα. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή δεν 

ενισχύεται σημαντικά μόνο η ισχύς του κελιού καυσίμου , αλλά και η συνολική θερμοδυναμική απόδοση 

του συστήματος, sysε , υπερβαίνει την τιμή για συμβατική λειτουργία του κελιού ( auxI 0= ). Αυτό 

φαίνεται  στο Σχήμα 7-8, όπου παρουσιάζεται η συνολική θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, sysε , 
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Σχήμα 7-7. Επίδραση του ρεύματος του κελιού στον συντελεστή απόδοσης ισχύος, Λ, για διάφορες τιμές επιβαλλόμενου 
ρεύματος στο βοηθητικό κύκλωμα. T=700°C, τροφοδοσία 180 ccSTP/min, 2kPa CH4 σε He, FC1. 
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Σχήμα 7-8. Η συνολική θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, sysε , σαν συνάρτηση του καθαρού, ιοντικού, ρεύματος που 
διαρρέει τον στερεό ηλεκτρολύτη, και προκύπτει από την κατανάλωση καυσίμου. Στο ένθετο του σχήματος φαίνεται η 
επίδραση του βοηθητικού ρεύματος, auxI , στην sysε . Συνθήκες όπως στο Σχήμα 7-7. 
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σαν συνάρτηση του καθαρού, ιοντικού, ρεύματος που διαρρέει τον στερεό ηλεκτρολύτη, farI , και 

αντιστοιχεί στο ρεύμα του κελιού που προκύπτει από την κατανάλωση καυσίμου. Στο ένθετο του 

Σχήματος 7-8 φαίνεται καθαρά η επίδραση του βοηθητικού ρεύματος, auxI , στην sysε . 
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Σχήμα 7-9. Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU  και του λόγου fc revU / U  (Α), της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP  
(Β) και του συντελεστή απόδοσης της ισχύος Λ (C),  από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2. T=708°C, τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 
2kPa CH4 σε He. 

Στο Σχήμα 7-9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την λειτουργία του κελιού FC2. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί το κελί αυτό έχει την ίδια ακριβώς διάταξη και γεωμετρικά χαρακτηριστικά με το κελί 

FC1 με την διαφορά ότι τα ηλεκτρόδια Pt έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία  μέχρι τους 850°C (αντί 

για 930°C), με αποτέλεσμα τόσο το πορώδες όσο το μήκος του ορίου των τριών φάσεων (tpb) και η 

πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής των ηλεκτροδίων Pt να είναι υψηλότερα19. Το κελί καυσίμου FC2 

παράγει σημαντικά υψηλότερες τιμές πυκνότητας ρεύματος, δηλαδή μέχρι 18mA/cm2 με τροφοδοσία 

ξηρού CH4 στους 708°C, χαρακτηριστική θερμοκρασία λειτουργίας των SOFCs ενδιάμεσων 

θερμοκρασιών3, 5, 9. Η μέγιστη μετατροπή καυσίμου για τις συνθήκες του πειράματος στο οποίο 

αναφέρεται το Σχήμα 7-9 είναι περίπου 3%. Η επιβολή βοηθητικού ρεύματος στο κελί προκαλεί μια 

διεύρυνση στο δυναμικό λειτουργίας του από 1.2V έως 1.9V (Σχήμα 7-9Α) με μια επακόλουθη αύξηση 

κατά 70% της παραγόμενης ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας και τιμές Λ μέχρι 0.25. 
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7.3.3.2 Καύσιμο C2H6 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό ελήφθησαν με τριοδική λειτουργία της 

κυψέλης καυσίμου με ξηρή τροφοδοσία 2% C2H6 (σε He) στην άνοδο και σε θερμοκρασιακό εύρος 600-

710°C. Χρησιμοποιήθηκε το κελί FC2, με θερμοκρασία πυροσσυσωμάτωσης 850°C. 

Στο Σχήμα 7-10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για θερμοκρασία 600°C, κατά την τριοδική 

λειτουργία του κελιού FC2 με επιβολή βοηθητικού ρεύματος auxI 2mA= − . Συγκεκριμένα στο Σχήμα 7-10Α 

παρουσιάζεται η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU  από το ρεύμα του fcI , στο Σχήμα 7-10Β η 

εξάρτηση της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP  από το ρεύμα fcI , ενώ στο Σχήμα 7-10C 

παρουσιάζεται η μεταβολή του συντελεστή απόδοσης, Λ, και του λόγου ενίσχυσης της ισχύος, ρ, από το 

fcI . Παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός ότι η παραγόμενη ισχύς μπορεί να αυξηθεί έως και 2.5 φορές 

(150%), οι τιμές του Λ παραμένουν χαμηλές (Λ<0.1). Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η τριοδική λειτουργία 

ενός κελιού καυσίμου ελλατώνει τις απώλειες λογω υπέρτασης ενεργοποίησης στα ηλεκτρόδια και 

παρατηρώντας την πρακτικά γραμμική εξάρτηση fc fcU (I )  που εμφανίζεται στα παρακάτω 

αποτελέσματα, είναι δυνατόν να εξηγήσουμε την μορφή της καμπύλης fc(I )ρ  που εμφανίζει μέγιστο 

στην περιορισμένη περιοχή που κυριαρχεί η υπέρταση ενεργοποίησης της ανόδου του κελιού καυσίμου. 

Στην ίδια περιοχή εμφανίζεται αντίστοιχο μέγιστο για την τιμή του συντελεστή απόδοσης. 
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Σχήμα 7-10. (Α) Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU , (Β) της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP   και (C) του λόγου 
ενίσχυσης, ρ, και του συντελεστή απόδοσης, Λ, από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2 κατά την τριοδική του λειτουργία με 

auxI 2mA= − . T=600°C, τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa C2H6 σε He. 
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Στο Σχήμα 7-11 παρουσιάζονται αντίστοιχα αποτελέσματα για θερμοκρασία 710°C, κατά την 

τριοδική λειτουργία του κελιού FC2 με επιβολή βοηθητικού ρεύματος auxI 3mA= −  και -6mΑ. 

Παρατηρούμε ότι εδώ η παραγόμενη ισχύς μπορεί να αυξηθεί έως και 4 φορές, αν και οι τιμές του Λ 

παραμένουν χαμηλές (Λ<0.2). Όπως και πριν, οι καμπύλες fc(I )ρ  και fc(I )Λ  εμφανίζουν μέγιστο στην 

περιορισμένη περιοχή που κυριαρχεί η υπέρταση ενεργοποίησης της ανόδου του κελιού. 
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Σχήμα 7-11. (Α) Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU , (Β) της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP   και (C) του λόγου 
ενίσχυσης, ρ, και του συντελεστή απόδοσης, Λ, από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2 κατά την τριοδική του λειτουργία με 

auxI 3mA= −  και auxI 6mA= − . T=710°C, τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa C2H6 σε He. 

