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…στην Άννα 



Πρόλογος 
 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ηλεκτροχηµείας του 

Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Με την ολοκλήρωσή της νιώθω την 

ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάστηκα και 

συνυπήρξα τα τελευταία 4 χρόνια. Πρώτα απ’ όλα τον Καθηγητή και ∆άσκαλό µου Κώστα Βαγενά χωρίς 

τη βοήθεια του οποίου θα ήταν δύσκολη έως αδύνατη η ολοκλήρωση της διδακτορικής µου διατριβής. Η 

αρωγή του σε κρίσιµες στιγµές καθώς και οι πολύτιµες συµβουλές και ιδέες του λειτούργησαν πολλές 

φορές καταλυτικά για την αντιµετώπιση πλήθους προβληµάτων που παρουσιάστηκαν. ∆ε θα ξεχάσω 

ποτέ, το νεανικό ενθουσιασµό του (ακόµα και σε µεταµεσονύκτιες ώρες) κατά τη διάρκεια 

εργαστηριακών πειραµάτων, όταν τα πειραµατικά αποτελέσµατα µας ωθούσαν σε απολαυστικές 

συζητήσεις µε στόχο την ερµηνεία τους. Θα ήταν παράλειψή µου να µην ευχαριστήσω επίσης το 

∆ηµήτρη Τσιπλακίδη µε τον οποίο συνεργάστηκα στα πρώτα στάδια της διατριβής µου. Η συµβολή του 

στην κατανόηση της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποίησα ήταν καθοριστική. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους µου, µεταπτυχιακούς και διπλωµατικούς φοιτητές µε τους 

οποίους συνυπήρξα και συνεργάστηκα κατά διαστήµατα. 

Η ολοκλήρωση µιας εργασίας όµως (και ιδιαίτερα µιας διδακτορικής διατριβής) πέραν της 

απαιτούµενης επιστηµονικής καθοδήγησης προϋποθέτει κατά τη γνώµη µου ψυχική ηρεµία και 

υποστήριξη. Τα αποθέµατα αυτά που χρειάστηκε να αναλώσω, τα χρωστώ στην αγαπηµένη µου Άννα 

που µε στήριξε µε την αγάπη και την υποµονή της σε όλη τη διάρκεια της διατριβής µου. Πολλές φορές,  

το φορτίο που της µετέδωσα ήταν πιο βαρύ από αυτό που άντεχε και έπρεπε να φέρει. Ίσως το ευχαριστώ 

να είναι λίγο µπροστά στη στήριξη και αγάπη που µου παρείχε. Και σίγουρα θα ήταν ελλιπές αν δε 

συνοδευόταν από ένα συγνώµη για τις δύσκολες στιγµές που περάσαµε µε αφορµή τις απογοητέυσεις που 

συνοδεύουν δυστυχώς ή ευτυχώς την επιστηµονική έρευνα και την εκπόνηση ενός διδακτορικού. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, που είχαν την 

καλοσύνη να µε τιµήσουν µε την παρουσία τους και να συµβάλουν στην παρούσα µορφή της εργασίας µε 

τις συµβουλές τους. Ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Κοµνινέλλη (από το EPFL), ο οποίος πρόθυµα αποδέχθηκε 

την προσκληση να συµµετέχει στην επιτροπή και να είναι παρών την ηµέρα της παρουσίασης και 

εξέτασης της διδακτορικής µου διατριβής.  



Περίληψη 
 

Μελετήθηκε το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µετάλλων (ή αλλιώς µη-Φαρανταϊκή 

τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας, NEMCA). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές 

της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (Temperature Programmed Desorption, TPD) και της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης µονοξειδίου του άνθρακα από ισότοπο οξυγόνο, υπό συνθήκες 

υψηλού κενού. Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη, µεταλλικά 

καταλυτικά υµένια υποστηριγµένα σε σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (ΥSZ), έναν αγωγό ιόντων 

οξυγόνου καθώς επίσης και διεσπαρµένος καταλύτης 1% Pt/YSZ. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στις γενικές αρχές της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

(φαινόµενο NEMCA). Παρουσιάζονται µερικά επιλεγµένα παραδείγµατα εφαρµογής του φαινοµένου 

NEMCA καθώς και µια σύντοµη αναφορά όλων των εργασιών που έχουν εµφανιστεί στη βιβλιογραφία 

και αφορούν το συγκεκριµένο φαινόµενο. Συζητείται επίσης η χρήση διάφορων πειραµατικών τεχνικών 

και θεωρητικών µελετών για την εξήγηση του φαινοµένου. Με βάση τα αποτελέσµατα των µελετών 

αυτών, παρουσιάζεται το µοντέλο που έχει αναπτυχθεί και εξηγεί τα παρατηρούµενα φαινόµενα σε 

µοριακό επίπεδο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια πιο εκτεταµένη αναφορά στους στερεούς ηλεκτρολύτες, τις 

ιδιότητές τους και τους τοµείς στους οποίους χρησιµοποιούνται. Ειδικότερα για τη σταθεροποιηµένη µε 

ύττρια ζιρκονία (YSZ), έναν αγωγό ιόντων οξυγόνου, αναδεικνύεται η µη στοιχειοµετρία του 

συγκεκριµένου ηλεκτρολύτη και αναπτύσσεται µεθοδολογία, µε τη βοήθεια της οποίας µπορεί κανείς να 

υπολογίσει την ποσότητα του µη στοιχειοµετρικού πλεγµατικού οξυγόνου. Στο δεύτερο µισό του 

κεφαλαίου εισάγονται οι έννοιες της υπερχείλισης (spillover) και της αντίστροφης υπερχείλισης 

(backspillover), οι οποίες χρησιµοποιούνται στην ερµηνεία και την κατανόηση του φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης αλλά και των αλληλεπιδράσεων φορέα µετάλλου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση της τεχνικής της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

(TPD) για τη µελέτη της ρόφησης οξυγόνου σε υποστηριγµένο υµένιο Pd/YSZ, µε σκοπό τη µελέτη της 

αρχής του φαινοµένου NEMCA. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες υψηλού κενού ενώ η 

ρόφηση του οξυγόνου έγινε τόσο από την αέρια φάση όσο και ηλεκτροχηµικά, ως O2-, µέσω της 

εφαρµογής ρεύµατος µεταξύ του καταλυτικού υµενίου και ενός βοηθητικού ηλεκτροδίου Au. Τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης µας οδήγησαν στη διεξαγωγή ανάλογων πειραµάτων TPD µε 

χρήση ισότοπου οξυγόνου, προκειµένου να διερευνηθεί η συµµετοχή του πλεγµατικού οξυγόνου στα 

παρατηρούµενα φάσµατα εκρόφησης. Έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου (αέρια 

ρόφηση) είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση δυο κορυφών (β1 και β2) στα φάσµατα εκρόφησης. 

Ο σχηµατισµός της πρώτης κορυφής, β1, που εκροφάται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Τp=250-



280°C) ευνοείται σε χαµηλές θερµοκρασίες ρόφησης (Τads<327°C) και µεγάλους χρόνους 

έκθεσης. Η ανοµοιοµορφία των φασµάτων εκρόφησης είναι ενδεικτική για την παρουσία και 

τρίτης φάσης ‘’υποεπιφανειακού’’ οξυγόνου (β3) που εκροφάται σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες. 

Η χρήση του ισότοπου οξυγόνου απέδειξε ότι σηµαντικό ποσοστό του οξυγόνου που εκροφάται 

(~75%) µετά από αέρια ρόφηση αποτελείται από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη. Από την 

άλλη µεριά, ηλεκτροχηµική προώθηση ιόντων οξυγόνου, Ο2-, µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, 

στην επιφάνεια του Pd είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυο φάσεων οξυγόνου, β2 και β3, µε 

κορυφές εκρόφησης στους 400°C και 450°C αντίστοιχα. Όταν η ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων 

οξυγόνου λαµβάνει χώρα σε µη κορεσµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης επιφάνεια, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του δεσµού του ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου (β2) και κατά συνέπεια 

την αύξηση της δραστικότητάς του. Τέλος, ανάλυση των φασµάτων εκρόφησης µε χρήση της 

τροποποιηµένης ανάλυσης Redhead έδειξε ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης του 

οξυγόνου της φάσης β2 µειώνεται γραµµικά µε την αύξηση του δυναµικού του καταλύτη για ένα 

εύρος δυναµικών 0.9-1.35 V. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται χρήση ισότοπου οξυγόνου σε συνδυασµό µε την τεχνική της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης για το ηλεκτροχηµικό στοιχείο Pt/YSZ. Τα φάσµατα 

εκρόφησης που προκύπτουν µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 

περιέχουν (και σε αυτήν την περίπτωση) εκτός του ροφηµένου από την αέρια φάση οξυγόνου και 

σηµαντική ποσότητα πλεγµατικού οξυγόνου. Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιείται οξυγόνο 
16Ο2 στην αέρια φάση (αποτελέσµατα προηγούµενων εργασιών), τα φάσµατα που εµφανίζονται κατά την 

εκρόφηση αποτελούν το άθροισµα των φασµάτων των δυο προαναφερθέντων οξυγόνων. Αέρια ρόφηση 

ισότοπου οξυγόνου, 18Ο2, σε θερµοκρασίες µικρότερες των 100°C οδηγεί σε σχηµατισµό ατοµικά 

ροφηµένου οξυγόνου (φάση β1) το οποίο εκροφάται σε θερµοκρασίες Τp=100-160°C. Οι θερµοκρασίες 

αυτές είναι κατά πολύ µικρότερες από τη θερµοκρασία εκρόφησης ατοµικού οξυγόνου σε µη 

υποστηριγµένους καταλύτες Pt. Αυτό το είδος οξυγόνου (φάση β1), το οποίο αποδόθηκε σε ροφηµένο 

οξυγόνο πάνω στην τριεπιφάνεια µετάλλου–στερεού ηλεκτρολύτη–αερίου είναι πολύ ενεργό καταλυτικά, 

ακόµα και σε θερµοκρασίες µικρότερες των 100°C. Από την άλλη µεριά, αέρια ρόφηση ισότοπου 

οξυγόνου, 18Ο2, σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 200°C είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των 

κορυφών β2 και β3 (που αντιστοιχούν σε ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια της Pt) µε 

Τp=425°C και Τp=500°C αντίστοιχα, σε απόλυτη συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες. Η φάση β2 είναι 

κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης (π.χ. 18Ο) ενώ η φάση β3 είναι κατειληµµένη από οξυγόνο 

προερχόµενο από το στερεό ηλεκτρολύτη (16Ο). Η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση της φάσης β3, η οποία 



είναι κατειληµµένη πάντα από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη ήταν ένα από τα σηµαντικότερα 

αποτελέσµατα του τέταρτου κεφαλαίου µιας και η φάση αυτή ευθύνεται για τα φαινόµενα 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που παρουσιάζουν υποστηριγµένοι σε YSZ καταλύτες. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται χρήση της τεχνικής της θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO από 

ισότοπο οξυγόνο πάνω σε διάφορα στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη (Pt/YSZ, Pd/YSZ και Au/YSZ) υπό 

οξειδωτικές συνθήκες και πολύ χαµηλές πιέσεις (συνθήκες κενού). Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την 

ενεργό συµµετοχή του οξυγόνου που φέρει ο στερεός ηλεκτρολύτης τόσο υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος όσο υπό συνθήκες πόλωσης. Στο ίδιο κεφάλαιο επίσης αναπτύσσεται το µοντέλο του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή (sacrificial promoter model) ενώ χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα των 

κινητικών πειραµάτων σε συνδυασµό µε τα ισοθερµοκρασιακά πειράµατα δυναµικής απόκρισης του 

καταλυτικού ρυθµού, προκειµένου να επαληθευτούν οι αρχές του παραπάνω µηχανισµού. Για την 

περίπτωση του στοιχείου Pt/YSZ και για θερµοκρασίες µικρότερες των 300°C υπήρξε εξαιρετική 

συµφωνία µεταξύ της θεωρητικής εξίσωσης (υπολογισµού του παράγοντα προσαύξησης) και του 

πειραµατικού αποτελέσµατος. Για τις θερµοκρασίες αυτές ο παράγοντας Sp(=∆rC16O2/(I/2F)) µετρήθηκε 

πολύ κοντά στη µονάδα. Από την άλλη µεριά για µεγαλύτερες θερµοκρασίες, ο παράγοντας Sp ήταν πολύ 

µικρότερος της µονάδας. Ανάλογες τιµές (Sp<<1) µετρήθηκαν και στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε 

ως στοιχείο Pd/YSZ. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής γίνεται χρήση των τεχνικών της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (µε χρήση ισότοπου οξυγόνου) και θερµοπρογραµµατιζόµενης 

οξείδωσης CO από ισότοπο οξυγόνο πάνω σε διεσπαρµένο καταλύτη 1% Pt/YSZ τόσο υπό συνθήκες 

υψηλού κενού όσο και υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν χρησιµοποιώντας υποστηριγµένο 

υµένιο Pt/YSZ κάτω από ανάλογες πειραµατικές συνθήκες. Σε γενικές γραµµές, τα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου τόσο για το υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ όσο και για 

το διεσπαρµένο καταλύτη Pt/YSZ είναι ποιοτικά παρόµοια, ειδικά όταν το στοιχείο Pt/YSZ 

(υποστηριγµένο υµένιο Pt) πολώνεται ανοδικά και προκύπτει µια ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt. 

Αέρια ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18O2, σε θερµοκρασίες ρόφησης, Tads, µικρότερες των 100°C οδηγεί, 

και στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη Pt/YSZ (όπως και στο υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ) 

σε µια κορυφή οξυγόνου 18O2 µε θερµοκρασία εκρόφησης Tp≈100-160oC. Από την άλλη µεριά, αέρια 

ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 200°C οδηγεί στην εµφάνιση των 

γνωστών κορυφών β2 και β3. Στο διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) και οι δυο φάσεις (β2 και β3) είναι 

κατειληµµένες από πλεγµατικό οξυγόνο, 16O, ενώ στο υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ, η φάση β2 είναι 

κατειληµµένη κυρίως από οξυγόνο της αέριας φάσης, 18O, ενώ η φάση β3 είναι κατειληµµένη από 

πλεγµατικό οξυγόνο, 16O. Οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16O, είναι δυνατό να καταλάβει θέσεις στη 



φάση β2 µέσω ανοδικής πόλωσης, δηλαδή ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου, 16O2-, προς την 

επιφάνεια του µετάλλου. Υπό αυτές τις συνθήκες η ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt/YSZ εµφανίζεται 

σχεδόν ταυτόσηµη µε το διεσπαρµένο καταλύτη Pt/YSZ. Το ότι η φάση β3, η οποία είναι πάντοτε 

κατειληµµένη από πλεγµατικό οξυγόνο και είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως µια φάση υπεύθυνη για το 

φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (στις περιπτώσεις όπου φορέας είναι η YSZ) είναι παρούσα 

και στην περίπτωση των διεσπαρµένων καταλυτών Pt/YSZ επιβεβαιώνει τη µηχανιστική ισοδυναµία των 

δυο φαινόµένων, της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου κατά την 

περίπτωση χρήσης φορέων που είναι αγωγοί ιόντων οξυγόνου O2-. 



Abstract 
Many studies have been curried out during the last two decades reporting the use of 

solid electrolytes. Their use in chemical co-generation studies leads to a new phenomenon, 

the called ‘’Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity’’ or otherwise 

NEMCA effect or Electrochemical Promotion, ΕΡ. It has been found that the catalytic 

activity and selectivity of metal films deposited on solid electrolytes can be altered 

dramatically and reversible under constant apply of current or potential. 