7.3.3.3 Καύσιμο Η2 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό ελήφθησαν με τριοδική λειτουργία της 

κυψέλης καυσίμου FC2 με ξηρή τροφοδοσία 2% Η2 (σε He) στην άνοδο και στην θερμοκρασιακή 

περιοχή 400-700°C. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με καύσιμο CH4 και C2H6, η κάθοδος 

ήταν εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα. 

Στο Σχήμα 7-12 παρουσιάζονται αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά την τριοδική λειτουργία 

της κυψέλης στους 400°C μεταβάλλοντας την τιμή της εξωτερικής αντίστασης, exR , του κυκλώματος 

του κελιού για διάφορες τιμές επιβαλλόμενου ρεύματος, auxI , στο βοηθητικό κύκλωμα. Στο Σχήμα 7-12Α 

παρουσιάζεται η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού, fcU , από το ρεύμα του, fcI , στο Σχήμα 7-12Β η 
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Feed : 2kPa H2

T=400°C
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Σήμα 7-12. (Α) Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU , (Β) της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP  και (C) του 
συντελεστή απόδοσης, Λ, από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2 κατά την τριοδική του λειτουργία με διάφορες τιμές 
επιβαλλόμενου ρεύματος, auxI . Τ=400°C, τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa H2 σε He. 

εξάρτηση της παραγόμενης ισχύος, fcP , από το ρεύμα fcI , ενώ στο Σχήμα 7-12C παρουσιάζεται η 

μεταβολή του συντελεστή απόδοσης, Λ, από το fcI . Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή ρεύματος 

auxI 0.05mA= −  στο βοηθητικό κύκλωμα οδηγεί σε μια αύξηση της μέγιστης παραγόμενης ισχύος της 

κυψέλης καυσίμου κατά 8 φορές. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-12C, στις συγκεκριμένες 

συνθήκες o συντελεστής απόδοσης, Λ, εμφανίζει μέγιστη τιμή 0.28, τιμή μικρότερη της μονάδος. Να 

σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του Λ έγινε για σταθερές τιμές εξωτερικής αντίστασης, exR . 

Στο Σχήμα 7-13 παρουσιάζονται με λεπτομέρεια κάποια αποτελέσματα του Σχήματος 7-12 που 

αντιστοιχούν σε auxI 0=  και auxI 0.03mA= − . Οι ανοιχτοί κύκλοι ( ) δείχνουν την απόδοση του 

κελιού για auxI 0= , δηλαδή την καμπύλη 0 0
fc fcU (I ) . Τα κλειστά τρίγωνα ( ) αντιστοιχούν στην 

καμπύλη fc fcU (I )  που έχει ληφθεί με auxI 0.03mA= − . Να σημειωθεί ότι η απόσταση DG στον άξονα Ι 

αντιστοιχεί στο φαρανταϊκό ρεύμα far fc auxI ( I I )= − . Τέλος, τα ανοιχτά τρίγωνα ( ) δείχνουν την 

εξάρτηση του δυναμικού της ανόδου, an,SOEU σε σχέση με το πρότυπο δυναμικό οξυγόνου από το farI . 

Στο Σχήμα αυτό παρουσιάζεται επίσης με λεπτομέρεια η μετάβαση της κατάστασης λειτουργίας του 

κελιού που προκαλείται από την επιβολή  ρεύματος  στο βοηθητικό κύκλωμα από την θέση Β' ( auxI 0= ) 
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Σχήμα 7-13. Καμπύλες λειτουργίας του κελιού καυσίμου FC2, για auxI 0=  ( 0 0
fc fcU (I ) ) και auxI 30 A= − μ  ( fc fcU (I ) . 

Διακρίνονται ακόμη οι καμπύλες fc fcU (I )  και fc fcU (I )  για την γραφική απεικόνιση της σχέσης της ισχύος που καταναλώνεται 
στο βοηθητικό κύκλωμα (εμβαδόν (KFEB)) και της παραγόμενης ισχύος από το κελί (εμβαδόν (ABCD)). 

στην θέση Β ( auxI 0.03mA= − ) που αντιστοιχεί στο σημείο Η στην καμπύλη an,SOE farU (I ) . Στο 

πείραμα αυτό η παραγόμενη ισχύς του κελιού αυξάνεται κατά ένα παράγοντα 6 (εμβαδόν (ABCD) vs 

εμβαδόν (A'B'C'D)) αλλά η ισχύς που καταναλώνεται στο βοηθητικό κύκλωμα (εμβαδόν (KFEB)) είναι 

μεγαλύτερη κατά 10 περίπου φορές, με αποτέλεσμα ο συντελεστής απόδοσης, Λ, να είναι κοντά στο 0.1, 

όπως έχει ήδη δειχθεί στο Σχήμα 7-12C. 
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Σχήμα 7-14. Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU , από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2 κατά την λειτουργία με auxI 0=  
και auxI 0.05mA= −  για θερμοκρασίες 400-700°C. Τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa H2 σε He. 
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Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε από το Σχήμα 7-13 ότι παρά το γεγονός ότι η 

θερμοδυναμική απόδοση του κελιού καυσίμου, ε, αυξάνεται σε σχέση με την τιμή ε0 που αντιστοιχεί 

σε κλασική λειτουργία του ( auxI 0= ), η συνολική θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, sysε , 

μειώνεται. 

Στο Σχήμα 7-14 παρουσιάζονται οι καμπύλες λειτουργία του κελιού σε διάφορες 

θερμοκρασίες για auxI 0=  (ανοιχτά σύμβολα) και auxI 0.05mA= −  (κλειστά σύμβολα). 

Παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται ενίσχυση κατά την τριοδική λειτουργία. Με 

βάση τα αποτελέσματα αυτά υπολογίζεται ο συντελεστής απόδοσης, Λ, ο οποίος παρουσιάζεται για 

κάθε περίπτωση στο Σχήμα 7-15 ως συνάρτηση του ρεύματος του κελιού, fcI . Όπως φαίνεται το Λ 

αυξάνεται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία και λαμβάνει τιμές μέχρι 0.5 για θερμοκρασία 700°C. Οι 

αντίστοιχες τιμές της συνολικής θερμοδυναμικής απόδοσης του συστήματος εμφανίζονται στο 

Σχήμα 7-16 ως συνάρτηση του φαρανταϊκού ρεύματος, farI . Όπως φαίνεται στους 700°C η τριοδική 

λειτουργία οδηγεί σε τιμές της sysε  που προσεγγίζουν την αρχική τιμή θερμοδυναμικής απόδοσης 

κατά την κλασική λειτουργία του κελιού, 0
sysε . 
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Σχήμα 7-15. Η εξάρτηση του συντελεστή απόδοσης Λ, από το ρεύμα, fcI , του κελιού FC2 κατά την λειτουργία με auxI 0=  και 
auxI 0.05mA= −  για θερμοκρασίες 400-700°C, όπως προκύπτει από το Σχήμα 7-14. Τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa H2 σε He. 

 



198 Κεφάλαιο 7
 

 

0 100 200 300 400
Ifar  /  μA.cm-2

-1

-0.5

0

0.5

1

ε sy
s

-1

-0.5

0

0.5

1

ε s
ys

0

o     T=400°C
m     T=450°C
4,5 T=500°C
$,& T=550°C
+,, T=620°C
.,/ T=700°C

Feed : 2kPa H2

Iaux=-50μA

 

Σχήμα 7-16. Συνολική απόδοση του συστήματος κατά την τριοδική λειτουργία του κελιού, sysε , και κατά την κλασική λειτουργία 
του, 0

sysε , ως συνάρτηση του φαρανταϊκού ρεύματος, farI , για θερμοκρασίες 400-700°C, όπως προκύπτει από το Σχήμα 7-14. 
Τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa H2 σε He. ( ), ( ), ( ), ( ): auxI 0.05mA= − , ( ), ( ), ( ), ( ), (o), (m): auxI 0= . 
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Σχήμα 7-17. (Α) Η εξάρτηση του δυναμικού του κελιού fcU , και (Β) της παραγόμενης ισχύος του κελιού fcP   από το ρεύμα, 
fcI , του κελιού FC2 κατά την τριοδική του λειτουργία. ( ) auxI 0= , ( ) auxI 0.05mA= − , ( ) auxI 0.05mA= + . T=400°C, 

τροφοδοσία: 180ccSTP/min, 2kPa H2 σε He. 

Τέλος στο Σχήμα 7-17 παρουσιάζεται η τριοδική λειτουργία του κελιού FC2, σε χαμηλή 

θερμοκρασία 400°C, κατά την επιβολή τόσο θετικού ( auxI 0.05mA= + ) όσο και αρνητικού 

( auxI 0.05mA= − ) ρεύματος στο βοηθητικό κύκλωμα. Όπως παρατηρούμε η λειτουργία της κυψέλης 

καυσίμου ενισχύεται μόνο κατά την επιβολή αρνητικού ρεύματος ( auxI 0< ) στο βοηθητικό κύκλωμα, 

δηλαδή ρεύμα με φορά αντίθετη από αυτή του παραγόμενου ρεύματος από το κελί fcI , και κατά 

συνέπεια ηλεκτρολυτικό. Αντίθετα, με την επιβολή στο βοηθητικό κύκλωμα ρεύματος ίδιας φοράς με το 

ρεύμα του κυκλώματος του κελιού ρεύματος, δηλαδή θετικό ( auxI 0> ), τότε το σύστημα των δύο 

κυκλωμάτων λειτουργεί σαν δύο κελιά καυσίμου συνδεδεμένα παράλληλα, με αποτέλεσμα την συνολική 

μείωση της παραγόμενης ισχύος, αφού μέρος αυτής καταναλώνεται στο δευτερεύον κύκλωμα. 
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7.3.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Η δυνατότητα που παρέχει η τριοδική λειτουργία μιας κυψέλης καυσίμου για ενίσχυση της 

απόδοσής της, δηλαδή αύξηση της παραγόμενης ισχύος και της συνολικής θερμοδυναμικής απόδοσης, 

sysε , πηγάζει από το γεγονός ότι το βοηθητικό κύκλωμα επιβάλει στην άνοδο (ή ενδεχομένως στην 

κάθοδο) να λειτουργεί σε καθορισμένες (μέσω του επιβαλλόμενου ρεύματος auxI ) τιμές ενός μικτού 

δυναμικού πολύ υψηλότερες από αυτές που επιτυγχάνονται κατά την συμβατική λειτουργία του κελιού. 

Το δυναμικό αυτό είναι τύπου διάβρωσης καθώς στο ηλεκτρόδιο της ανόδου λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα οι συνήθεις ανοδικές αντιδράσεις: 

 2
4 2 2CH 4O CO 2H O 8e− −+ → + +  (7.28) 

 2
4 2CH O CO 2H 2e− −+ → + +  (7.29) 

και οι καθοδικές (ηλεκτρολυτικές) αντιδράσεις: 

 2
2 2H O 2e O H− −+ → +  (7.30) 

 2
2CO 2e O CO− −+ → +  (7.31) 

ακολουθούμενες από γρήγορη ηλεκτρολυτική καύση του Η2 και του CO σε γειτονικά ενεργά κέντρα που 

λειτουργούν ανοδικά. Έτσι την ίδια στιγμή ένα μέρος της επιφάνειας της ανόδου λειτουργεί ως κανονική 

άνοδος, και ένα μέρος της ως κάθοδος. Αυτό το δυναμικό τύπου διάβρωσης που αναπτύσσεται στο 

ηλεκτρόδιο της ανόδου ελαχιστοποιεί την εμπέδηση μεταξύ ανόδου και καθόδου34 και κατά συνέπεια 

οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω υπερτάσεων στο ανοδικό ηλεκτρόδιο. Σε πολύ 

αρνητικά (και μη προσβάσιμα κατά την συμβατική λειτουργία) δυναμικά της ανόδου κατά την τριοδική 

λειτουργία η επιφανειακή κάλυψη των Ο2- ελαχιστοποιείται 19, 35 και η ρόφηση ηλεκτροθετικών ειδών 

(δότες ηλεκτρονίων) όπως Η2, CΟ και CH4 ενισχύεται 19, 35, 36. Ως αποτέλεσμα ενισχύεται ο συνολικός 

ρυθμός της ανοδικής οξείδωσης ο οποίος κανονικά περιορίζεται από την παροχή και την ρόφηση του 

καυσίμου στην άνοδο 7, 19. 

Με εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff στα δύο κυκλώματα του Σχήματος 7-3 προκύπτει η 

αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη, κατά την τριοδική λειτουργία της κυψέλης καυσίμου, τιμών Λ που 

υπερβαίνουν την μονάδα και συνεπώς 0
sys sysε > ε . 