Isotope oxygen, 18Ο2, and supported metals on solid electrolyte (YSZ) were used during 

this study in conjunction with temperature programmed desorption technique in order to 

study NEMCA effect. The presence of lattice oxygen in the oxygen desorption spectra 

during the heating proved the participation and the great importance of this non 

stoichiometric oxygen. Experiments also were curried out using nanodispersed Pt catalyst 

on YSZ. Comparison was done between the results of supported catalyst and nanodispersed 

catalyst showing the similarities of these types of catalysts. The above cells (Pt, Pd, Au / 

YSZ) were used both under open circuit conditions and anodic or cathodic polarization 

during temperature programmed oxidation of CO by isotope oxygen. Such electrochemical 

promotion studies were done successfully (non Faradaic behaviour) for first time in this 

study under high vacuum conditions (P∼10-5 mbar). 



 i

Περιεχόµενα 0 
 

 

Κεφάλαιο 1:  

1.1 Εισαγωγή .........................................................................................................................1  

1.2  Πειραµατική ∆ιάταξη για µελέτες του φαινοµένου NEMCA .........................................6  

1.3  Τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας ...................................................................7  

1.4  Τροποποίηση της εκλεκτικότητας ..................................................................................11  

1.5  Βασικές αρχές της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης ..............................................................13  

1.5.1  Πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής και τάξη του συντελεστή Φαρανταϊκής απόδοσης..13  

1.5.2  Μετρήσεις έργου εξόδου (work function, WF) .............................................................14  

1.5.3  Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption, TPD)..17  

1.5.4  Κυκλική βολταµετρία (Cyclic Voltametry, CV)............................................................18  

1.5.5  Φασµατοσκοπία σύνθετης αντίστασης (AC impedance spectroscopy) .........................18  

1.5.6  Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (XPS) ............................................19  

1.5.7  Φασµατοσκοπία  φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (UPS) ...............................................21  

1.5.8  Φασµατοσκοπία RAMAN (SERS) ................................................................................21  

1.5.9  Ηλεκτρονική µικροσκοπία εκποµπής φωτοηλεκτρονίων (PEEM) ................................22  

1.5.10  Ηλεκτρονική µικροσκοπία σήραγγος (STM).................................................................23  

1.5.11  Κβαντοµηχανικοί υπολογισµοί ......................................................................................24  

1.5.12  Μαθηµατική µοντελοποίηση και κανόνες της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης .................26  

1.6  Συµπεράσµατα ...............................................................................................................27  

Αναφορές......................................................................................................................................29 

 

Κεφάλαιο 2: Στερεοί Ηλεκτρολύτες – YSZ – Στοιχειοµετρία της YSZ.  

2.1 Στερεοί Ηλεκτρολύτες..................................................................................................33 

2.1.1 Στερεοί Ηλεκτρολύτες - Γενικά......................................................................................33 

2.1.2 YSZ – Στοιχειοµετρία της YSZ......................................................................................36 

2.2 Χρήση στερεών ηλεκτρολυτών ...................................................................................39 

2.2.1 Ποτενσιοµετρία στερεού ηλεκτρολύτη ..........................................................................39 

2.2.2 Ηλεκτροκαταλυτική λειτουργία κελιών καυσίµου στερεών ηλεκτρολυτών ..................41 

2.2.3 Ηλεκτροχηµική βαθµονόµηση φασµατογράφου µάζας για εξαγωγή ρυθµού 

 διεργασιών σε συνθήκες κενού.......................................................................................45 

2.3 Φαινόµενα Spillover-Backspillover ............................................................................49 

2.3.1 Φαινοµενολογία: δότες και δέκτες ηλεκτρονίων ............................................................49 

2.3.2 Θερµοδυναµική και κινητική των φαινοµένων spillover-backspillover ........................51 



 ii

Αναφορές ..................................................................................................................................... 53 

 

Κεφάλαιο 3: Μελέτη της ρόφησης οξυγόνου σε πολυκρυσταλλικό φιλµ Pd εναποτεθηµένο σε 

YSZ χρησιµοποιώντας θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (ΤΡD) 

3.1 Η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) ................................. 56 

3.1.1 Πειραµατική ∆ιαδικασία ............................................................................................... 57 

3.1.2 Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης............................................................................ 59 

3.1.2.1 Μέθοδος µεταβαλλόµενων ρυθµών θέρµανσης ή τροποπ/µένη µέθοδος Redhead.. 60 

3.1.2.2 Μέθοδος ύψους κορυφής εκρόφησης ....................................................................... 62 

3.1.2.3 Μέθοδος ισόθερµων ρόφησης .................................................................................. 63 

3.1.2.4 “Πλήρης” ανάλυση ................................................................................................... 65 

3.1.2.5 Υπολογιστική προσέγγιση φασµάτων εκρόφησης ................................................... 65 

3.1.2.6 Μέθοδος χαµηλών καλύψεων................................................................................... 66 

3.1.2.7 Μέθοδος εύρους κορυφών ........................................................................................ 68 

3.1.3 Συµπεράσµατα ............................................................................................................... 70 

3.2 Ρόφηση οξυγόνου σε Pd εναποτεθειµένο σε YSZ ...................................................... 70 

3.2.1 Ρόφηση οξυγόνου σε Pd ................................................................................................ 70 

3.3 Πειραµατική ∆ιάταξη - ∆ιαδικασία ........................................................................... 75 

3.3.1 Παρασκευή και χαρακτηρισµός ηλεκτροδίων ............................................................... 75 

3.3.2 Πειραµατική διάταξη ..................................................................................................... 76 

3.3.3 Ρόφηση οξυγόνου .......................................................................................................... 77 

3.4 Αποτελέσµατα και Συζήτηση ...................................................................................... 80 

3.4.1 Αέρια ρόφηση ........................................................................................................... 80 

3.4.2 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 από την αέρια φάση............................................. 87 

3.4.3 Ηλεκτροχηµική ρόφηση ........................................................................................... 94 

3.4.4 Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην ενέργεια ενερ/σης της εκρόφησης.... 98 

3.4.5 Σύγκριση αέριας και ηλεκτροχηµικής ρόφησης ..................................................... 101 

3.4.6 Συνδυασµένη αέρια και ηλεκτροχηµική ρόφηση ................................................... 102 

3.5 Συµπεράσµατα ...................................................................................................... 106 

Αναφορές ................................................................................................................................... 108 

 
Κεφάλαιο 4: Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε Pt/YSZ 

 Αποτελέσµατα και Συζήτηση .................................................................................... 110 

4.1 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 σε Pt/YSZ............................................................. 110 

4.1.1 Ρόφηση οξυγόνου σε Pt............................................................................................... 110 

4.1.2 Κατασκευή ηλεκτροχηµικού κελιού και χαρακτηρισµός ............................................ 112 

4.1.3 Αέρια ρόφηση οξυγόνου 16Ο2 και ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 ........................................ 113 



 iii

4.2         Συµπεράσµατα ............................................................................................................123 

Αναφορές....................................................................................................................................124 

 

Κεφάλαιο 5: Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της οξείδωσης του µονοξειδίου του άνθρακα (CO) από 

ισότοπο οξυγόνου 18Ο2 υπό συνθήκες κενού χρησιµοποιώντας ηλεκτροχηµικά 

στοιχεία Pt/YSZ/Au, Pd/YSZ/Au και Au/YSZ/Au. 

Επιβεβαίωση του µηχανισµού θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial Promoter 

Mechanism) 
5.1 Εισαγωγή .....................................................................................................................126 

5.2 Οξείδωση του CO από 18Ο2 πάνω σε Pt/YSZ/Au .....................................................127 

5.2.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (ΤΡΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος ..................................................................................................127 

5.1.2 Πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού..................................136 

5.3 Οξείδωση του CO από 18Ο2 πάνω σε Pd/YSZ/Au ....................................................140 

5.3.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (ΤΡΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος ..................................................................................................140 

5.3.2 Πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού..................................149 

5.4 Οξείδωση του CO από 18Ο2 πάνω σε Au/YSZ/Au....................................................153 

5.4.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (ΤΡΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος και συµπεριφορά του ρυθµού µετά από εφαρµογή ρευµάτων.153 

5.5 Μηχανισµός θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial promoter mechanism) ..............158 

5.6        Συµπεράσµατα .............................................................................................................164 

Αναφορές....................................................................................................................................166 

 

Κεφάλαιο 6: Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 σε διεσπαρµένου καταλύτη 1%Pt/YSZ. 

Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (CO + 18O2) χρησιµοποιώντας 

διεσπαρµένου καταλύτη 1%Pt/YSZ. 

Σύγκριση διεσπαρµένου καταλύτη 1%Pt/YSZ µε υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ. 

6.1 Εισαγωγή .....................................................................................................................169 

6.2 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε διεσπαρµένο καταλύτη 1%Pt/YSZ και σύγκριση     

µε ηλεκτροενισχυµένο υµένιο Pt/YSZ .......................................................................170 

6.2.1 Παρασκευή και χαρακτηρισµός διεσπαρµένου καταλύτη 1%Pt/YSZ.........................170 

6.2.2 Πειραµατική διάταξη - διαδικασία...............................................................................171 

6.2.3 Αποτελέσµατα..............................................................................................................174 

6.3 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO µε χρήση διεσπαρµένου 

καταλύτη 1% Pt/YSZ και σύγκριση µε ηλεκτροενισχυµένο υµένιο Pt/YSZ .........183 



 iv

6.3.1 Πειραµατική διάταξη - διαδικασία .............................................................................. 183 

6.3.2 Αποτελέσµατα ............................................................................................................. 184 

6.4 Συµπεράσµατα............................................................................................................ 188 

Αναφορές ................................................................................................................................... 191 

 



 

Κεφάλαιο 1 

Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση 
Μη-Φαρανταϊκή ηλεκτροχηµική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας 
Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity (NEMCA effect) 

 
 

1.1 Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν γίνει εκτεταµένες µελέτες που έχουν ως στόχο τους την έρευνα 

και τη χρήση στερεών ηλεκτρολυτών σε διάφορες τεχνολογικές εφαρµογές. Συγκεκριµένα η πετυχηµένη 

χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών σε κελιά καυσίµων (SOFC) [1, 2], σένσορες [3], µπαταρίες [4], 

ηλεκτροχρωµικές [5, 6] και ηλεκτροχηµικές µονάδες συµπαραγωγής [7-10] αποτελεί µια καλή βάση, 

που επιτρέπει και δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω χρησιµοποίησή τους σε εµπορική κλίµακα. Πιο 

ειδικά, η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών σε µελέτες χηµικής συµπαραγωγής οδήγησε στην 

ανακάλυψη και τη µελέτη ενός νέου φαινοµένου, γνωστού ως Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική 

Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity, NEMCA effect) ή Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση (Electrochemical Promotion, ΕΡ) [11, 12]. 

Έχει βρεθεί γενικά ότι η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα µεταλλικών υµενίων 

εναποτεθειµένων σε στερεούς ηλεκτρολύτες (π.χ. σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ) ένας 

αγωγός ιόντων οξυγόνου, O2- , β"-Al2O3 ένας αγωγός ιόντων νατρίου, Na+  ή CaZr0.9In0.1O3-α ένας 

αγωγός πρωτονίων, H+) µπορεί να διαφοροποιηθεί δραµατικά και αντιστρεπτά, εφαρµόζοντας ένα 

ηλεκτρικό ρεύµα ή δυναµικό, µεταξύ του µεταλλικού καταλυτικού υµενίου και ενός δεύτερου υµενίου 

(βοηθητικό ηλεκτρόδιο) το οποίο είναι επίσης εναποτεθειµένο στον στερεό ηλεκτρολύτη. 

Το ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode) ενός στοιχείου στερεού ηλεκτρολύτη εκτίθεται σε µίγµα 

αερίων αντιδρώντων (π.χ. C2H4 + O2): 

 

Αέρια αντιδρώντα 

(π.χ. C2H4+O2) 

Ηλεκτρόδιο εργασίας - 

Καταλύτης 

(π.χ. Pt,Rh,Ag,IrO2) 

Στερεός 

ηλεκτρολύτης 

(π.χ. ZrO2-Y2O3) 

Βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο 

(π.χ. Au) 

Βοηθητικό 

αέριο 

(π.χ. O2) 
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Το ηλεκτρόδιο εργασίας παίζει το ρόλο τόσο του ηλεκτροδίου όσο και του καταλύτη για την 

καταλυτική αντίδραση, π.χ. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O. Το βοηθητικό αέριο µπορεί να είναι αέρας 

όταν χρησιµοποιείται η διάταξη τύπου κελιού-καυσίµου (fuel cell) (σχήµα 1.1a) ή ακόµα και το ίδιο το 

αντιδρών µίγµα, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της διάταξης τύπου µονού θαλάµου (single 

chamber) (σχήµα 1.1b) [13-15]. 

Η επαγόµενη αντιστρεπτή τροποποίηση στον καταλυτικό ρυθµό (εκφρασµένη σε mol/s) βρέθηκε να 

είναι έως και 150 φορές µεγαλύτερη από τον καταλυτικό ρυθµό πριν την εφαρµογή του ρεύµατος, δηλ. 

µια αύξηση 15,000% στον καταλυτικό ρυθµό. Επιπλέον αυτή η αύξηση του ρυθµού έχει βρεθεί γενικά 

ότι είναι 10-105 φορές µεγαλύτερη από τον ρυθµό, I/nF, παροχής ιόντων (π.χ. O2-, Na+, Η+) προς ή από 

την καταλυτική επιφάνεια (όπου I είναι το ρεύµα που εφαρµόζουµε, n το φορτίο του ιόντος και F η 

σταθερά του Faraday). Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ιόν που παρέχεται στην καταλυτική επιφάνεια µπορεί 

να προκαλέσει την αντίδραση έως και 105 ροφηµένων ατόµων προς παραγωγή π.χ. 105 mol προϊόντων. 

(a) (b)

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

 
Σχήµα 1.1. Πειραµατικές διατάξεις που χρησιµοποιούνται για µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (a) διάταξη τύπου fuel-cell 
και (b) διάταξη τύπου µονού θαλάµου. 

Ο ηλεκτρισµός λοιπόν σ’ αυτήν την περίπτωση δρα περισσότερο ως ένας ισχυρός ενισχυτής παρά απλά 

ως ηλεκτροχηµικό µέσο για τη φαρανταϊκή αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας. Ενδιαφέρον επίσης 

είναι οι σηµαντικές και συνάµα αντιστρεπτές τροποποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εκλεκτικότητα 

των προϊόντων για διάφορες αντιδράσεις. Αξιοσηµείωτο ακόµα είναι ότι η εφαρµογή του φαινοµένου 

NEMCA δε φαίνεται να περιορίζεται από συγκεκριµένα είδη µεταλλικών καταλυτών, στερεών 

ηλεκτρολυτών ή καταλυτικών αντιδράσεων. 