Αναλυτικά, η θερμοδυναμική απόδοση του συστήματος, όπως έχει αναφερθεί (εξίσωση (7.23)), 

δίνεται από την σχέση: fc fc aux
sys

rev far

U I P
U I

−
ε =  ή ισοδύναμα fc aux aux fc

sys
rev far rev

U I U U
U I U

−
ε = − , καθώς 

far fc auxI I I= − . Η μεταβολή της sysε  κατά την τριοδική λειτουργία είναι:  
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 sys
rev far

P
U I
Δ

Δε =  (7.32) 

όπου η αντίστοιχη μεταβολή στην παραγόμενη ισχύ του συστήματος θα είναι: 

 o o
fc fc fc fc aux auxP U I U I U IΔ = − −  ή o o

fc far fc far aux aux fcP U I U I I U U( )Δ = − − −  (7.33) 

Σύμφωνα με το Σχήμα 7-18 και με την προϋπόθεση ότι το βοηθητικό ηλεκτρόδιο και η κάθοδος είναι μη 

πολώσιμα, έχουμε κατά την τριοδική λειτουργία ( auxI 0≠ ): 

 fc rev fc aux fc fcU U I R( )= − η −αη −  ή fc rev fc aux far fc aux fcU U I R I R= − η + αη − −  (7.34) 

και aux rev fc aux aux auxU U I R( )= − η −αη +  (7.35) 

ενώ για το ανοιχτό κύκλωμα ( auxI 0= ): 

  o o
fc rev fc fcfc

U U I R= − η −  (7.36) 

όπου fcR  και auxR  είναι οι ωμικές αντιστάσεις των κυκλωμάτων του κελιού καυσίμου και του 

βοηθητικού αντίστοιχα, και auxη  είναι η υπέρταση της ανόδου στο βοηθητικό κύκλωμα. Η παράμετρος 

α εξαρτάται από την σχετική γεωμετρία των ηλεκτροδίων και παίρνει τιμές μεταξύ 0.5 και 1. 

 

Σχήμα 7-18. Απεικόνιση των δυναμικών των ηλεκτροδίων μιας κυψέλης καυσίμου κατά την τριοδική λειτουργία της, με βάση 
το Πρότυπο Δυναμικό Οξυγόνου (SOE)32. 

Συνεπώς από τις εξισώσεις (7.34) και (7.35): 

  aux fc aux aux fc fcU U I R I R− = +  ή aux fc aux aux fc far fcU U I R R I R− = + +( )  (7.37) 
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και για σταθερή τιμή του φαρανταϊκού ρεύματος (εξισώσεις (7.34) και (7.36)):  

 o o
fc fc fc fc fc fc auxU U R I− = η −η + αη −  (7.38) 

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις και την εξίσωση (7.32), η μεταβολή της ισχύος κατά την 

επιβολή ενός σταθερού βοηθητικού ρεύματος δίνεται από: 

 o
aux aux fc fc fc far aux aux aux fc far fcP I R I I I R R I R( ) [ ( ) ]Δ = αη − + η −η − + +  (7.39) 

και αντίστοιχα η μεταβολή της θερμοδυναμικής απόδοσης του συστήματος (εξίσωση (7.32)):  

 
o 2

aux fc fc aux fc aux fc aux aux fc
sys

rev rev rev far

I R I R I R R
U U U I

( )αη + η −η − +
Δε = − −  (7.40) 

Προκειμένου να έχουμε αύξηση της θερμοδυναμικής απόδοσης του συστήματος ( 0
sys sysε > ε  ή 

sys 0Δε > ), θα πρέπει σύμφωνα με την εξίσωση (7.40): 

 
o 2

aux fc fc aux fc aux fc aux aux fc

rev rev rev far

I R I R I R R
0

U U U I
( )αη + η − η − +

− − >  (7.41) 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 

 o fc aux aux
fc fc o o

farfc fc

I I IRT RT RT1
F F F II I

ln( ) ln( )η −η = = + ≈
β β β

 (7.42) 

προκύπτει η παρακάτω ανίσωση ως συνθήκη έτσι ώστε να επιτύχουμε αύξηση στην θερμοδυναμική 

απόδοση του συστήματος: 

 aux fc aux

aux aux fc aux fc far

2R I
I R R R R I( )

αη
> +

+ +
 (7.43) 

Η ανίσωση αυτή, η οποία είναι δευτέρου βαθμού ως προς το auxI , περιγράφει την παραβολική 

εξάρτηση της θερμοδυναμικής απόδοσης sysε  από το auxI , όπως φαίνεται στο ένθετο του Σχήματος 7-8, 

και δικαιολογεί το γεγονός ότι το Λ υπερβαίνει την μονάδα μόνο για ενδιάμεσες τιμές του auxI  (Σχήμα 

7-7). Η σχέση αυτή καθορίζει ακόμη τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχημένο σχεδιασμό και 

λειτουργία της τριοδικής κυψέλης καυσίμου, οι οποίες είναι: 

• ισχυρά πολώσιμη διεπιφάνεια ανόδου/ηλεκτρολύτη για το βοηθητικό κύκλωμα και την αντίδραση 

που λαμβάνει χώρα εκεί 

• μικρές ωμικές αντιστάσεις και στα δύο κυκλώματα (κυψέλης καυσίμου και βοηθητικό) 

• ενδιάμεσες τιμές επιβαλόμενου ρεύματος, auxI , στο βοηθητικό κύκλωμα. 
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Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της τριοδικής κυψέλης καυσίμου, όπως φαίνεται από τα 

πιο πάνω αποτελέσματα, είναι το γεγονός ότι μπορεί να αυξήσει την απόδοση μιας κυψέλης καυσίμου 

υπό συνθήκες μεγάλου αριθμού Wagner, δηλαδή όταν η ανοδική ή καθοδική υπέρταση είναι υψηλότερη 

από τις ωμικές απώλειες. Επομένως η τριοδική σχεδίαση και λειτουργία μιας κυψέλης καυσίμου μπορεί 

να ενισχύσει την συνολική λειτουργία και απόδοση κυψελών τύπου SOFC αλλά και state-of-the-art 

κυψέλες PEM τροφοδοτούμενες με CH3OH για πρακτικές εφαρμογές. 

Πρέπει ακόμη να τονίσουμε ότι η τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου, είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί προκειμένου να αντικατασταθούν οι υψηλού κόστους ηλεκτροκαταλύτες ευγενών μετάλλων 

που χρησιμοποιούνται σήμερα στις υπάρχουσες τεχνολογίες κυψελών καυσίμου ως ηλεκτρόδια ανόδου 

ή καθόδου, δίνοντας λύση με τον τρόπο αυτό σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ευρεία 

πρακτική εφαρμογή και χρήση των κελιών καυσίμου. 