Από το 1981, όταν και αναφέρθηκε για πρώτη φορά η µη-Φαρανταϊκή τροποποίηση της καταλυτικής 

ενεργότητας στην ετερογενή κατάλυση (περίπτωση εποξείδωσης αιθυλενίου χρησιµοποιώντας 

ηλεκτρόδιο Ag [16]), έχουν λάβει χώρα πολλές µελέτες πάνω στο φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης. Μια προσπάθεια οµαδοποίησης των καταλυτικών αντιδράσεων που έχουν µελετηθεί µέχρι 

σήµερα, από τη σκοπιά της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης γίνεται στον πίνακα 1.1. Όπως φαίνεται στο 

συγκεκριµένο πίνακα η επίδραση του φαινοµένου επιβεβαιώθηκε για ένα πλήθος καταλυτών (Pt, Pd, Rh, 
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Ag, Ni, Au, Fe, IrO2, RuO2) εναποτεθειµένων σε διάφορους στερεούς ηλεκτρολύτες (αγωγούς ιόντων 

O2, F-, Na+, K+ και H+) και για διαφορετικά είδη καταλυτικών αντιδράσεων (οξειδώσεις, αναγωγή NO, 

υδρογονώσεις, ισοµερισµοί, αναµορφώσεις αερίων κ.α.). Αξίζει να σηµειωθούν επίσης οι πρόσφατες 

µελέτες που επιβεβαίωσαν την επίδραση του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, σε συστήµατα 

όπου έγινε χρήση µικτών ιοντικών-ηλεκτρονιακών αγωγών (TiO2, CeO2) [17, 18], ηλεκτρολυτών 

πολυµερούς (Nafion) [19-21], υγρών αλκαλικών διαλυµάτων [22, 23], τηγµένων αλάτων [24] και 

συστηµάτων υψηλής διασποράς [25, 26]. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, περίπου 70 καταλυτικά 

συστήµατα έχουν µελετηθεί και έχουν επιβεβαιώσει την επίδραση του φαινοµένου NEMCA [15, 27]. 

Προκειµένου να διερευνηθούν και να εξηγηθούν οι αρχές του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης χρησιµοποιήθηκε ένα πλήθος πειραµατικών τεχνικών όπως TPD [28-30], XPS [31-35], SERS 

[36], STM [37, 38], UPS [32], PEEM [39], AC impedance [40, 41], µετρήσεις έργου εξόδου (work 

function) [12, 42-45] και κυκλική βολταµετρία (cyclic voltametry) [46]. Αυτές οι µελέτες µαζί µε 

κινητικές µελέτες διαφόρων αντιδράσεων [13-15, 27] και άλλες θεωρητικές εργασίες [15, 27, 47, 48] 

παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οφείλεται σε µια 

ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη µετακίνηση ιόντων (backspillover), από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την 

επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου (π.χ. την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια), η οποία βρίσκεται εκτεθειµένη στο 

αέριο µίγµα. Εκτός από την οµάδα που πρώτη ανέφερε αποτελέσµατα σχετικά µε το φαινόµενο της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [11, 12, 16, 49, 50], οι οµάδες των Sobyanin [51, 52], Comninellis [53-57], 

Lambert [34, 58, 59], Haller [36, 60], Anastasijevic [61], Stoukides [62], Smotkin [20, 21], Imbihl [39, 

63], Pacchioni [47], Bjerrum [24], Kim [64], Metcalfe [65], Lee [66] και Barbier [67] έχουν επίσης 

µελετήσει το συγκεκριµένο φαινόµενο και έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στην συγκεκριµένη περιοχή. 

Μια πρώτη ανασκόπηση των µελετών που πραγµατοποιήθηκαν ερευνώντας το φαινόµενο της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έγινε το 1996 [14] ενώ µια πληρέστερη θεωρητική και πειραµατική 

ανασκόπηση έγινε το 2001 [15]. 

 
Πίνακας 1.1: Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης ταξινοµηµένες µε βάση τον τύπο του στερεού ηλεκτρολύτη 
 

1. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση YSZ. Προωθητικό ιόν: O2- 

Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα Καταλύτης T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIO2- Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3×105 55 55 [15, 68] 
C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 [15, 69] 

     -100 7 -  
CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 [15, 70] 
CO O2 CO2 Pt 300-550 2×103 3 2 [15, 71] 

     -500 6 -  
CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 [15, 50, 72] 

CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1×104 4,15* 3 [15, 73] 
C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3×103 6 - [15, 74] 

CH3OH  H2CO,CO,CH4 Pt 400-500 -10 3* - [15, 73, 75] 
C2H4 NO CO,CO2,N2,N2O Pt 380-500 -50 7 - [76] 
C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5×104 90 90 [15, 77] 

H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 [15] 
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C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1×103 150* 150 [78] 
CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 [79] 
CO O2 CO2 Pd 400-550 1×103 2 1 [15, 75] 
H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 [15] 

H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 [15, 80] 
CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2×103 90 90 [81] 
H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - [15, 75] 
CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - [82, 83] 
CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - [82] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 [15, 16, 84-
86] 

C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 [15, 49] 
CH4 O2 CO2,C2H4,C2H6 Ag 650-850 5 30* 30 [15, 87] 
CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 [15, 88] 

CH3OH  H2CO, CO, CH4 Ag 550-750 -25 6* - [15, 89] 
CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - [66] 

CH4 O2 C2H4,C2H6,CO2 Ag 700-750 -1.2 8* - [15, 52, 90] 
CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 [91] 
CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - [15, 92] 
CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - [15, 52, 90] 
CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - [15, 52, 90] 
C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 [15, 42, 57] 
C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4×103 115 115 [56] 

         
 

 

2. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση αγωγών F-  

Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIF- Αναφορά 

CO O2 CO2 Pt/CaF2 500-700 200 2.5 1.5 [15, 93] 
 

3. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση µικτών αγωγών 
Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIF- Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt/TiO2 
(TiO+

x, O2-) 
450-600 5×103 20 20 [15, 17] 

C2H4 O2 CO2 Pt/CeO2 
(CeO+

x, O2-) 
500 -105 3 - [18] 

C2H4 O2 CO2 Pt/YZTi 10# 400-475 -250 2 - [94] 
C2H4 O2 CO2 Pt/YZTi 10# 400-500 1000 

-1000 
2.4 - [94] 

 
 
4. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση αγωγών Na+  

Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PINa+ Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt/ β″-Al2O3 180-300 5×104 0.25 -30 [15, 95] 
CO O2 CO2 Pt/ β″-Al2O3 300-450 1×105 0.3 -30 [15, 96] 
H2 C2H6 C6H12 Pt/ β″-Al2O3 100-150 - ~0 -10 [15, 97, 98] 
H2 C2H2 C2H4,C2H6 Pt/ β″-Al2O3 100-300 - -* - [99] 

C2H4 NO CO2,N2,N2O Pt/ β″-Al2O3 280-400 - ∞ 500 [15, 34] 
CO NO CO2,N2,N2O Pt/ β″-Al2O3 320-400 - 13* 200 [100] 

C3H6 C2H2 CO2,N2,N2O Pt/ β″-Al2O3 375 - 10 - [101] 
H2 NO N2,N2O Pt/ β″-Al2O3 360-400 - 30 6000 [102] 
H2 C2H2, 

C2H4 
C2H4,C2H6 Pd/ β″-Al2O3 70-100 - 0.13 - [103] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag/ β″-Al2O3 240-280 - - 40 [104] 
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CO O2 CO2 Ag/ β″-Al2O3 360-420 - 2 - [15] 
C2H4 O2 C2H4O,CO2 Pt/Na3Zr2Si2

PO12 
430 - 10 300 [105] 

 

5. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση αγωγών K+  
Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης 
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της 

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIK+ Αναφορά 

            NH3  N2, H2 
Fe/ 

K2YZr(PO4)3 
500-700 - 4.5 - [106] 

 
 
6. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση αγωγών Η+ 

Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIH+ Αναφορά 

C2H4 O2 CO2 Pt/ 
CaZr0.9In0.1O3-a 

385-470 -3×104 5 - [107] 

H2 N2 NH3 Fe/ 
CaZr0.9In0.1O3-a 

440 6 12 6 [108] 

NH3  N2, H2 Fe/ 
CaZr0.9In0.1O3-a 

530-600 150 3.6 - [106] 

CH4  C2H6, 
C2H4 

Ag/ 
SrCe0.95Yb0.05O3 

750 - 8* 10 [15, 62] 

H2 C2H4 C2H Ni/ CsHSO4 150-170 300 2 12 [15, 51] 
H2 O2 H2O Pt/ Nafion 25 20 6 5 [15, 19] 

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

Pd/ Nafion 70 -28 40* - [21] 

 

7. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση αλκαλικών διαλυµάτων 
Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIOH- Αναφορά 

             H2         O2            H2O Pt/ 
H2O - 0.1N 

KOH 

25-50 20 6 20 [15, 23] 

 

8. Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε χρήση τηγµένων αλάτων 
Αντιδρώντα  

∆ότης 
Ηλεκτρονίων  

(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα 

Καταλύτης
/ 

Στερεός 
Ηλεκτ/της

T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
Αναφορά 

                  SO2            O2             SO3 Pt/ 
V2O5-K2SO4 

350-450 -100 6     [24] 

*: Παρατηρήθηκε αλλαγή στην εκλεκτικότητα των προϊόντων. 
#:  4.5 mol% Y2O3 - 10 mol% TiO2 - 85.5 mol% ZrO2 

 

Η σπουδαιότητα του φαινοµένου NEMCA στην ηλεκτροχηµεία, την επιστήµη επιφανειών και την 

ετερογενή κατάλυση έχει ήδη συζητηθεί και αναφερθεί σε δηµοσιεύσεις των Bockris και Minevski 

[109], Wieckowski [110], Pritchard [111], και Haber [112] αντίστοιχα. Οι βασικές έννοιες της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένου των πειραµατικών και θεωρητικών µελετών που 

έχουν λάβει χώρα για τη διερεύνησή της είναι το θέµα αυτού του κεφαλαίου. 
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1.2  Πειραµατικές διατάξεις για µελέτες του φαινοµένου NEMCA 

Η βασική πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται για κινητικές και ηλεκτροκινητικές µελέτες του 

φαινοµένου NEMCA παρουσιάστηκε στο σχήµα 1.1. Το ηλεκτρονικά αγώγιµο καταλυτικό ηλεκτρόδιο 

εργασίας, το οποίο συνήθως είναι υπό µορφή πορώδους λεπτού στρώµατος πάχους 3-20 µm και 

συντελεστή τραχύτητας 3-500 [13-15, 75] είναι εναποτεθειµένο πάνω σε ένα στερεό ηλεκτρολύτη (π.χ. 

σταθεροποιηµένη µε Υ2Ο3 ζιρκονία, ZrΟ2 (YSZ), έναν αγωγό ιόντων οξυγόνου Ο2-, Na- β"-Al2O3, έναν 

αγωγό ιόντων νατρίου Na+, CaZr0.9In0.1O3-α, έναν αγωγό πρωτονίων H+, ή TiΟ2, έναν µικτό ηλεκτρονιακό 

και ιοντικό αγωγό). Η παρασκευή και ο χαρακτηρισµός των τριών ηλεκτροδίων (εργασίας-καταλύτης, 

αναφοράς και βοηθητικό), µαζί µε το σύστηµα ανάλυσης των αερίων για απ΄ ευθείας καταγραφή των 

ρυθµών των καταλυτικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα έχουν περιγραφτεί µε λεπτοµέρεια αλλού 

[13-15]. Το σύστηµα ανάλυσης είναι δυνατό να περιλαµβάνει (κατά περίπτωση) χρήση αέριας 

χρωµατογραφίας, φασµατοσκοπίας µάζας και υπέρυθρης φασµατοσκοπίας.  

Η φαινόµενη επιφάνεια του µεταλλικού ηλεκτροδίου εργασίας (καταλύτης) είναι συνήθως 1-2 cm2 

ενώ η πραγµατική επιφάνεια του καταλύτη είναι συνήθως µεταξύ 50 και 2000 cm2, όπως αυτή µετράται 

µε χρήση ισοθερµοκρασιακής τιτλοδότησης οξυγόνου µε CO ή C2H4 ή µε χρήση ισοθερµοκρασιακής 

τιτλοδότησης CO µε O2 [13-15]. 

Το καταλυτικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται εκτεθειµένο σε αέριο αντιδρών µίγµα (π.χ. C2H4+O2), µέσα σε 

αντιδραστήρα συνεχούς ροής (CSTR). Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο καθώς και το ηλεκτρόδιο αναφοράς 

βρίσκονται συνήθως εκτεθειµένα σε αέρα όταν χρησιµοποιείται η διάταξη τύπου “fuel cell” (σχήµα 1.1a) 

ή στο ίδιο το αντιδρών µίγµα όταν χρησιµοποιείται η διάταξη µονού θαλάµου (σχήµα 1.1b). Το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς, ουσιαστικά αποτελεί ένα ηλεκτρόδιο παρακολούθησης (ηλεκτρόδιο 

‘’ψεύδοαναφοράς’’) [104, 113], ενώ µαζί µε το βοηθητικό ηλεκτρόδιο όταν γίνεται χρήση της διάταξης 

µονού θαλάµου θα πρέπει να είναι καταλυτικά ανενεργά (π.χ. Au). Ειδικότερα το ηλεκτρόδιο αναφοράς 

θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατό στην άκρη του στερεού ηλεκτρολύτη (δίπλα στο βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο ή ακόµα και δίπλα στο ηλεκτρόδιο εργασίας) για να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η πόλωσή 

του κατά τη διάρκεια της επιβολής δυναµικών ή ρευµάτων. 

Ένας γαλβανοστάτης ή ποτενσιοστάτης χρησιµοποιείται προκειµένου να εφαρµόζουµε σταθερά 

ρεύµατα µεταξύ του καταλυτικού (W) και του βοηθητικού ηλεκτροδίου (C) ή σταθερά δυναµικά, UWR, 

µεταξύ του καταλυτικού ηλεκτροδίου (W) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (R). Με αυτό τον τρόπο ιόντα 

(Ο2- στην περίπτωση της YSZ, Na+ στην περίπτωση της β"-Al2O3 ή H+ στην περίπτωση του 

CaZr0.9In0.1O3-α) παρέχονται από (ή προς) τον στερεό ηλεκτρολύτη προς (ή από) το καταλυτικό 

ηλεκτρόδιο. Το ρεύµα, I, ορίζεται ως θετικό όταν ανιόντα παρέχονται ή κατιόντα αποµακρύνονται από 

την καταλυτική επιφάνεια. Έχει αποδειχτεί µε χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως µετρήσεις έργου εξόδου 

[12, 14, 15, 42-45, 114-118], κυκλική βολταµετρία [14, 15, 28, 29, 46, 119], θερµοπρογραµµατιζόµενη 

εκρόφηση (TPD) [14, 15, 28-30, 120, 121], φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (XPS) [14, 

15, 120] και ηλεκτρονική µικροσκοπία σύραγγος (STM) [14, 15, 37, 38, 120], ότι αυτά τα ιόντα, 
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συνοδευόµενα από το αντισταθµιστικό τους φορτίο (σχηµατίζοντας εποµένως επιφανειακά δίπολα) 

µετακινούνται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου (backspillover στην καταλυτική ορολογία η οποία 

βρίσκεται εκτεθειµένη στο αντιδρών µίγµα. Κατά συνέπεια ο ηλεκτρολύτης λειτουργεί σαν ένας 

ηλεκτρονικά ενεργοποιηµένος φορέας για τον καταλύτη ενώ παράλληλα βοηθά στη δηµιουργία µιας 

ηλεκτροχηµικής διπλοστοιβάδας στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου (π.χ. του καταλυτικά ενεργού) η οποία 

βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο αντιδρών µίγµα [44]. 

1.3 Τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας 

Ένα τυπικό πείραµα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, που 

πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ηλεκτροχηµικό στοιχείο όµοιο µε αυτό που περιγράφτηκε στο 

σχήµα 1.1a, φαίνεται στο σχήµα 1.2. Ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι αγωγός ιόντων οξυγόνου (YSZ) ενώ 

η καταλυτική αντίδραση είναι η πλήρης οξείδωση του αιθυλενίου σε καταλύτη Pt [68]. Το καταλυτικό 

ηλεκτρόδιο της Pt έχει µια ενεργή επιφάνεια (εκτεθειµένη στο αέριο αντιδρών µίγµα) που αντιστοιχεί σε 

N=4.2·10-9 mol Pt και είναι εκτεθειµένο σε αέριο µίγµα µε σύσταση 
2

pΟ =4.6 kPa και 
42Cp Η =0.36 kPa, 

σε θερµοκρασία T=370oC και σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής, CSTR. Αρχικά (t<0) το ηλεκτρικό 

κύκλωµα είναι ανοιχτό (I=0) και ο καταλυτικός ρυθµός του ανοιχτού κυκλώµατος, ro, είναι ίσος µε 

1.5·10-8 mol O/s. Ο αντίστοιχος ρυθµός αναστροφής (turnover frequency, TOF), δηλ. τα άτοµα οξυγόνου 

που αντιδρούν στη καταλυτική επιφάνεια µε C2H4 ανά ενεργό κέντρο Pt είναι ίσος µε 3.57 s-1. 

I=0 I=+1µA I=0

ro=1.5<10-8 mol O/s
∆r=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 1.2. Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση: Καταλυτικός ρυθµός και δυναµικό καταλύτη που αντιστοιχεί σε βηµατικές αλλαγές του 
εφαρµοζόµενου ρεύµατος κατά τη διάρκεια της οξείδωσης του C2H4 πάνω σε Pt [68]. T=370oC, 2Op =4.6 kPa, 42C Hp =0.36 
kPa. Η πειραµατική (τ) και θεωρητική (2FN/I) σταθερά ρυθµού χρόνου χαλάρωσης φαίνεται στο σχήµα. Η αύξηση του 
καταλυτικού ρυθµού ∆r είναι 74,000 φορές µεγαλύτερη απ’ ότι ο ρυθµός παροχής ιόντων O2- (σε µόνιµη κατάσταση) προς την 
καταλυτική επιφάνεια (Λ=74,000). 
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Έπειτα, σε χρόνο t=0 µέσω ενός γαλβανοστάτη εφαρµόζεται ένα σταθερό ρεύµα µεταξύ του 

καταλυτικού και του βοηθητικού ηλεκτροδίου. Με αυτόν τον τρόπο ιόντα οξυγόνου, O2-, προωθούνται 

στην τριεπιφάνεια (three-phase boundaries, tpb) καταλύτη- στερεού ηλεκτρολύτη-αερίου µίγµατος µε 

ρυθµό I/2F=5.2·10-12 mol O/s. Ο καταλυτικός ρυθµός αρχίζει να αυξάνεται (σχήµα 1.2) και µετά από 25 

min φτάνει βαθµιαία την τιµή r=4.0·10-7 mol O/s, η οποία είναι 26 φορές µεγαλύτερη από την αρχική 

τιµή του καταλυτικού ρυθµού ro. Ο νέος ρυθµός αναστροφής (ΤOF) είναι ίσος µε 95.2 s-1. Η αύξηση 

στον καταλυτικό ρυθµό ∆r=r-ro=3.85·10-7 mol O/s είναι 74,000 φορές µεγαλύτερη από τον λόγο I/2F, ο 

οποίος δηλώνει και τη µέγιστη αύξηση που µπορεί να έχει ο καταλυτικός ρυθµός σύµφωνα µε το νόµο 

του Faraday. Εποµένως, κάθε ιόν O2- που παρέχεται στην καταλυτική επιφάνεια προκαλεί σε συνθήκες 

µόνιµης κατάστασης την αντίδραση 74,000 ροφηµένων από την αέρια φάση οξυγόνων µε C2H4 προς 

σχηµατισµό CO2 και H2O. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτό το νέο φαινόµενο ονοµάστηκε Μη-

Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (non-Faradaic 

Electrochemical Modification of Catalytic Activity, NEMCA effect). 

Η φαρανταϊκή απόδοση, ή παράγοντας προσαύξησης, Λ, ορίστηκε [13-15, 27] ως: 

 Λ= ∆r/(I/2F) (1.1) 

Για το πείραµα του σχήµατος 1.2 η µέγιστη τιµή του Λ είναι 74,000. Μια αντίδραση παρουσιάζει µη-

φαρανταϊκή συµπεριφορά (φαινόµενο NEMCA) όταν |Λ| >1. Βασιζόµενοι στο παρατηρούµενο πρόσηµο 

του Λ, οι καταλυτικές αντιδράσεις κατηγοριοποιούνται σε ηλεκτρόφοβες (Λ>1) ή ηλεκτρόφιλες (Λ<-1). 

Τιµές του Λ από -5⋅104 [13-15] µέχρι και 3x105 [13-15, 27]  έχουν πειραµατικά µετρηθεί. Η τάξη 

µεγέθους του παράγοντα προσαύξησης Λ είναι δυνατό να προβλεφθεί, µε τον τρόπο που θα αναλυθεί 

παρακάτω (παράγραφος 1.5).  

Ο λόγος προσαύξησης του ρυθµού, ρ, προσδιορίζεται [13-15, 27]  από τη σχέση 

 ρ = r/ro (1.2) 

Από το πείραµα του σχήµατος 1.2, η µέγιστη τιµή του λόγου ρ είναι ίση µε 26. Τιµές του ρ έως και 

150 [78] ή ακόµα πιο µεγάλες [34] έχουν πειραµατικά µετρηθεί. Επίσης τιµές του λόγου ρ έως και 0 

(δηλαδή πλήρης απενεργοποίηση του καταλύτη) έχουν καταγραφεί σε άλλες αναφορές [95, 104].  

Η σταθερά χρόνου χαλάρωσης του ρυθµού, τ, προσδιορίζεται [13-15, 27]  ως ο χρόνος που 

απαιτείται για να φτάσει  ο ρυθµός στο 63% της τελικής του  τιµής (σε µόνιµη κατάσταση) σε ένα 

τυπικό γαλβανοστατικό πείραµα δυναµικής απόκρισης, όπως αυτό που περιγράφηκε στο σχήµα 1.2. 

Όπως φάνηκε σε αυτό το σχήµα, η σταθερά τ είναι της τάξεως του 2FN/I και αυτό αποτελεί µια 

γενικότερη παρατήρηση σε µελέτες NEMCA που γίνεται χρήση YSZ ως στερεού ηλεκτρολύτη: 

 τ ≈ 2FN/I (1.3) 
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Η παράµετρος 2FN/I δηλώνει το χρόνο που απαιτείται για τον σχηµατισµό ενός µονοστρώµατος 

οξυγόνου πάνω σε µια επιφάνεια µε Ν διαθέσιµα προς ρόφηση ενεργά κέντρα, όταν οξυγόνο παρέχεται 

υπό την µορφή ιόντων O2- µε ρυθµό I/2F όπως στην συγκεκριµένη περίπτωση. Αυτό παρέχει µια πρώτη, 

κινητική απόδειξη ότι το NEMCA οφείλεται σε µια ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη µετακίνηση οξυγόνων 

(backspillover) από το στερεό ηλεκτρολύτη σε µια καταλυτικά ενεργή επιφάνεια που βρίσκεται 

εκτεθειµένη σε αέριο µίγµα. Όπως θα φανεί παρακάτω, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως XPS, 

TPD και κυκλική βολταµετρία, αυτό το ηλεκτροχηµικά παρεχόµενο οξυγόνο ροφάται στην καταλυτική 

επιφάνεια ισχυρά, σε µια νέα ενεργειακή θέση ρόφησης, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ λιγότερο ενεργό απ’ 

ότι το ροφηµένο από την αέρια φάση οξυγόνο. Επίσης διαφοροποιεί σηµαντικά (αυξάνει) το έργο 

εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας [12, 115] και οδηγεί το ροφηµένο οξυγόνο από την αέρια φάση, σε 

ασθενέστερα ροφηµένες θέσεις [28, 29] (εποµένως και πιο ενεργές), ενώ την ίδια στιγµή που δρα ως 

ενισχυτής αντιδρά µε το C2H4 ή κάποιο άλλο αντιδρών µόριο (sacrificial promoter), µε ρυθµό Λ φορές 

µικρότερο απ΄ ότι αντιδρά το ασθενέστερα ροφηµένο οξυγόνο της αέριας φάσης ([28, 29, 115, 119] και 

αποτελέσµατα παρούσας διατριβή). 

Αυτό έχει ήδη φανεί στο σχήµα 1.2: Σε µόνιµη κατάσταση ο ρυθµός, rc, της κατανάλωσης των 

προωθητικών ειδών, O2-, µέσω της αντίδρασης µε το C2H4, πρέπει να ισούται µε το ρυθµό σχηµατισµού 

τους, I/2F. Συνεπώς, αφού Λ=∆r/(I/2F) και ∆r≈r, έπεται ότι Λ=r/rc=TOF/TOFc όπου TOF είναι ο ρυθµός 

αναστροφής της καταλυτικής αντίδρασης υπό συνθήκες NEMCA και TOFc είναι ο ρυθµός αναστροφής 

της αντίδρασης των προωθητικών ειδών µε το αιθυλένιο. Μπορούµε λοιπόν να πούµε, ότι για το πείραµα 

του σχήµατος 1.2, TOFc=TOF/Λ=1.3⋅10-3 s. Από αυτό συνεπάγεται ότι ο µέσος χρόνος ζωής των 

προωθητικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια είναι ίσος µε ΤΟFC
-1 σε εξαιρετική συµφωνία µε τη 

σταθερά χρόνου χαλάρωσης του καταλυτικού ρυθµού, µετά τη διακοπή του εφαρµοζόµενου ρεύµατος 

(σχήµα 1.2). Αυτή η παρατήρηση παρέχει ένα αδιαµφισβήτητο επιχείρηµα για το µηχανιστικό µοντέλο 

µετακίνησης οξυγόνων από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια (oxygen 

backspillover mechanism). 

Το Σχήµα 1.3 δείχνει την επίδραση ενός σταθερού θετικού δυναµικού UWR=(=+1V) στον καταλυτικό 

ρυθµό οξείδωσης του C2H4 πάνω σε υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ σαν συνάρτηση του λόγου 

422 HCO p/p των µερικών πιέσεων οξυγόνου και αιθυλενίου. Το φαινόµενο NEMCA ευνοείται κατά πολύ 

κάτω από οξειδωτικές συνθήκες στην αέρια φάση, όπου παρατηρήθηκε µια αύξηση κατά 60 φορές τόσο 

στον καταλυτικό ρυθµό όσο και στο ρυθµό αναστροφής. Τα έντονα φαινόµενα ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης κάτω από οξειδωτικές συνθήκες είναι µια γενικότερη παρατήρηση στις µελέτες NEMCA που 

αφορούν οξειδωτικές αντιδράσεις [13-15, 27] και οφείλεται στο ότι ο σχηµατισµός των ροφηµένων 

ιοντικών οξυγόνων, υπό συνθήκες παροχής Ο2-, λαµβάνει χώρα σε µια επιφάνεια σχεδόν καλυµµένη από 

οξυγόνα της αέριας φάσης [28, 31]. Κατά συνέπεια, η εξασθένηση του δεσµού των ροφηµένων αυτών 

οξυγόνων από την αέρια φάση (που καλύπτουν σε µεγάλο ποσοστό την επιφάνεια), υπό την παρουσία 
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ιοντικού οξυγόνου, έχει ως αποτέλεσµα την µεταπήδησή τους σε πιο ενεργές προς αντίδραση θέσεις και 

τελικά την αύξηση του καταλυτικού ρυθµού. 

NEMCA Rate
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Σχήµα 1.3. Επίδραση της αέριας σύστασης i) στον καταλυτικό ρυθµό οξείδωσης αιθυλενίου υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος, χρησιµοποιώντας Pt/YSZ [68] ii) στον ηλεκτροχηµικά ενισχυµένο καταλυτικό ρυθµό, στην περίπτωση που το 
δυναµικό του καταλύτη διατηρείται σταθερό και ίσο µε UWR=1V. 

Στο σχήµα 1.4 φαίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής του φαινοµένου NEMCA, χρησιµοποιώντας ως 

στερεό  ηλεκτρολύτη  ένα  αγωγό  ιόντων νατρίου, Na+, β"-Al2O3.  Στο  σχήµα περιγράφεται  η επίδραση 

 

 

Σχήµα 1.4. NEMCA: Ηλεκτροχηµική ενίσχυση της οξείδωσης του CO σε Pt χρησιµοποιώντας Na-β"-Al2O3 [96]: Επίδραση της 
pCO και του δυναµικού του καταλύτη (ή αντίστοιχα της κάλυψης της επιφάνειας µε Na) στον καταλυτικό ρυθµό της οξείδωσης 
του CO, στους T=350oC και υπό σταθερή πίεση οξυγόνου 2Op =6 kPa. 



Κεφάλαιο 1 

 

11

του δυναµικού του καταλύτη UWR (και κατά συνέπεια της κάλυψης του νατρίου, θNa, όπως µπορεί να 

υπολογιστεί [95, 96] από την τιµή του ρεύµατος που εφαρµόζεται) και της µερική πίεσης του CO, pCO, 

στον καταλυτικό ρυθµό της αντίδρασης της οξείδωσης του CO σε υποστηριγµένο όπως είπαµε υµένιο 

Pt/Na- β"-Al2O3 στους 350oC [96]. Όταν η καταλυτική επιφάνεια είναι καθαρή από νάτρια, ο ρυθµός, ως 

συνάρτηση του pCO διέρχεται από ένα οξύ µέγιστο υποδηλώνοντας ανταγωνιστική ρόφηση του CO και 

του O (κινητική τύπου Langmuir-Hinshelwood). Για υψηλές µερικές πιέσεις CO, η κάλυψη της 

επιφάνειας σε οξυγόνο είναι πολύ χαµηλή και συνεπώς ο καταλυτικός ρυθµός είναι επίσης χαµηλός. 

Αυξάνοντας υπό αυτές τις συνθήκες, την κάλυψη του Νa στην επιφάνεια (µέσω εφαρµογής ενός 

αρνητικού ρεύµατος ή ενός δυναµικού) προκαλείται µια αύξηση κατά 6 φορές στο ρυθµό οξείδωσης του 

CO λόγω της επίδρασης του Na στη δυνατότητα ρόφησης του οξυγόνου στην επιφάνεια (που σε αυτή 

την περίπτωση είναι αυξηµένη). Ο συντελεστής προώθησης του Na, PIΝa, [13-15, 27] ο οποίος γενικά 

ορίζεται από τη σχέση: 

 PIi=(∆r/ro)/∆θi (1.4) 

όπου i το προωθητικό ιόν φτάνει να είναι έως και 200 υπό αυτές τις συνθήκες. Υψηλότερες καλύψεις της 

επιφάνειας σε Na (σχήµα 1.4) λειτουργούν ανασταλτικά στην καταλυτική ενεργότητα λόγω του 

σχηµατισµού επιφανειακών συµπλόκων Na-CO [96]. 

1.4 Τροποποίηση της εκλεκτικότητας 

Η Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης προκειµένου να τροποποιηθεί σηµαντικά 

η κατανοµή των προϊόντων, δηλ. η εκλεκτικότητα των καταλυτικών αντιδράσεων. Ένα παράδειγµα 

φαίνεται στο σχήµα 1.5 στο οποίο παρουσιάζεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη (και 

αντίστοιχα της µεταβολής του έργου εξόδου) στην εκλεκτικότητα του αιθυλενοξειδίου (σχήµα 1.5a) και 

της ακεταλδεϋδης (σχήµα 1.5b) κατά την οξείδωση του αιθυλενίου πάνω σε υποστηριγµένο υµένιο 

Ag/YSZ υπό την παρουσία διάφορων συγκεντρώσεων χλωριούχων υδρογονανθράκων [86] (το τρίτο, 

ανεπιθύµητο προϊόν είναι το CO2). Όπως φαίνεται στο σχήµα 1.5a µια αύξηση 500mV στο δυναµικό του 

καταλύτη προκαλεί τόσο αύξηση της εκλεκτικότητας ως προς αιθυλενοξείδιο (φτάνει το 70%), όσο και 

αύξηση της εκλεκτικότητας ως προς ακεταλδεΰδη (φτάνει το 55%). Η ίδια εργασία [86] έδειξε ότι ο 

συνολικός ρυθµός οξείδωσης του αιθυλενίου µπορεί να διαφοροποιηθεί έως και 200 φορές 

διαφοροποιώντας το δυναµικό του καταλύτη. 