7.4 Συμπεράσματα 

Η τριοδική διάταξη και λειτουργία αποτελεί μια μέθοδο βελτίωσης της συνολικής απόδοσης και 

λειτουργίας κυψελών καυσίμου. Ηλεκτρική ισχύς παρέχεται μέσω ενός γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη ή 

άλλης πηγής, στο βοηθητικό κύκλωμα-ηλεκτροχημικό κελί που συνίσταται από το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο και την άνοδο (ή την κάθοδο) του πρωτεύοντος κελιού. Η εφαρμογή της τριοδικής 

λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση του δυναμικού 

λειτουργίας (μέχρι 2V) και της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος, fcP ,  (μέχρι και 8 φορές ή 800%). Υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας είναι επίσης δυνατόν να αυξηθεί και η συνολική θερμοδυναμική 

απόδοση, sysε , του συστήματος. Η τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου (ή και μπαταριών), που η 

αρχή της ομοιάζει με συνεχή “φόρτιση” μιας μπαταρίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, είναι 

ιδιαίτερα επωφελής στις περιπτώσεις όπου η ανοδική και καθοδική υπέρταση είναι σημαντικές. Κατά 

την εφαρμογή της τριοδικής λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου ενισχύεται ο συνολικός ρυθμός της 

ανοδικής οξείδωσης (ή της αναγωγής του οξυγόνου στην κάθοδο) ο οποίος κανονικά περιορίζεται από 

την παροχή και την ρόφηση του καυσίμου στην άνοδο7, 19 (ή του οξυγόνου στην κάθοδο). 

Η τριοδική σχεδίαση και λειτουργία κελιών καυσίμου μπορεί να βρεί εφαρμογή σε χαμηλής 

θερμοκρασίας κελιά τύπου SOFC αλλά και PEM όπου κυριαρχούν οι απώλειες λόγω σημαντικών 

υπετράσεων στην άνοδο ή την κάθοδο, προκειμένου να μειώσει σημαντικά τις απώλειες αυτές και να 

βελτιώσει τελικά την συνολική λειτουργία και απόδοση αυτών των κελιών. Ακόμη είναι δυνατόν να 

αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την χρήση ηλεκτροδίων από νέα υλικά χαμηλότερου κόστους. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 
Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά την διερεύνηση του μηχανισμού της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και της συσχέτισής του με την ανάπτυξη των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-

φορέα. Εξετάσθηκαν τα παρακάτω τρία θέματα: 

1. Η επαγωγή της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με την χρήση στερεού ηλεκτρολύτη μικτού 

(ιοντικού-ηλεκτρονικού) αγωγού. 

2. Η επαγωγή της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε ηλεκτρικά μονωμένους/διεσπαρμένους 

καταλύτες. 

3. Η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση και ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης 

μετάλλου-φορέα (long range MSI) 

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη αυτή συνοψίζονται ως εξής: 

1. Ένας μικτός ηλεκτρονικός-ιοντικός αγωγός, όπως η CeO2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να επάγει το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, όπως αποδεικνύεται στο 

καταλυτικό σύστημα Pt/CeO2 το οποίο εμφανίζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά. 

2. Είναι δυνατή η ηλεκτροχημική ενίσχυση της ενεργότητας μεταλλικών καταλυτών, 

ακόμα και αν αυτοί δεν βρίσκονται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την έμμεση πόλωση του καταλύτη υπό μορφή παράλληλα διατεταγμένων δίπολων, το 

κάθε ένα από τα οποία λειτουργεί ως στοιχειώδες ηλεκτροχημικό κελί. 

3. Η αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και στην περίπτωση 

όπου ο καταλύτης δεν βρίσκεται πλήρως διεσπαρμένος στον φορέα (π.χ. 

νανοκρύσταλλοι διεσπαρμένων καταλυτών), αλλά είναι εναποτεθειμένος στην επιφάνειά 

του με την μορφή ενός πολυκρυσταλλικού πορώδους στρώματος. Στα πλαίσια της 

θεωρούμενης μηχανιστικής ισοδυναμίας των φαινομένων της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, η ηλεκτροχημική ενίσχυση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την γένεση και την 

ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-

support interactions) που λαμβάνει χώρα ακόμη και σε ολόκληρη την ενεργό επιφάνεια 

συνεχών υμενίων Pt. 
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Ηλεκτροχημική ενίσχυση σε στερεό ηλεκτρολύτη μικτό (ιοντικό-ηλεκτρονικό) αγωγό CeO2. 

Οξείδωση αιθυλενίου σε καταλυτικό στρώμα Pt εναποτεθειμένο σε CeO2. 

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκε μια μελέτη όπου χρησιμοποιείται ένας μικτός (ιοντικός-

ηλεκτρονικός) αγωγός, το οξείδιο του δημητρίου (CeO2), ως στερεός ηλεκτρολύτης στον οποίο 

βρίσκονται εναποτεθειμένα καταλυτικά στρώματα-ηλεκτρόδια από Pt. Η μελέτη αυτή, που αφορά την 

ηλεκτροχημική ενίσχυση της αντίδρασης οξείδωσης του αιθυλενίου, κατέληξε στα ακόλουθα συνοπτικά 

συμπεράσματα: 

• Η CeO2, ένας μικτός ηλεκτρονιακός-ιοντικός αγωγός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

επάγει το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης καταλυτών Pt. 

• Το σύστημα Pt/CeO2 εμφανίζει ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά επιβεβαιώνοντας τον γενικό 

πειραματικό κανόνα (global rule) G2, σύμφωνα με τον οποίο, μια αντίδραση εμφανίζει 

καθαρά ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά, όταν το αντιδρόν-δότης ηλεκτρονίων είναι 

ροφημένο ισχυρά στην καταλυτική επιφάνεια, και μάλιστα πολύ πιο ισχυρά από ότι το 

αντιδρόν-δέκτης ηλεκτρονίων. 

• Ο παρατηρούμενος λόγος προσαύξησης, ρ, είναι σχετικά μικρός και φτάνει μέχρι το 3, 

αλλά οι αντίστοιχες τιμές της φαρανταϊκής απόδοσης Λ (=Δr/(I/2F)) είναι της τάξεως 

του 3×105, δηλαδή ανάμεσα στις μεγαλύτερες που έχουν παρατηρηθεί σε πειράματα 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

• Οι παρατηρούμενες τιμές χρόνου χαλάρωσης είναι μία ή δύο τάξης μεγέθους 

μεγαλύτερες από αυτές που μετρήθηκαν στην περίπτωση YSZ αλλά σε κάθε περίπτωση 

μπορούν να εξηγηθούν από την μικρή ιοντική αγωγιμότητα της CeO2. 

• Οι παρατηρούμενη ενίσχυση του ρυθμού μπορεί να εξηγηθεί με βάση την επίδραση της 

μεταβολής του δυναμικού και του έργου εξόδου του καταλύτη στην ισχύ των 

χημειοροφητικών δεσμών του οξυγόνου και του αιθυλενίου (C2H4). 
 

Ηλεκτροχημική Ενίσχυση Ηλεκτρικά Μονωμένων/Διεσπαρμένων Καταλυτών που Λειτουργούν ως 

Διπολικά Ηλεκτροχημικά Κελιά (Bipolar Electrochemical Promotion) 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε η ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών, ηλεκτροχημικά 

ενισχυόμενων κελιών. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα καταλυτικά συστήματα Pt/YSZ και 

Pt/TiO2 και εξετάσθηκαν στην πρότυπη αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι δυνατή η ενίσχυση της ενεργότητας μεταλλικών καταλυτών, 

ακόμα και αν αυτοί δεν βρίσκονται σε άμεση ηλεκτρική επαφή. Αυτό εξηγείται με βάση τον τρόπο πόλωσης 

του καταλύτη υπό μορφή παράλληλων δίπολων, κατά την επιβολή δυναμικού μεταξύ δύο αδρανών 

ηλεκτροδίων/ακροδεκτών. 

Ο λόγος ενίσχυσης που επιτυγχάνουμε με τις διατάξεις που εξετάσθηκαν αυξάνει με αύξηση του 

επιβαλλόμενου δυναμικού φτάνοντας σε πλατό για δυναμικά >30V. Ωστόσο το επίπεδο ενίσχυσης που 

επιτυγχάνουμε με μια διπολική διάταξη, σε όρους λόγου ενίσχυσης (ρ) και φαρανταϊκής απόδοσης (Λ), 
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είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο μιας τυπικής διάταξης όπου ο καταλύτης βρίσκεται σε άμεση 

ηλεκτρική επαφή. Αυτό εξηγείται με βάση τον ηλεκτρόφοβο χαρακτήρα της αντίδρασης που εξετάζεται 

στον καταλύτη Pt, και την μερικώς ανοδική και μερικώς καθοδική πόλωση κάθε στοιχειώδους 

καταλυτικού στρώματος, που οδηγεί σε μια μη ομοιόμορφη κατανομή του έργου εξόδου του μετάλλου. 

Συνεπώς η εφαρμογή της διπολικής διάταξης ενδείκνυται για αντιδράσεις ή καταλυτικά συστήματα που 

εμφανίζουν συμπεριφορά ανεστραμμένου ηφαιστείου (inverted volcano), δηλαδή ενίσχυση του ρυθμού 

με ανοδική και καθοδική πόλωση, όπως η οξείδωση του CO σε Pt. 

Κατά την εφαρμογή των διπολικών κελιών για ηλεκτροχημική ενίσχυση, είναι απαραίτητη η 

επιβολή υψηλών τιμών δυναμικού (~30V) μεταξύ των ακραίων ηλεκτροδίων προκειμένου να αντιστοιχεί 

σε κάθε κελί που δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού της τάξης του 1V. 

Ένα σημαντικό ποσοστό του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα παραμένει μη εκμεταλλεύσιμο 

καθώς διέρχεται μέσω του ηλεκτρολύτη χωρίς να συμβάλλει στην πόλωση του καταλύτη ή την παροχή 

προωθητικών ιόντων σε αυτόν. Το ρεύμα αυτό αποτελεί το λεγόμενο “bypass current” και η απώλειά του 

κάνει απαραίτητη την εφαρμογή μεγαλύτερων ρευμάτων προκειμένου ένα διπολικό σύστημα να έχει 

απόδοση αντίστοιχη με μια τυπική διάταξη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Το ποσοστό του bypass current 

εξαρτάται κυρίως από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης. Η χρήση μικρού πάχους 

ηλεκτρολύτη, σε σχέση με την επιφάνεια του στην οποία είναι εναποτεθειμένος ο καταλύτη και η μικρή 

απόσταση μεταξύ κάθε στοιχειώδους διπόλου και των ηλεκτροδίων/ακροδεκτών βοηθούν στην μείωση 

του bypass current. Η μικτή ιοντική/ηλεκτρονική αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη TiO2 που εξετάσθηκε 

φαίνεται να μειώνει την απώλεια ρεύματος, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές φαρανταϊκής απόδοσης σε 

σύγκριση με την YSZ στις ίδιες συνθήκες πειράματος και επιτυγχάνοντας αντίστοιχα επίπεδα ενίσχυσης. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία διπολικών ηλεκτροχημικών κελιών αποτελεί μια καινοτομία που 

δίνει ώθηση στην εφαρμογή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλυτικά συστήματα 

τα οποία προσεγγίζουν αντίστοιχα βιομηχανικά σε όρους διασποράς και ενεργής επιφάνειας. 

Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε μια διάταξη σαν αυτή και να επεκτείνουμε τη χρήση της με 

εφαρμογές σε τυπικά βιομηχανικά καταλυτικά συστήματα, πλήρως διεσπαρμένων καταλυτών 

υποστηριγμένων σε ιοντικούς (YSZ), ή μικτούς (ηλεκτρονικούς-ιοντικούς) αγωγούς (TiO2), υψηλού 

πορώδους είναι σημαντικό να ξεπεραστούν δύο κυρίως προβλήματα: η απώλεια ρεύματος κατά την 

πόλωση, και οι περιορισμοί λόγω εσωτερικής διάχυσης πού προκύπτουν από την υψηλή ενεργότητα 

τέτοιων συστημάτων. Η κατάλληλη επιλογή της αγωγιμότητας του ηλεκτρολύτη, της φόρτισης του 

καταλύτη και της “θέσης” του στο ηλεκτροχημικό κελί (διασπορά και σχεδίαση του συστήματος) μπορεί 

να κάνει δυνατή την πρακτική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
 

Ηλεκτροχημική ενίσχυση και αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα. 

Ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα: Ένα παράδειγμα 

Στα πλαίσια της θεωρούμενης μηχανιστικής ισοδυναμίας των φαινομένων της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, μελετήθηκε, και παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 5,  η 

μόνιμη ενεργοποίηση του καταλυτικού συστήματος Pt/YSZ για την αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου. 
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Μελετήθηκε, δηλαδή η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση και ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης 

μετάλλου-φορέα (long range MSI) για το συγκεκριμένο καταλυτικό σύστημα, καθώς και η επίδραση που έχει 

το πάχος του καταλυτικού στρώματος στην εμφάνιση και το μέγεθος του φαινομένου.  