Στο σχήµα 1.6 φαίνεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην εκλεκτικότητα ως προς 

αιθυλενοξείδιο, για διάφορες συγκεντρώσεις χλωριούχων υδρογονανθράκων, όταν χρησιµοποιείται σαν 

στερεός ηλεκτρολύτης ένας αγωγός ιόντων νατρίου, β"-Al2O3 [104]. Σε αυτήν την περίπτωση 

παρατηρήθηκε µια αύξηση στην εκλεκτικότητα ως προς αιθυλενοξείδιο η οποία έφτασε το 88%. 
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Σχήµα 1.5. Επίδραση  του δυναµικού του καταλύτη (ή του έργου εξόδου) και της συγκέντρωσης στην αέρια φάση των 1,2-
C2H4Cl2, στην εκλεκτικότητα ως προς (a) αιθυλενοξείδιο και ως προς (b) ακεταλδεϋδης, κατά τη διάρκεια της αντίδρασης της 
οξείδωσης του αιθυλενίου σε Ag εναποτεθειµένο σε YSZ [86]. 

 

 

Σχήµα 1.6. Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη και της µερικής πίεσης των 1,2-C2H4Cl2 στην αέρια φάση στην 
εκλεκτικότητα ως προς αιθυλενοξείδιο, κατά την εποξείδωση του αιθυλενίου πάνω σε Ag/β"-Al2O3 [104]. T=260oC; p=500 kPa, 
4% O2, 13%C2H4. 
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Σχήµα 1.7. Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη (UWR) στους ρυθµούς σχηµατισµού CO2, N2, N2O καθώς και στην 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 κατά τη διάρκεια της αναγωγής του ΝΟ [100]. Συνθήκες: T=348oC, ο

ΝΟp = ο
ΟCp =0.75 kPa. 

Η σηµαντική επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην εκλεκτικότητα των προϊόντων φαίνεται 

στο σχήµα 1.7 για τη σηµαντική αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ από CO πάνω σε καταλυτικό 

ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου, Pt, εναποτεθειµένο σε β"-Al2O3 [100]. Μειώνοντας το δυναµικό του 

καταλύτη, δηλ. παρέχοντας νάτριο στην καταλυτική επιφάνεια προκαλείται µια σηµαντική αύξηση 

στους ρυθµούς παραγωγής CO2, N2 και N2O και ένας τριπλασιασµός στην εκλεκτικότητα ως προς την 

παραγωγή Ν2. Αυτή είναι µια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας µόνο προωθητής αυξάνει τόσο τον 

συνολικό ρυθµό όσο και την εκλεκτικότητα ενός επιθυµητού προϊόντος. Αυτή η σηµαντική αύξηση της 

καταλυτικής ενεργότητας και της εκλεκτικότητας οφείλεται στην αύξηση της διασπαστικής ρόφησης του 

ΝΟ πάνω στην καταλυτική επιφάνεια της Pt [100]. Παρόµοια συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί και σε 

άλλες µελέτες που αφορούσαν την αναγωγή του ΝΟ από Η2 [102], από C2H4 [76] και από C3H6 [35] 

πάνω σε Pt και Pd [82] είτε χρησιµοποιώντας ως στερεό ηλεκτρολύτη β"-Al2O3 είτε YSZ, πάντα υπό 

συνθήκες αρνητικής πόλωσης. 

1.5 Βασικές αρχές της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

1.5.1 Πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής και τάξη του συντελεστή φαρανταϊκής απόδοσης Λ 

Όπως φάνηκε στον πίνακα 1.1 οι τιµές του |Λ| που έχουν πειραµατικά µετρηθεί ποικίλουν από 1 έως 

3x105. Έχει αποδειχτεί τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά [13-15] ότι η τάξη µεγέθους της απόλυτης 

τιµής του συντελεστή φαρανταϊκής απόδοσης Λ µπορεί να εκτιµηθεί για κάθε αντίδραση, καταλύτη και 

στερεό ηλεκτρολύτη από την προσεγγιστική σχέση: 
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 |Λ| = ro/(Iο/2F) (1.5) 

όπου ro είναι ο καταλυτικός ρυθµός του ανοιχτού κυκλώµατος και Ιο το ρεύµα ανταλλαγής της 

διεπιφάνειας καταλύτη-στερεού ηλεκτρολύτη. Το Iο µπορεί να προσδιοριστεί από διαγράµµατα τάσης-

έντασης [13-15]. Η εξίσωση (1.5) υποδηλώνει ότι για να υπάρξει µια µη-φαρανταϊκή τροποποίηση του 

καταλυτικού ρυθµού (|Λ|>1) είναι απαραίτητο και επαρκές (απ’ ότι έως τώρα είναι γνωστό), ο εγγενής 

καταλυτικός ρυθµός, ro, να είναι υψηλότερος από τον εγγενή ηλεκτροκαταλυτικό ρυθµό Iο/2F.  

1.5.2 Μετρήσεις έργου εξόδου 

Ένα βασικό βήµα για την κατανόηση των αρχών της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης είναι να κατανοήσει 

κανείς ότι οι στερεοί ηλεκτρολύτες µαζί µε τα µεταλλικά ηλεκτρόδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

ταυτόχρονα, τόσο για τη µέτρηση του έργου εξόδου των ηλεκτροδίων όσο και για την τροποποίησή του 

[12, 44, 115]. Έχει αποδειχτεί θεωρητικά [13-15, 27, 44] και πειραµατικά χρησιµοποιώντας την τεχνική 

του παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin probe technique) [12, 44, 115] και πιο πρόσφατα χρησιµοποιώντας 

φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους [32] ότι: 

 RW
o
WReU Φ−Φ=  (1.6) 

και 

 ∆Φ=∆ WRUe  (1.7) 

όπου ΦW είναι το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας και ΦR  είναι το έργο εξόδου της επιφάνειας 

του ηλεκτροδίου αναφοράς. Η εξίσωση (1.6) παρέχει µια νέα και σηµαντική φυσική σηµασία για την 

ηλεκτρεγερτική δύναµη, EMF, o
WRU , των στοιχείων στερεού ηλεκτρολύτη, πέραν της τυπικής σηµασίας 

που απορρέει από το νόµο του Nernst [44]. Η εξίσωση (1.7) είναι επίσης σηµαντική καθώς δείχνει ότι το 

έργο εξόδου των εκτεθειµένων στο αέριο µίγµα ηλεκτροδίων του στερεού ηλεκτρολύτη µπορεί να 

τροποποιηθεί έως και 1eV [12, 32, 115] µέσω εφαρµογής ενός ρεύµατος ή ενός δυναµικού. Θετικά 

ρεύµατα αυξάνουν το έργο εξόδου, Φ, και αρνητικά ρεύµατα το µειώνουν. Αυτή η µεταβολή σε µοριακό 

επίπεδο λαµβάνει χώρα λόγω της µετακίνησης των ιόντων από (ή προς) τον ηλεκτρολύτη προς (ή από) 

την καταλυτική επιφάνεια [14, 15, 27]. Μια πειραµατική επιβεβαίωση των εξισώσεων (1.6) και (1.7) 

φαίνεται στα σχήµατα 1.8a και 1.8b όπου οι παραπάνω εξισώσεις βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε 

το πείραµα όχι µόνο σε χηµικά αδρανή ατµόσφαιρα αλλά και υπό παρουσία αντιδρώντος µίγµατος H2-

O2, περίπτωση κατά την οποία οι επιφάνειες των ηλεκτροδίων δρουν καταλυτικά, για την αντίδραση της 

οξείδωσης του H2. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω πειραµάτων (σχήµα 1.8a και 1.8b) ως ηλεκτρόδια 

χρησιµοποιήθηκαν, Pt για ηλεκτρόδιο εργασίας, Au για βοηθητικό ηλεκτρόδιο και Ag για ηλεκτρόδιο 

αναφοράς. Είναι αξιοσηµείωτο ότι παρόλο που τα ΦW και ΦR αλλάζουν δραστικά µε το δυναµικό (σχήµα 

1.8b) η διαφορά τους ακολουθεί ικανοποιητικά την εξίσωση (1.6) (σχήµα 1.8a). Για την περίπτωση δε 
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του Ag, η απόκλιση του ΦR(Ag) µε το UWR δείχνει ότι το συγκεκριµένο µέταλλο αποτελεί κακό 

ηλεκτρόδιο ‘’ψευδοαναφοράς’’ παρουσία αντιδρώντων µιγµάτων. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη του 

καταλυτική ενεργότητα και ειδικά όσον αφορά την οξείδωση του H2 [14]. Παρόλα αυτά, η συµφωνία µε 

την εξίσωση (1.6) είναι αξιοπρόσεκτη. Λόγω της γρηγορότερης αντίδρασης του Η2 στην Pt απ’ ότι στον 

Ag και συνεπώς λόγω του χαµηλότερου χηµικού δυναµικού του οξυγόνου στην Pt απ’ ότι στον Ag [14], 

το έργο εξόδου του καταλυτικού ηλεκτροδίου της Pt είναι χαµηλότερο απ’ ότι αυτό του Ag για όλο το 

εύρος των δυναµικών UWR (σχήµα 1.8b), παρόλο που σε καθαρές κρυσταλλικές επιφάνειες το Φο για την 

Pt είναι µεγαλύτερο από αυτό του Ag (σχήµα 1.8b). Η εξίσωση (1.6) αποδείχτηκε πειραµατικά για πρώτη 

φορά το 2001 [122, 123], παρόλο που η ισχύ της είχε προβλεφθεί πριν χρόνια [14] βασιζόµενη στην 

εξίσωση (1.7). Στη συγκεκριµένη εργασία [123] χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά δυο Kelvin probe 

προς µέτρηση του έργου εξόδου τόσο του ηλεκτροδίου εργασίας όσο και του ηλεκτροδίου αναφοράς. 

Η εξίσωση (1.7) έχει στο παρελθόν δηµοσιευθεί τόσο από την επιστηµονική οµάδα του Καθ. Κ. Βαγενά 

[12, 115] όσο και από άλλες οµάδες, στις µελέτες των οποίων έγινε χρήση της τεχνικής του παλλόµενου 

πυκνωτή (Kelvin Probe) [39, 98, 124-127] καθώς και της φασµατοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους 

(UPS) [32]. Στα σχήµατα 1.9a-f φαίνονται πειραµατικά αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν την ισχύ της 

εξίσωσης (1.7) για την περίπτωση όπου ως ηλεκτρόδια εργασίας χρησιµοποιήθηκαν Pt, Ag και IrO2 

εναποτεθειµένα σε YSZ ή σε β″-Al2O3 (αγωγό ιόντων Na+) υπό την παρουσία διαφόρων αερίων µιγµάτων.  

Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τις εξισώσεις (1.6) και (1.7) είναι πολύ σηµαντικά και 

παράλληλα εφιστούν πραγµατοποιήσιµη την απ’ ευθείας µέτρηση και δηµιουργία µιας κλίµακας 

απόλυτου δυναµικού στην στερεή ηλεκτροχηµεία [123]. 
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Σχήµα 1.8. (a) Εξάρτηση της διαφοράς ΦW(Pt)-ΦR(Ag) από το δυναµικό UWR, για το σύστηµα Pt(W)-Ag(R), εκτεθειµένο σε αέρια 
ατµόσφαιρα H2-He (ανοιχτά σύµβολα, pH2

 µεταβαλλόµενη από 0.53 έως 0.024 kPa) και H2-O2 (µαύρα σύµβολα, pO2=12 kPa, 
pH2

 µεταβαλλόµενη από 0.28 έως 7.8 Pa), λειτουργία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, T=673 K, βοηθητικό ηλεκτρόδιο Au. 
(b): Έργο εξόδου του ηλεκτροδίου εργασίας (W) και του ηλεκτροδίου αναφορά (R) σαν συνάρτηση του δυναµικού ανοιχτού 
κυκλώµατος, UWR. Τα σύµβολα και οι πειραµατικές συνθήκες είναι όµοιες όπως στο (a). Τιµές για τα Φ0,W(Pt) and Φ0,R(Ag)  από 
τη βιβλιογραφία[128]. 
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Σχήµα 1.9. Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη, UWR,  στο έργο εξόδου ΦW του εκτεθειµένου στην αέρια φάση καταλυτικού 
ηλεκτροδίου (a) Pt/YSZ (T=300oC, τετράγωνα), Pt/β″-Al2O3 (T=240oC, κύκλοι), από αναφ.[12], µαύρα σύµβολα: λειτουργία 
υπό συνθήκες κλειστού κυκλώµατος, ανοιχτά σύµβολα: λειτουργία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, αέρια µίγµατα O2, 
C2H4/O2 και NH3/O2. (b) Ag/YSZ, T=547oC, από αναφ. [32], (c) Pt/β″-Al2O3, T=200oC από αναφ.[98], (d) IrO2/YSZ, T=330oC, 
αέρας, από αναφ. [125], (e) IrO2/YSZ, T=380oC, pO2=15 kPa, pC2H4=5⋅10-2 kPa, από αναφ. [125], (f) IrO2/ β″-Al2O3, T=330oC, 
αέρας, από αναφ. [125]. 
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1.5.3 Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption, TPD) 

Η δηµιουργία δυο ειδών οξυγόνου χηµοροφηµένα σε επιφάνεια Pt εναποτεθειµένη σε YSZ υπό 

συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έχει αποδειχτεί µε πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης οξυγόνου σε παλιότερες µελέτες [28-30]. Επίσης παρόµοια πειράµατα χρησιµοποιώντας την 

ίδια τεχνική έχουν γίνει µε χρήση κι άλλων καταλυτικών υµενίων εναποτεθειµένων σε YSZ όπως Ag, 

Au και Pd (παρούσα εργασία, Κεφάλαιο 3). Προκειµένου δε να µελετηθεί η επίδραση του οξυγόνου του 

στερεού ηλεκτρολύτη στα φάσµατα TPD χρησιµοποιήθηκε ισότοπο οξυγόνο 18Ο2 (Κεφαλαίο 3). Εν 

συντοµία για την περίπτωση του συστήµατος Pt/YSZ [29], το ισχυρά ροφηµένο ιοντικό οξυγόνο 

(προερχόµενο από τον στερεό ηλεκτρολύτη, µε κορυφή εκρόφησης Tp≈480-510°C) ωθεί το 

χηµοροφηµένο οξυγόνο της αέριας φάσης (µε κορυφή εκρόφησης Tp=470°C) σε αισθητά ασθενέστερα 

ροφηµένες θέσεις (µε κορυφή εκρόφησης Tp≈410°C). Ο ενισχυµένος ρυθµός καταλυτικών αντιδράσεων, 

υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης εφαρµόζοντας θετικά δυναµικά (ηλεκτρόφοβη συµπεριφορά), 

οφείλεται στην πολύ γρήγορη οξειδωτική δράση αυτών των ασθενώς ροφηµένων οξυγόνων. Τα ισχυρώς 