Όπως αποδείχθηκε, η αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και στην 

περίπτωση όπου ο καταλύτης δεν βρίσκεται πλήρως διεσπαρμένος στον φορέα (π.χ. νανοκρύσταλλοι 

διεσπαρμένων καταλυτών), αλλά είναι εναποτεθειμένος στην επιφάνειά του με την μορφή ενός 

πολυκρυσταλλικού πορώδους στρώματος. 

Η γένεση του φαινομένου των αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα σε λεπτά πορώδη καταλυτικά 

στρώματα Pt που βρίσκονται εναποτεθειμένα σε YSZ, με την βοήθεια της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, δείχνει 

ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την γένεση 

και την ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας αλληλεπίδρασης μετάλλου φορέα (long range metal-support 

interactions) που λαμβάνει χώρα ακόμη και σε ολόκληρη την ενεργό επιφάνεια συνεχών υμενίων Pt. 

Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της “μόνιμης” ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

καταλυτών (permanent NEMCA), και οφείλεται στην θερμικά ή ηλεκτροχημικά προερχόμενη και 

ελεγχόμενη διάχυση προωθητικών ιόντων Ο2- από τον φορέα YSZ στην διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου, 

γεγονός που επιφέρει μια αύξηση της κάλυψης ιόντων οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια και οδηγεί το 

μέταλλο σε μια κατάσταση αυξημένου έργου εξόδου, δηλαδή σε μια ηλεκτροχημικά ενισχυμένη κατάσταση 

NEMCA, υψηλής ενεργότητας. 

Το μέγεθος της ενίσχυσης που προκύπτει από τη συνέργεια των δύο φαινομένων εξαρτάται 

σημαντικά από το πάχος του καταλυτικού στρώματος και συγκεκριμένα μειώνεται όσο το πάχος αυξάνει, 

καθώς η διάχυση των προωθητικών ιόντων στην καταλυτική επιφάνεια γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Σε 

προηγούμενη μελέτη έχει αναπτυχθεί ένα μαθηματικό μοντέλο διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών που ειδών 

που ερμηνεύει την μετακίνηση (backspillover) νεανικών προωθητικών ειδών, Οδ-, από τον στερεό 

ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια. Η λύση του μοντέλου αυτού οδηγεί στον υπολογισμό βασικών 

αδιάστατων παραμέτρων που καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος ενός ηλεκτροχημικά προωθημένου 

καταλύτη ή το μέγιστο μέγεθος μεταλλικού κρυσταλλίτη υποστηριγμένου καταλύτη, ώστε να αξιοποιούνται 

πλήρως τα προωθητικά είδη και να βρίσκεται σε πλήρη δράση ο παραπάνω μοριακός μηχανισμός διάχυσης 

(backspillover) ειδών Oδ- από το φορέα προς την επιφάνεια των μεταλλικών κρυσταλλιτών. 

Στα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης  έγινε εφαρμογή αυτού του μαθηματικού 

μοντέλου και υπολογίσθηκε ο παράγοντας αποτελεσματικότητας ηp, ο οποίος αποτελεί ένα μέτρο της 

ενίσχυσης που επιτυγχάνουμε με ένα καταλυτικό σύστημα (υποστηριγμένο φιλμ μετάλλου συγκεκριμένου 

πάχους) με αναφορά την καλύτερη δυνατή ενίσχυση που θα μπορούσαμε να πάρουμε με το ίδιο σύστημα, 

στην ιδανική περίπτωση που εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα προωθητικά είδη που φτάνουν στην καταλυτική 

επιφάνεια. Υπολογίσθηκε ακόμη η τιμή της επιφανειακής διαχυτότητας Ds του Ο στην Pt στους 360°C. Η 

τιμή αυτή είναι Ds=0.55 × 10-11 cm2/s, και βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή συμφωνία με την βιβλιογραφία. 
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για 

ανάπτυξη νέων συστημάτων στην κατεύθυνση της μεταφοράς και εφαρμογής του φαινομένου NEMCA 

από την εργαστηριακή στην βιομηχανική κλίμακα. 

Αναπτύχθηκε ένας πρότυπος ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος καταλυτικός αντιδραστήρας 

(MEPR), ο οποίος αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ ενός μονολιθικού αντιδραστήρα και μιας διάταξης 

επίπεδου κελιού καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη. Η σχεδίαση του MEPR αλλά και η χρήση μικρού 

πάχους ηλεκτροδίων-καταλυτών εναποτεθημένων με εξάχνωση (sputtering), έδωσαν την δυνατότητα 

λειτουργίας του θπό συνθήκες που προσομοιάζουν τις βιομηχανικές, όσον αφορά τις παροχές ή 

ταχύτητες χώρου και την διασπορά του καταλύτη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ιδιαίτερα για την 

περίπτωση της αναγωγής του NO από C2H4 παρουσία O2, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πρακτική 

εφαρμογή του φαινομένου NEMCA, με τιμές ενίσχυσης του ρυθμού έως 1.5 ενώ η φαρανταïκή απόδοση 

υπερέβαινε το 30. 

Η αρχή λειτουργίας της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, δηλαδή η ελεγχόμενη μεταβολή του 

δυναμικού ενός ηλεκτροδίου-καταλύτη, εφαρμόστηκε και στον σχεδιασμό μιας τριοδικής κυψέλης 

καυσίμου (TFC). Σε αυτή την περίπτωση ένα τρίτο, βοηθητικό, ηλεκτρόδιο επιτρέπει τον έλεγχο και την 

τροποποίηση του δυναμικού της ανόδου ή καθόδου σε ένα κελί καυσίμου SOFC. Τα πρώτα 

αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ενίσχυση (μέχρι 8 φορές) στην απόδοση ενός κελιού SOFC, με 

καύσιμο CH4, όταν λειτουργούσε τριοδικά σε σχέση με την κλασική, συμβατική λειτουργία του. 

 

Μονολιθικός ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας 

(Monolithic Electrochemically Promoted Reactor, MEPR) 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάστηκε ένας πρωτότυπος ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας 

(Monolithic Electrochemically Promoted Reactor, MEPR), που αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη 

επιτυχημένη απόπειρα κλιμάκωσης μεγέθους (scale-up) και μεταφοράς της τεχνογνωσίας του 

φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης από την εργαστηριακή στην βιομηχανική κλίμακα. 

Στην παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, ένας πρότυπος μονολιθικός 

ηλεκτροχημικά ενισχυόμενος αντιδραστήρας (MEPR) με 22 πλάκες (Διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

PCT/GR2004/000006). Ο αντιδραστήρας MEPR έχει όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις 

ενός κλασικού μονολίθου (honeycomb), ωστόσο σε σχέση με τον κλασικό μονολιθικό αντιδραστήρα, ο 

MEPR έχει το πλεονέκτημα ότι οι καταλυτικές πλάκες μπορούν να προστεθούν, αφαιρεθούν ή 

αντικατασταθούν στα διαλείμματα της λειτουργίας του. 

Πέρα από τις καταλυτικές πλάκες, ο αντιδραστήρας MEPR είναι δυνατόν να περιέχει και μία 

πλάκα που, με κατάλληλη επιλογή του υλικού των υμενίων, δρα ως ηλεκτροχημικός ανιχνευτής (sensor) 

της μέσης αέριας σύστασης παρέχοντας ένα ηλεκτρικό σήμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο της επιβαλλόμενης τάσης του ρεύματος στις καταλυτικές πλάκες. Στην μορφή αυτή ο 

αντιδραστήρας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιδραστήρα-ανιχνευτή (integrated Monolithic 

Electropromoted Reactor Sensor, MEPRS). 
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Ο πρότυπος αντιδραστήρας που κατασκευάσθηκε, δοκιμάστηκε για την οξείδωση του C2H4  και 

για την αναγωγή του ΝΟ από C2H4 παρουσία Ο2, καθώς και για την ηλεκτροχημική αναγωγή του ΝΟ. 

Ο αντιδραστήρας MEPR λειτούργησε σε πολύ μεγαλύτερες παροχές (1.8 l/min), ταχύτητες 

χώρου (1200 h-1) και μετατροπές (~90%) από κάθε προηγούμενη μονάδα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και 

επέδειξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για πρακτικές εφαρμογές, καθώς παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη σταθερότητα σε μηχανική και θερμική καταπόνηση. Σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η 

ηλεκτροχημική ενίσχυση λεπτών (40 nm) στρωμάτων Rh και Pt, με διασπορά του μετάλλου τουλάχιστον 

10%, δηλ. συγκρίσιμη με αυτή εμπορικών υποστηριγμένων καταλυτών. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως 

περιορίσει το μέγιστο οικονομικό εμπόδιο για την πιθανή εμπορική εφαρμογή της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης. 

 

Τριοδική κυψέλη καύσιμου (Triode Fuel Cell, TFC) 

Η σημαντική υπέρταση που εμφανίζεται λόγω της ανεπαρκούς ηλεκτροκατάλυσης στην άνοδο 

και την κάθοδο, παραμένει ίσως το κυριότερο εμπόδιο για την ευρεία εφαρμογή και εμπορική 

εκμετάλλευση της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC) και πολυμερούς 

ηλεκτρολυτικής μεμβράνης (PEMFC). Η ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών απωλειών που οφείλονται 

στην ανοδική και καθοδική υπέρταση σε κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες αποτελεί μακροχρόνια 

επιδίωξη της επιστημονικής κοινότητας και έχει γίνει σημαντική έρευνα γύρω από αυτό το θέμα. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η τριοδική διάταξη και λειτουργία κυψελών καυσίμου, ή οποία  

αποτελεί μια μέθοδο βελτίωσης της συνολικής απόδοσης και λειτουργίας τους. 

Η τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου (ή και μπαταριών), είναι μια νέα καινοτομία που 

αναπτύχθηκε και συνίσταται στην εισαγωγή, πέραν της ανόδου και καθόδου, ενός τρίτου βοηθητικού 

ηλεκτροδίου (counter electrode) και στην επιβολή ηλεκτρολυτικής τάσης ή ηλεκτρολυτικού ρεύματος 

μεταξύ του ηλεκτροδίου αυτού και της ανόδου ή καθόδου της κυψέλης καυσίμου (Διεθνές δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας PCT/GR03/00032). 

Η εφαρμογή της τριοδικής λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου έχει ως αποτέλεσμα την 

σημαντική ενίσχυση του δυναμικού λειτουργίας (μέχρι 2V) και της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος, 

fcP , (μέχρι και 8 φορές ή 800%). Σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας είναι επίσης δυνατόν να 

αυξηθεί και η συνολική θερμοδυναμική απόδοση, sysε , του συστήματος. 

Η τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου (ή και μπαταριών), που η αρχή της ομοιάζει με 

συνεχή “φόρτιση” μιας μπαταρίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, είναι ιδιαίτερα επωφελής στις 

περιπτώσεις όπου η ανοδική και καθοδική υπέρταση είναι σημαντικές. Κατά την εφαρμογή της 

τριοδικής λειτουργίας μιας κυψέλης καυσίμου ενισχύεται ο συνολικός ρυθμός της ανοδικής οξείδωσης 

(ή της αναγωγής του οξυγόνου στην κάθοδο) ο οποίος κανονικά περιορίζεται από την παροχή και την 

ρόφηση του καυσίμου στην άνοδο (ή του οξυγόνου στην κάθοδο). 

Η τριοδική σχεδίαση και λειτουργία κελιών καυσίμου μπορεί να βρει εφαρμογή: 
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• σε κυψέλες καυσίμου SOFC βιομηχανικής παραγωγής σε θερμοκρασίες λειτουργίας 

σημαντικά χαμηλότερες των σήμερα χρησιμοποιούμενων (500-800οC έναντι 800-

1100οC), το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σήμερα ερευνητικούς 

στόχους στην περιοχή των κυψελών καυσίμου SOFC 

• σε κυψέλες καυσίμου PEM που χρησιμοποιούν ως καύσιμο Η2 ή CH3OH, και όπου η 

δηλητηρίαση της ανόδου από το σχηματιζόμενο ενδιάμεσο CO αποτελεί καίριο 

τεχνολογικό πρόβλημα. Η τριοδική λειτουργία είναι δυνατόν να επιτρέψει την 

σημαντική μείωση της ανοδικής υπέρτασης και την συνακόλουθη σημαντική αύξηση 

της ηλεκτρικής ισχύος.  

Γενικότερα  η τριοδική σχεδίαση και λειτουργία κελιών καυσίμου είναι δυνατόν να επιτρέψει 

την σημαντική ελάττωση της ποσότητας των ευγενών μετάλλων που χρησιμοποιούνται σήμερα 

στα ηλεκτρόδια των  state-of-the-art κυψελών καυσίμου. 
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