ροφηµένα ιοντικά οξυγόνα είναι λιγότερο δραστικά (Λ φορές) και δρουν ως ενισχυτές (sacrificial 

promoter) κατά τη διάρκεια των καταλυτικών οξειδώσεων. Από µελέτες τέλος που έχουν γίνει 

χρησιµοποιώντας την τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου, σε διάφορα 

καταλυτικά υµένια εναποτεθειµένα σε YSZ έχει φανεί ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης του 

ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου µειώνεται γραµµικά καθώς αυξάνει το δυναµικό του καταλύτη. Αυτό 

φαίνεται στο σχήµα 1.10 το οποίο δείχνει την επίδραση του δυναµικού στην ενέργεια εκρόφησης του 

οξυγόνου από επιφάνειες Pt, Ag, Au και Pd. Εκτεταµένη συζήτηση για την περίπτωση του συστήµατος 

Pd/YSZ/Au γίνεται στο Κεφάλαιο 3. 
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Σχήµα 1.10. Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη, UWR, στην ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης οξυγόνου από 

καταλυτική επιφάνεια Pt, Ag, Au και Pd εναποτεθειµένη σε YSZ. 
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1.5.4 Κυκλική βολταµετρία (Cyclic Voltametry, CV) 

Η τεχνική της κυκλικής βολταµετρίας έχει κατά το παρελθόν χρησιµοποιηθεί για την πιστοποίηση 

της ύπαρξης και της διαφορετικότητας των δυο ειδών οξυγόνου πάνω σε επιφάνεια λευκόχρυσου. Στο 

σχήµα 1.11 φαίνεται ένα τυπικό κυκλικό βολταµογράφηµα στους 480°C και pO2=0.1kPa 

χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδιο Pt εναποτεθειµένο σε YSZ [46]. Η πρώτη κορυφή αναγωγής οξυγόνου 

αντιστοιχεί στο κανονικά ροφηµένο οξυγόνο της αέριας φάσης (γ-φάση) ενώ η δεύτερη κορυφή 

αναγωγής η οποία εµφανίζεται µόνο µετά από παρατεταµένη εφαρµογή θετικού ρεύµατος αντιστοιχεί 

στη δ-φάση οξυγόνου (backspillover oxidic oxygen).  
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Σχήµα 1.11. Φάσµα κυκλικής βολταµετρίας στους T=480°C και 2Op =0.1 kPa χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδιο Pt εναποτεθειµένο 
σε YSZ [46]. Επίδραση του χρόνου παραµονής σε σταθερό δυναµικό UWR=300 mV, στην αναγωγή των γ- και δ-states των 
ροφηµένων οξυγόνων. Ρυθµός σάρωσης: 30 mV/s.  

1.5.5 Φασµατοσκοπία σύνθετης αντίστασης (AC impedance spectroscopy) 

Η τεχνική της φασµατοσκοπίας σύνθετης αντίστασης (AC Impedance Spectroscopy) είναι µια από τις 

πιο συνηθισµένες τεχνικές τόσο στην υγρή όσο και στη στερεή ηλεκτροχηµεία. Το σχήµα 1.12 δείχνει 

ένα παράδειγµα συµπεριφοράς καταλυτικού ηλεκτροδίου Pd εναποτεθειµένου σε YSZ και εκτεθειµένου 

σε αέριο µίγµα CH4/O2 [41]. Η αντίσταση ZRe συσχετίζεται µε την ωµική αντίσταση του ηλεκτροδίου 

ενώ τα ηµικύκλια C1 και C2 συσχετίζονται  µε την αντίδραση µεταφοράς φορτίου: 

 O2-  O(a)+2e-  (1.8) 

που λαµβάνει χώρα στην τριεπιφάνεια αερίου-στερεού ηλεκτρολύτη-καταλυτικού ηλεκτροδίου (three phase 

boundary, tpb). Το C1 αντιστοιχεί περισσότερο στα tpb τα οποία είναι καλυµµένα από PdO ενώ το C2 

αντιστοιχεί στα tpb που είναι καλυµµένα από ανοιγµένο Pd. Τα ηµικύκλια C1 και C2 αντιστοιχούν σε τιµές 

χωρητικότητας Cd,1 και Cd,2 υπολογισµένες από τη σχέση ZRe⋅Cd,i = 2πfm,i όπου i=(1,2) και fm,i είναι η 
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Σχήµα 1.12. Φάσµατα φασµατοσκοπίας σύνθετης αντίστασης (Nyquist plots) αερίου µίγµατος CH4, O2, σε σύστηµα Pd/YSZ σε 
διάφορα δυναµικά καταλύτη [41]. Τιµή δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος o

WRU  = -0.13 V. 

συχνότητα του ηµικυκλίου i στην κορυφή. Από το σχήµα 1.12 προκύπτει ότι Cd,1 ≈ 0.1µF/cm2 και Cd,2 ≈ 

0.1 µε 10 µF/cm2. Το τρίτο ηµικύκλιο C3 αποτελεί το “backspillover ηµικύκλιο”. Εµφανίζεται µόνο όταν 

επιβάλλονται θετικά δυναµικά UWR, όταν δηλαδή O2- παρέχονται στην καταλυτική επιφάνεια. 

Αντιστοιχεί επίσης σε µια χωρητικότητα Cd,3 (υπολογισµένη ξανά από τη σχέση ZRe,3⋅Cd,3 = 2πfm,3) και 

παίρνει τιµή ίση µε Cd,3=200 µF/cm2. Οφείλεται στην αντίδραση µεταφοράς φορτίου, εξίσωση (1.8), που 

λαµβάνει χώρα σε ολόκληρη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

Συµπερασµατικά, η φασµατοσκοπία σύνθετης αντίστασης (AC impedance spectroscopy) παρέχει  

πειστικές αποδείξεις για το σχηµατισµό µιας αποτελεσµατικής ηλεκτροχηµικής διπλοστοιβάδας πάνω 

από ολόκληρη την επιφάνεια του ηλεκτροδίου που βρίσκεται εκτεθειµένο στο αέριο µίγµα. Η 

χωρητικότητα αυτής της διπλοστοιβάδας (µετάλλου-αερίου) είναι της τάξεως των 100-300 µF/cm2, 

συγκρίσιµη µε αυτή που αντιστοιχεί σε διπλοστοιβάδα µετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη. 

1.5.6 Φασµατοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (XPS) 

Η φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS ή 

Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA) είναι µια από τις τεχνικές που µπορεί να 

εφαρµοστεί προκειµένου να εξαχθούν µεταξύ άλλων πληροφορίες για τους χηµικούς δεσµούς µεταξύ 

των ατόµων και µιας µεταλλικής επιφάνειας. Η παραπάνω τεχνική αναπτύχθηκε από την επιστηµονική 

οµάδα του Καθ. K. Siegbahn (βραβείο Nobel Φυσικής, 1981) στα µέσα της δεκαετίας του 1960 ενώ 

βασίζεται στη φωτοηλεκτρική επίδραση που πρωτοπαρατηρήθηκε από τον Einstein το 1905. Η χρήση 

της παραπάνω τεχνικής παρείχε ασφαλείς αποδείξεις ότι τα φαινόµενα spillover/backspillover είναι 

πραγµατικά και ότι η ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη µετακίνηση ιόντων οξυγόνου, Οδ-, (backspillover) είναι 

η αιτία της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Η πρώτη µελέτη XPS σε ηλεκτρόδια Ag εναποτεθειµένα σε YSZ 

υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (παροχής ιόντων οξυγόνου O2-) δηµοσιεύθηκε το 1983 [129] 

και παρείχε µια άµεση απόδειξη για το σχηµατισµό backspillover ιόντων οξυγόνου πάνω στον Ag (O1s 

στα 529.2 eV) υπό συνθήκες εφαρµογής θετικού ρεύµατος. Τα παραπάνω συµπεράσµατα 
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επιβεβαιώθηκαν και από την οµάδα του Καθ. Göpel η οποία χρησιµοποιώντας τις τεχνικές XPS, UPS 

και EELS µελέτησε το σύστηµα Ag/YSZ υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής πόλωσης [32]. 
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Σχήµα 1.13. Επίδραση της ηλεκτροχηµικής παροχής O2- στα φάσµατα XPS O1s στους 400°C [31]. (A) ∆UWR = 0, I = 0; (B) 
∆UWR = 1.2 V, I = 40 µA; (C) O1s φάσµα διαφοράς. 

Μια παρόµοια µελέτη XPS σε καταλυτικά στρώµατα Pt εναποτεθειµένα σε YSZ (σχήµα 1.13) [31] 

έδειξε ότι:  

I. Τα backspillover ιόντα οξυγόνου (O1s στα 528.8 eV) αναπτύσσονται πάνω στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου της Pt (η οποία βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο µίγµα), υπό συνθήκες εφαρµογής 

θετικού ρεύµατος (κορυφή δ στο σχήµα 1.13).  

II. Τα ατοµικά ροφηµένα οξυγόνα (O1s στα 530. 2 eV) σχηµατίζονται επίσης υπό συνθήκες 

εφαρµογής θετικού ρεύµατος (κορυφή γ στο σχήµα 1.13). Οι µέγιστες καλύψεις των φάσεων γ και 

δ είναι συγκρίσιµες και της τάξεως του 0.5 η κάθε µια.  

III. Τα backspillover ιόντα οξυγόνου (δ-φάση) είναι λιγότερο ενεργά µε το αναγωγικό περιβάλλον (H2 

και CO) ενός θαλάµου υπερυψηλού κενού απ’ ότι τα ατοµικά ροφηµένα οξυγόνα  

Αυτές οι παρατηρήσεις παρέχουν µια απλή και άµεση εξήγηση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όταν 

γίνεται χρήση στερεών ηλεκτρολυτών, αγωγών ιόντων οξυγόνου, O2- [31]. Η χρήση της τεχνικής του ΧPS 

επίσης, πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι τα ηλεκτροχηµικώς ελεγχόµενα µετακινούµενα ιόντα νατρίου (Na 

backspillover) αποτελούν την πηγή της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης  όταν χρησιµοποιούνται αγωγοί ιόντων 

νατρίου, Na+, ως στερεοί ηλεκτρολύτες (π.χ. β"-Al2O3) [34, 35]. 
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1.5.7 Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (UPS) 

Σηµαντικές παρατηρήσεις σε σχέση µε τις αρχές του φαινοµένου NEMCA έχουν επίσης γίνει 

χρησιµοποιώντας την τεχνική της φασµατοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (Ultraviolet 

Photoemission Spectroscopy, UPS). Χρησιµοποιώντας την παραπάνω τεχνική (σχήµα 1.14) είναι δυνατό 

να γίνει υπολογισµός του έργου εξόδου µιας επιφάνειας στηριζόµενος στην εκποµπή των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων που συµβαίνει σε µια ενεργειακή περιοχή, ∆Ε (∆Ε=ΕΚs
max-EKs

min, όπου ΕΚs
max αντιστοιχεί 

στο επίπεδο Fermi και ΕΚs
min αντιστοιχεί στο σηµείο που συµβαίνει απότοµη πτώση του σήµατος των 

δευτερογενών ηλεκτρονίων, cut-off). Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν για να µελετηθεί το φαινόµενο 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης αφορούσαν ηλεκτρόδια Pt και Ag εναποτεθειµένα σε YSZ [32]. Πιο 

συγκεκριµένα για την περίπτωση του Ag βρέθηκε ότι η µεταβολή στο έργο εξόδου της επιφάνειάς του 

ήταν πολύ κοντά στην επιβαλλόµενη µεταβολή του δυναµικού του ηλεκτροδίου ∆UWR. Τόσο το επίπεδο 

Fermi όσο και το έργο εξόδου αποµονωµένων σωµατιδίων Ag βρέθηκε επίσης να αλλάζει µε την 

υπέρταση του ηλεκτροδίου του Ag αλλά οι αλλαγές αυτές ήταν µικρότερες απ’ αυτές που 

παρατηρήθηκαν σε συνεχές στρώµα Ag. 
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Σχήµα 1.14. Φάσµα φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους από ηλεκτρόδια Ag|YSZ [32] για (a) καθοδική (b) ανοδική πόλωση του 
γαλβανικού κελιού Ag|YSZ|Pd,PdO στους 820 K. Στο (c), φαίνεται η µετατόπιση της Fermi edge των σωµατιδίων του Ag υπό 
συνθήκες ανοδικής πόλωσης (µεγεθυµένη x5). 

1.5.8 Φασµατοσκοπία RAMAN (SERS) 

Αποδείξεις για τον έλεγχο (µέσω του δυναµικού) της µετακίνησης των ιόντων οξυγόνου (oxygen 

spillover-backspillover) µεταξύ στερεού ηλεκτρολύτη (YSZ) και Ag εξήχθησαν µετά από χρήση της 

τεχνικής της φασµατοσκοπίας RAMAN (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) [36]. Όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1.15 ανοδική πόλωση προκαλεί µια αύξηση στην κάλυψη του οξυγόνου πάνω 

στην επιφάνεια του Ag και παράλληλα µια µικρή µετατόπιση προς υψηλότερες συχνότητες, η οποία 
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είναι ενδεικτική για µια µικρή αύξηση στο σθένος του δεσµού Ο-Ο. Η οµάδα του Καθ. Haller και των 

συνεργατών του [36] παρατήρησαν την εµφάνιση µιας χαµηλής ζώνης συχνοτήτων ν ~ 200cm-1, πιθανώς 

οφειλόµενη στο ιοντικά ροφηµένο οξυγόνο υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης. 
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Σχήµα 1.15. Φάσµα SERS ροφηµένου οξυγόνου σε Ag/YSZ στους 300oC [36] υπό συνθήκες (a) ανοιχτού κυκλώµατος  (b) 
κλειστού κυκλώµατος µε UWR = -2 V (c) κλειστού κυκλώµατος µε UWR = +2 V. Τα φάσµατα (b) και (c) κατεγράφησαν αφού το 
σύστηµα έφτασε σε κατάσταση µόνιµης λειτουργίας. w = 200 mW, σταθερά χρόνου µετρητή φωτονίων, τ = 2 s, ssw = 2 cm-1. 

1.5.9 Ηλεκτρονική µικροσκοπία εκποµπής φωτοηλεκτρονίων (PEEM)  

Η τεχνική της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας εκποµπής φωτοηλεκτρονίων (PEEM) είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική και σηµαντική για µια ολοκληρωµένη ανάλυση που αφορά µετρήσεις έργου εξόδου, καθώς 

τόσο η τεχνική του παλλόµενου πυκνωτή (τεχνική Kelvin probe) όσο και η φασµατοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (UPS) είναι ολοκληρωµατικές µέθοδοι µε πολύ µικρή ανάλυση χώρου 

(~mm). Το σχήµα 1.16a δείχνει ένα ηλεκτρόδιο Pt (φωτεινό τµήµα) εναποτεθειµένο σε YSZ (σκούρο 

τµήµα) [39]. Υπάρχουν τρεις κυκλικές περιοχές από καθαρή YSZ συνδεδεµένες µεταξύ τους µέσω πολύ 

λεπτών λωρίδων από YSZ. Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι καλυµµένη από Pt. H YSZ εµφανίζεται στις 

εικόνες PEEM πολύ πιο σκούρα απ’ ότι το φιλµ Pt αφού έχει αµελητέα πυκνότητα καταστάσεων στο 

επίπεδο Fermi σε σύγκριση µε ένα µέταλλο όπως ο λευκόχρυσος, Pt.  

Στο Σχήµα 1.16b φαίνεται καθαρά πώς η εφαρµογή δυναµικού έχει ως συνέπεια αλλαγές στη 

φωτεινότητα και συνεπώς στο έργο εξόδου Φ, του γειωµένου καταλυτικού ηλεκτροδίου Pt (τµήµατα 2 

και 3) και της επιφάνειας της YSZ (τµήµα 1), σε συµφωνία µε την ευθυγράµµιση των δυο επιπέδων 

Fermi που συζητήθηκε προηγουµένως. Στο σχήµα φαίνονται οι µεταβολές του έργου εξόδου σε τοπικό 

επίπεδο, εσωτερικά των τριών τµηµάτων (το τµήµα 1 βρίσκεται πάνω σε YSZ ενώ τα τµήµατα 2 και 3 
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βρίσκονται πάνω σε Pt). Όπως φαίνεται σ’ αυτό το σχήµα το τοπικό έργο εξόδου (το οποίο είναι 

αντιστρόφως ανάλογο στην τοπική φωτεινότητα) ακολουθεί την επιβαλλόµενη µεταβολή του UWR. 
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Σχήµα 1.16. (a) Εικόνα PEEM από µικροδοµή Pt/YSZ που δείχνει τρία κυκλικά τµήµατα YSZ, συνδεδεµένα µεταξύ τους µε 
στενές λωρίδες, περικυκλωµένα από φιλµ Pt [39]. (b) Τοπικές µεταβολές φωτεινότητας στα υπό σηµείωση τµήµατα (1, 2 και 3) 
(a) κατά τη διάρκεια ηλεκτροχηµικής άντλησης στους T = 695 K. 

1.5.10 Ηλεκτρονική µικροσκοπία σήραγγος (STM) 

Μια άµεση απόδειξη της µετακίνησης ιόντων (ion backspillover) στην περίπτωση που 

χρησιµοποιείται β"-Al2O3 ως στερεός ηλεκτρολύτης, δόθηκε πρόσφατα χρησιµοποιώντας ηλεκτρονική 

µικροσκοπία σήραγγος (scanning tunneling microscopy, STM) υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης [37] 

(σχήµα 1.17). Ένας µονοκρύσταλλος Pt µε επιφάνεια (111) χρησιµοποιήθηκε και προσαρµόστηκε πάνω 

σε στερεό ηλεκτρολύτη αγωγό ιόντων νατρίου, Na- β”-Al2O3, χρησιµοποιώντας οργανοµεταλλική πάστα 

Pt περιµετρικά του µονοκρυστάλλου. Εφαρµογή αρνητικών ρευµάτων είχε ως συνέπεια την µετακίνηση 

νατρίου στην καταλυτική επιφάνεια Pt(111) (Na backspillover) η οποία σε χαµηλές επιφανειακές 

καλύψεις (<0.01) σχηµατίζει µια υπερδοµή Pt(111)-(12x12)-Na πάνω στην ήδη προϋπάρχουσα Pt(111)-

(2x2)-O. Θετική εφαρµογή ρευµάτων από την άλλη είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική αποµάκρυνση 

του νατρίου και εποµένως την καταστροφή της υπερδοµής Pt(111)-(12x12)-Na, αφήνοντας άθικτη την 

υπερδοµή Pt(111)-(2x2)-O. Στο σχήµα 1.17c φαίνεται η υπερδοµή του νατρίου  σε ολόκληρη την 

διεπιφάνεια Pt/αερίου (σε µικρότερη µεγέθυνση) όπου κάθε σφαίρα είναι ένα άτοµο Naδ+  [130, 131]. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε άτοµο Naδ+ διαταράσσει το ηλεκτρονιακό νέφος αρκετών γειτονικών 

ατόµων Pt, έτσι ώστε η αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα εµφανίζεται ‘’πυκνή’’ ακόµη και σε χαµηλές 

(0.01) καλύψεις Naδ+. 
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Σχήµα 1.17. Εικόνες STM (αφιλτράριστες) από επιφάνεια Pt(111) σε επαφή µε β"-Al2O3 [37] σε ατµόσφαιρα αέρα οι οποίες δείχνουν 
επιφάνεια (a) καθαρή από νάτρια και (b) καλυµµένη µερικώς από νάτρια. Σηµείωση (a) η υπερδοµή Pt(111)-(2x2)-O και η αντιστρεπτή 
εµφάνιση (b) της υπερδοµής Pt(111)-(12×12)-Na (Ut = +100 mV, It = 1.8 nA, ολικό µέγεθος σάρωσης 319 Å) [37]. (c) εικόνες STM 
(αφιλτράριστες) της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας σχηµατιζόµενης από Νaδ+ υπερδοµής (12x12)–Na πάνω σε επιφάνεια Pt, 
αποτελούµενη κυρίως από επίπεδο Pt(111), βρισκόµενη σε επαφή µε β"-Al2O3 [131]. 

Μια πιο πρόσφατη µελέτη [38], χρησιµοποιώντας την τεχνική της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 

σήραγγος επιβεβαίωσε την µετακίνηση ιόντων οξυγόνου (oxygen spillover) από στερεό ηλεκτρολύτη 

YSZ σε µονοκρυσταλλική επιφάνεια Pt(111) κατά την επιβολή σταθερού δυναµικού. Ο µονοκρύσταλλος 

της πλατίνας είχε τοποθετηθεί στο στερεό ηλεκτρολύτη της YSZ όπως και στη προηγούµενη περίπτωση 

της β΄΄Al2O3. 

1.5.11 Κβαντοµηχανικοί - θεωρητικοί υπολογισµοί 

Πρόσφατες θεωρητικές µελέτες του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, θεωρώντας ως 

µοντέλα, νησίδες οξυγόνου ροφηµένες σε µεταλλικές επιφάνειες Cu και Pt µαζί µε θετικά ή αρνητικά 
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ιόντα ή σηµειακά φορτία [47] επιβεβαίωσαν την πειραµατικά παρατηρούµενη γραµµική εξάρτηση του 

σθένους του δεσµού του οξυγόνου µε µια µεταλλική επιφάνεια, µε το έργο εξόδου της επιφάνειας αυτής. 

Η θεωρητικά υπολογισµένη κλίση της ενέργειας σύνδεσης µε το έργο εξόδου για την περίπτωση ατοµικά 

ροφηµένου οξυγόνου πάνω σε επιφάνεια Pt (σχήµα 1.18) βρέθηκε να είναι ίση µε -0.5 έναντι της τιµής -

1 που έχει πειραµατικά υπολογιστεί από πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) 

οξυγόνου [28, 29] σε Pt, Ag και Pd (αποτελέσµατα κεφαλαίου 3). Αυτή η γραµµική εξάρτηση βρέθηκε 

στο πρώτης τάξης θεωρητικό επίπεδο διαταραχής, παίρνοντας υπόψη µόνο την καθαρά ηλεκτροστατική 

αλληλεπίδραση µεταξύ του πεδίου που προκαλείται από τα ιόντα και του πολικού δεσµού µετάλλου-

οξυγόνου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η παρατηρούµενη µεταβολή στην ενέργεια εκρόφησης του 

οξυγόνου λαµβάνει χώρα σε µεγάλο βαθµό λόγω των ηλεκτροστατικών επιδράσεων [47].  
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Σχήµα 1.18. Ενέργεια εκρόφησης του οξυγόνου, De, ως συνάρτηση της µεταβολής του έργου εξόδου, µετρηµένη µε τη µέθοδο 
cluster HOMO (highest occupied molecular orbital), για Pt25/O. Οι καµπύλες αναφέρονται σε cluster µε σηµειακά φορτία (PC). 
∆είχνονται τόσο οι καµπύλες Stark όσο και οι καµπύλες SCF [47]. 

 

Μια ακόµα πιο πρόσφατη µελέτη των Leiva και Sánchez [132] ανέπτυξε τις αιτίες και απέδειξε 

θεωρητικά γιατί οι µεταβολές του έργου εξόδου ενός ηλεκτροδίου, που βρίσκεται εκτεθειµένο σε αέριο 

µίγµα, ακολουθούν µε σχέση ένα προς ένα τις αλλαγές του δυναµικού του ηλεκτροδίου εργασίας. Η 

εξήγηση για την ένα προς ένα αυτή σχέση βασίστηκε στις µοναδικές και ιδιαίτερες ιδιότητες της 

διεπιφάνειας ηλεκτροδίου εργασίας και στερεού ηλεκτρολύτη. Πιο συγκεκριµένα, στην εργασία των 

Leiva και Sánchez [132] εξηγείται γιατί η δοµή της διπλοστοιβάδας µετάλλου-ηλεκτρολύτη είναι πολύ 

διαφορετική από αυτή που αναπτύσσεται σε υγρούς ηλεκτρολύτες (πολύ µικρότερο µήκος Debye στη 

στερεή ηλεκτροχηµεία). Επίσης αποδείχτηκε ότι η διπλοστοιβάδα µετάλλου-αερίου έχει την ίδια δοµή µε 

τη διπλοστοιβάδα µετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη. 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα, εκτός του ότι παρέχουν µια απ’ ευθείας εξήγηση της επίδρασης της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην καταλυτική ενεργότητα υποστηριγµένων υµενίων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επίσης, αποτελώντας µια καλή θεωρητική βάση, ως δεδοµένα για τη µελέτη και τη 

κατανόηση του ρόλου των ενισχυτών στην ετερογενή κατάλυση. 

1.5.12 Μαθηµατική µοντελοποίηση και κανόνες της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

Προκειµένου να µοντελοποιηθεί η ηλεκτροχηµική ενίσχυση και οι αλληλεπιδράσεις φορέα-µετάλλου 

[48] χρησιµοποιήθηκε µια προσέγγιση κλασικής µηχανικής αντιδράσεων [133]. Και τα δυο αυτά 

φαινόµενα (ηλεκτροχηµική ενίσχυση και αλληλεπιδράσεις φορέα-µετάλλου) είναι µηχανιστικά 

παρόµοια [15, 27, 54] και συνεπώς είναι δυνατό να περιγραφούν από τον ίδιο τύπο εξισώσεων. ∆υο 

ποιοτικά συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από τα πολλά παραδείγµατα που έχουν αναφερθεί εδώ 

αλλά και γενικότερα στη βιβλιογραφία για τα δυο αυτά φαινόµενα [48]. Πρώτον, η αργή επιφανειακή 

διάχυση των προωθητικών ειδών είναι δυνατό να περιορίζει το µέγιστο λόγο προσαύξησης, ρ, ο οποίος 

µετρήθηκε σε πολλές από τις δηµοσιευµένες µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [14, 15]. ∆εύτερον, τα 

νανοκρυσταλλικά µεταλλικά σωµατίδια διεσπαρµένα σε φορείς όπως ZrO2, TiO2, CeO2 καθώς και 

ντοπαρισµένη ZrO2 και TiO2 [15, 27, 54, 134-136] είναι σχεδόν σίγουρα καλυµµένα από προωθητικά 

σωµατίδια Oδ- που προέρχονται από το φορέα. Το παραπάνω γεγονός είναι και ο επικρατέστερος 

µηχανισµός που εξηγεί τις αλληλεπιδράσεις φορέα µετάλλου. Θα ήταν ενδιαφέρον και σηµαντικό να 

συγκρίνουµε το µοντέλο αυτό µε αναλυτικά πειραµατικά δεδοµένα. Προς αυτή τη κατεύθυνση 

βρίσκονται υπό εξέλιξη τόσο πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µε µεταβαλλόµενο το πάχος του 

καταλυτικού υµενίου όσο και αναλυτικές κινητικές µελέτες σε υποστηριγµένους διασπαρµένους 

καταλύτες µε µεταβαλλόµενο το µέγεθος των κρυσταλλιτών. 

Μια προσεκτική ταξινόµηση και εξέταση της βιβλιογραφίας τόσο των µελετών που έχουν γίνει µε 

χρήση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όσο και των µελετών που έχουν δηµοσιευθεί και αφορούν 

εργασίες κλασικής ενίσχυσης, αποκάλυψε 4 απλούς και ακριβείς πειραµατικούς κανόνες (G1-G4) [137, 

138], οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να προβλέψει κανείς το ρυθµό µιας καταλυτικής αντίδρασης ως 

συνάρτηση του έργου εξόδου, Φ καθώς και τη συµπεριφορά των καταλυτικών αντιδράσεων 

(ηλεκτρόφοβες, ηλεκτρόφιλες, τύπου ηφαιστείου ή  ανεστραµµένου ηφαιστείου). Όλα αυτά βέβαια αν 

είναι γνωστή η εξάρτηση του ρυθµού από τη σύσταση των αντιδρώντων, σε µια µη ενισχυµένη 

καταλυτική επιφάνεια. Η εξάρτηση του ρυθµού από το έργο εξόδου ακολουθεί γενικά την ίδια τάση µε 

την εξάρτηση του ρυθµού από τη µερική πίεση pD, όπου pD είναι η µερική πίεση ενός αντιδρώντος δότη 

ηλεκτρονίων. Αυτοί οι γενικοί πειραµατικοί κανόνες (“global” rules) G1-G4 οδηγούν σε τρεις 

πρακτικούς κανόνες, P1-P3, οι οποίοι υποδεικνύουν τον τύπο του προωθητή (ηλεκτροθετικός ή 

ηλεκτραρνητικός) που πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε βάση τη φύση (δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων) του πιο 

ισχυρά ροφηµένου στην καταλυτική επιφάνεια αντιδρώντος. Οι πειραµατικοί γενικοί κανόνες είναι 

βαθιά βασισµένοι σε δυο θεµελιώδεις αρχές, F1 και F2, υποδεικνύοντας την επίδραση της µεταβολής 
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του έργου εξόδου, που προκαλεί η εισαγωγή ενός προωθητή, στην ενέργεια δεσµού των ροφηµένων 

στην επιφάνεια ειδών, είτε αυτά είναι δότες (D) είτε είναι δέκτες (A) ηλεκτρονίων: 

F1. Αυξάνοντας το έργο εξόδου Φ δυναµώνουµε το δεσµό του ροφηµένου είδους που είναι δότης 

ηλεκτρονίων και χαλαρώνουµε το δεσµό του ροφηµένου είδους που είναι δέκτης ηλεκτρονίων. 

F2. Μειώνοντας το έργο εξόδου Φ χαλαρώνουµε το δεσµό του ροφηµένου είδους που είναι δότης 

ηλεκτρονίων και δυναµώνουµε το δεσµό του ροφηµένου είδους που είναι δέκτης ηλεκτρονίων. 

Αυτές οι δυο θεµελιώδεις αρχές υποστηρίζονται τόσο από πειραµατικές µελέτες της επιστήµης 

επιφανειών όσο και από κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς [15, 137, 138]. Γενικότερα τώρα οι παραπάνω 

κανόνες επιτρέπουν σε κάποιον να κάνει ασφαλείς προβλέψεις σχετικά µε την εξάρτηση του ρυθµού από 

το έργο εξόδου του καταλύτη ή µε την επιλογή του κατάλληλου ενισχυτή σε ένα δεδοµένο καταλυτικό 

σύστηµα. Παρόλο που δεν έχει βρεθεί κάποια εξαίρεση στους παραπάνω κανόνες, σε περισσότερες από 

60 περιπτώσεις, θα ήταν ενδιαφέρον να τους συγκρίνουµε µε περισσότερα καταλυτικά συστήµατα όπου 

έχει µελετηθεί εκτενώς η εξάρτηση του ρυθµού από τις µερικές πιέσεις των αντιδρώντων pA, pD καθώς 

και από το έργο εξόδου Φ. 

1.6 Συµπεράσµατα 

Η Ηλεκτροχηµεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να επηρεάσει το ρυθµό και την 

εκλεκτικότητα ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων µε έναν αντιστρεπτό και αποτελεσµατικό τρόπο 

µέσω της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης ή αλλιώς της µη-Φαρανταϊκής τροποποίησης της καταλυτικής 

ενεργότητας (φαινόµενο NEMCA). Η χρήση ηλεκτροκινητικών πειραµάτων δυναµικής απόκρισης, 

µετρήσεων έργου εξόδου, κυκλικής βολταµετρίας, XPS, TPD και STM έχουν δώσει ασφαλείς αποδείξεις 

ότι το φαινόµενο οφείλεται σε µια ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη µετακίνηση (backspillover) ιοντικών 

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

πάνω στην εκτεθειµένη στο αέριο µίγµα επιφάνεια του ηλεκτροδίου (π.χ. του καταλυτικά ενεργού 

ηλεκτροδίου). Αυτά τα ιοντικά είδη, συνοδευόµενα στο µέταλλο από το αντισταθµιστικό τους φορτίο, 

σχηµατίζουν επιφανειακά δίπολα και καταλαµβάνουν θέσεις σε ολόκληρη την καταλυτική επιφάνεια 

δηµιουργώντας µια αποτελεσµατική ηλεκτροχηµική διπλοστοιβάδα, η οποία επηρεάζει την ισχύ των 

δεσµών και συνεπώς την καταλυτική ενεργότητα των ροφηµένων αντιδρώντων µορίων και ενδιάµεσων 

προϊόντων (σχήµα 1.19). Τόσο οι µελέτες θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης [28, 29, 121] όσο και 

οι µελέτες ισοθερµοκρασιακής χηµορόφησης [85] έδειξαν ότι αυξάνοντας το δυναµικό του καταλύτη και 

το έργο εξόδου χαλαρώνει ο δεσµός εκείνων των ροφηµένων ειδών που είναι δέκτες ηλεκτρονίων ενώ 

παράλληλα αυξάνει η ισχύς του δεσµού των ειδών που είναι δότες ηλεκτρονίων. Μια τέτοια ένδειξη 

βέβαια παρείχε και η πληθώρα των πειραµατικών κινητικών µελετών ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που 

έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια [13-15]. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν στην 

περίπτωση της µείωσης του δυναµικού του καταλύτη και του έργου εξόδου. Αυτός ο απλός κανόνας, ο 

οποίος επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς [47], µπορεί να 



Κεφάλαιο 1 

 

28

χρησιµοποιηθεί για να αιτιολογήσει πρακτικά όλα τα παρατηρούµενα φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 
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Σχήµα 1.19. Σχηµατικές αναπαραστάσεις µεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειµένου σε στερεό ηλεκτρολύτη (a) αγωγό ιόντων 
οξυγόνου, O2--, και (b) αγωγό ιόντων νατρίου, Na+, οι οποίες δείχνουν την θέση της διπλοστοιβάδας µετάλλου-ηλεκτρολύτη 
καθώς και τη θέση της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας που δηµιουργείται στην διεπιφάνεια µετάλλου-αερίου λόγω της 
ελεγχόµενης (µέσω του δυναµικού) µετακίνησης των ιόντων (backspillover). 

Η µη-Φαρανταϊκή ενεργοποίηση των ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων µέσω της επίδρασης του 

φαινοµένου NEMCA είναι µια νέα και πολλά υποσχόµενη εφαρµογή της ηλεκτροχηµείας. Υπάρχει 

αρκετή δουλειά ακόµα προκειµένου να διαλευκανθούν επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τη χηµεία της 

επιφάνειας [111], η περάτωση της οποίας θα δώσει το έναυσµα για τη µελέτη και τη χρήση του 

φαινοµένου σε σηµαντικές τεχνολογικές εφαρµογές, όπως η τροποποίηση της εκλεκτικότητας 

βιοµηχανικών προϊόντων [14, 15] και η επεξεργασία αέριων καυσαερίων [35]. Υπάρχουν ακόµα κάποια 

άλυτα επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα, η λύση των οποίων θα αναδείξει τη χρησιµότητα της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε βιοµηχανικές διεργασίες. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα εφαρµογής 

του φαινοµένου NEMCA χωρίς εξωτερική εφαρµογή ρεύµατος χρησιµοποιώντας τη διαφορά δυναµικού 

(λόγω της καταλυτικής αντίδρασης) µεταξύ του καταλύτη και ενός λιγότερο ενεργού βοηθητικού 

ηλεκτροδίου [60, 139]. Άλλα ζητήµατα επίσης έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητα εφαρµογής του 

φαινοµένου NEMCA σε υψηλής διασποράς καταλύτες [25, 26] ή σε ηµιαγώγιµες καταλυτικές 

επιφάνειες. Έρευνα σε αυτούς τους τοµείς χρειάζεται προκειµένου να κατανοηθεί πλήρως η τεχνική 

δυναµική του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και να δηµιουργηθούν οι βάσεις για την 

τεχνολογική και βιοµηχανική του εφαρµογή. Γενικότερα πάντως το νέο αυτό ηλεκτροχηµικό φαινόµενο 

έχει επιτρέψει µια συστηµατικότερη µελέτη και κατανόηση του ρόλου των ενισχυτών στην ετερογενή 

κατάλυση. 
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Στερεοί ηλεκτρολύτες – YSZ – Χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών –
Φαινόµενα spillover-backspillover 
 

 
 

2.1 Στερεοί ηλεκτρολύτες 

2.1.1 Στερεοί Ηλεκτρολύτες – Γενικά 

Ο Michael Faraday (1791-1867) ήταν ο πρώτος που παρατήρησε το 1834 ότι ο PbF2, όταν θερµανθεί 

στους 500oC, γίνεται ένας πολύ καλός ηλεκτρικός αγωγός. Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας για να εξηγηθεί 

η παραπάνω παρατήρηση του Faraday και να επιβεβαιωθεί ότι ο PbF2 αποτελεί έναν αγωγό ιόντων F-. 

Στο µεταξύ διάστηµα ανακαλύφθηκαν και άλλοι στερεοί ηλεκτρολύτες όπως ο AgI (ένας αγωγός ιόντων 

Ag+), από τους Tubandt και Strock ενώ σύντοµα εµπεδώθηκε το συµπέρασµα ότι ιόντα είναι δυνατό να 

διακινούνται µέσα σε ορισµένα στερεά τόσο γρήγορα όσο σε υδατικά διαλύµατα αλάτων. Η µηχανιστική 

ερµηνεία της ιοντικής αγωγιµότητας στα στερεά οφείλεται κατά µεγάλο βαθµό, στις πρωτοποριακές για 

την εποχή τους δουλειές των Joffé, Frenkel, Wagner και Schottky στα τέλη του 1920 και τις αρχές του 

1930 [1]. Αυτές οι µελέτες απέδειξαν ότι αγωγή ιόντων µπορεί να λάβει χώρα είτε µε µετακίνησή τους 

µέσω µιας σειράς ενδοπλεγµατικών θέσεων (ατέλειες Frenkel) είτε µε µετακίνηση κενών θέσεων στο 

πλέγµα του στερεού ( ατέλειες Schottky). 

 Σήµερα, ο όρος στερεός ηλεκτρολύτης ή ιοντικός αγωγός χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

στερεά υλικά, των οποίων η αγωγιµότητα οφείλεται εξολοκλήρου σε µετακίνηση ιόντων. Υπάρχουν 

ακόµα µικτοί αγωγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν τόσο ιοντική όσο και ηλεκτρονιακή αγωγιµότητα. Η 

κατάσταση των στερεών ηλεκτρολυτών ποικίλει από συµπαγή και σκληρά υλικά, όπως η ντοπαρισµένη 

µε ύττρια ζιρκονία (Υ2Ο3-stabilized ZrO2, YSZ) ή η β″-Al2O3 (NaAl11O17) µέχρι µαλακές και εύκαµπτες 

µεµβράνες πολυµερών, µε αγωγιµότητα ιόντων υδρογόνου, όπως το Nafion. Επίσης, στους στερεούς 

ηλεκτρολύτες περιλαµβάνονται στοιχειοµετρικές ενώσεις (π.χ. AgI), µη στοιχειοµετρικές (π.χ. β″-Αl2O3) 

καθώς και ντοπαρισµένα οξείδια (π.χ. YSZ). Η παρασκευή, οι ιδιότητες και οι εφαρµογές των στερεών 

ηλεκτρολυτών έχουν αναφερθεί και συζητηθεί σε πλήθος βιβλίων [2-5] και επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων [6, 7]. Η κύρια εµπορική εφαρµογή των στερεών ηλεκτρολυτών βρίσκεται στους 
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αισθητήρες αερίων [8, 9] καθώς επίσης και στα στοιχεία στερεών καυσίµων (Solid Oxide Fuel Cell, 

SOFC) [5, 10-12]. 

Η κατάταξη των στερεών ηλεκτρολυτών συνήθως βασίζεται στο ιόν στο οποίο οφείλεται η 

αγωγιµότητα. Έτσι διακρίνονται: 

• αγωγοί ιόντων οξυγόνου (Ο2-): βρίσκονται υπό τη µορφή στερεών διαλυµάτων οξειδίων δισθενών ή 

τρισθενών µετάλλων (π.χ. Y2O3, Yb2O3, CaO), σε οξείδια τετρασθενών µετάλλων (π.χ. ZrO2, ThO2, 

CeO2). Η σταθεροποιηµένη µε ασβέστιο ή ύττρια ζιρκονία (CaSZ ή YSZ) που περιέχει 5-15 mol% 

CaO ή 6-10 mol% Y2O3 αντίστοιχα αποτελεί έναν ευρέως διαδεδοµένο στερεό ηλεκτρολύτη που 

χρησιµοποιείται κυρίως σε αισθητήρες οξυγόνου, σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 400°C µε 1200°C. 

• αγωγοί πρωτονίων, Η+ και ιόντων λιθίου, Li+: στην κατηγορία αυτή ανήκουν αρκετοί στερεοί 

ηλεκτρολύτες πολυµερικών ενώσεων. Ηλεκτρολύτες ιδιαίτερης σηµασίας σε αυτήν την κατηγορία 

είναι οι µεµβράνες οι οποίες παρουσιάζουν αγωγιµότητα πρωτονίων (Proton Exchange Membranes, 

PEM) όπως το  Nafion 117, το οποίο είναι ένα συµπολυµερές πολυτετραφθωροαιθυλενίου και 

πολυθειοφθωριδίου το οποίο παρουσιάζει σηµαντική αγωγιµότητα ακόµα και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Υψηλή αγωγιµότητα κατιόντων παρουσιάζουν ακόµα ενώσεις µε βάση το CsHSO4 [13] 

το SrCeO3 [14], το Ca0.9In0.1ZrO3-α [15, 16] και το Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN-18) [17]. 

• αγωγοί ιόντων νατρίου (Νa+): στην οµάδα αυτή ανήκουν κυρίως µη στοιχειοµετρικές ενώσεις 

νατρίου-αλουµινίου-οξυγόνου, όπως οι β- Al2O3 και β″-Al2O3, οι οποίες χρησιµοποιούνται στις 

µπαταρίες νατρίου-θείου. Οι γενικοί τύποι των ενώσεων αυτών είναι Na1+xAl11O17+x/2 (0.15≤x≤0.3, 

όπου x εκφράζει την περίσσεια του νατρίου σε σχέση µε τη στοιχειοµετρική ένωση Na2O11Al2O3) 

για τις β- Al2O3  και Na1+xΜxAl11-xO17 για τις β″-Al2O3, όπου Μ µπορεί να είναι ένα δισθενές 

µέταλλο (π.χ. Mg2+, Ni2+, Zn2+). Τέτοιου είδους στερεοί ηλεκτρολύτες παρουσιάζουν υψηλή 

αγωγιµότητα σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 150°C έως 300°C. Ένας άλλος σηµαντικός υπεριοντικός 

αγωγός Na+ είναι το µικτό οξείδιο Na3Zr2Si2PO12, γνωστό ως NASICON. 

• αγωγοί Κ+, Cs+, Rb+, Ti+: στην κατηγορία αυτή ανήκουν υποκατεστηµένες αλουµίνες (β- και β″-

Al2O3), υλικά που παρουσιάζουν αγωγιµότητα στους 200°C έως 400°C. 

• αγωγοί ιόντων αργύρου (Ag+): ενώσεις όπως α-AgI, RbAg4I5 και AgHgI4 παρουσιάζουν 

αγωγιµότητα σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 150°C έως 350°C. 

• αγωγοί ιόντων χαλκού, Cu+: ενώσεις όπως Cu2Se και KCu4I5 είναι αγώγιµες σε ιόντα Cu+ σε 

θερµοκρασίες 250°C έως 400°C. 

• αγωγοί ιόντων φθορίου (F-): ενώσεις όπως ο PbF2 και το CaF2 παρουσιάζουν αγωγιµότητα ιόντων 

F- σε υψηλότερες θερµοκρασίες (500°C και 600°C αντίστοιχα). 

Πληροφορίες σχετικά µε την αγωγιµότητα των στερεών ηλεκτρολυτών περιέχονται σε πλήθος 

δηµοσιεύσεων [2, 3, 6-8, 11, 12]. 
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 Η ιοντική αγωγιµότητα, σ, των στερεών ηλεκτρολυτών περιγράφεται συνήθως από ηµιεµπειρκές 

εξισώσεις τύπου Arrhenius, ενώ ως συνάρτηση της θερµοκρασίας µπορεί να περιγραφεί από την 

ηµιεµπειρική σχέση: 

A

b

Eexp
k T

ο ⎛ ⎞σ −⎛ ⎞σ = ⎜ ⎟⎜ ⎟Τ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
              (2.1) 

όπου ο προεκθετικός παράγοντας σο είναι συνάρτηση του σθένους (φορτίου) του ιόντος το οποίο άγεται, 

της συγκέντρωσής του, της συχνότητας µε την οποία επιχειρείται η µετακίνηση του ιόντος σε κάποια 

γειτονική θέση και της απόστασης που αντιστοιχεί σε αυτή τη µετακίνηση, ενώ kb είναι η σταθερά 

Boltzman και ΕA η απαιτούµενη ενέργεια ενεργοποίησης για την ιοντική µετακίνηση. Αυτή η ενέργεια 

ενεργοποίησης EA είναι συνήθως της τάξεως των 0.5-2eV. Στο σχήµα 2.1 συγκρίνονται οι ειδικές 

αγωγιµότητες διαφόρων στερεών ηλεκτρολυτών µεταξύ τους και σε σχέση µε το πυκνό διάλυµα Η2SO4, 

ενώ παρουσιάζεται και η τυπική θερµοκρασιακή περιοχή όπου µπορούν να βρουν εφαρµογή. Όπως 

φαίνεται στο σχήµα 2.1, η αγωγιµότητα των στερεών ηλεκτρολυτών αγωγών ιόντων οξυγόνου είναι 

γενικά χαµηλότερη από εκείνη κατιοντικών αγωγών, όπως οι β-Al2O3 ή οι αγωγοί ιόντων Ag+, που 

ανήκουν στην οµάδα των υπεριοντικών αγωγών, ενώ η αντίστοιχη ενέργεια ενεργοποίησης είναι 

µεγαλύτερη. Για παράδειγµα ο υπεριοντικός αγωγός RbAg4I5 έχει σε θερµοκρασία δωµατίου 

αγωγιµότητα 0.12 Ω-1cm-1 µε ενέργεια ενεργοποίησης περίπου 0.1 eV, ενώ ένας τυπικός αγωγός ιόντων 

Ο2- όπως η ZrO2 (9% mol Y2O3) έχει την ίδια τιµή αγωγιµότητας στους 1000°C µε ενέργεια 

ενεργοποίησης περίπου 1 eV. Τα υψηλά σηµεία τήξεως όµως των στερεών ηλεκτρολυτών, αγωγών 

ιόντων O2- επιτρέπουν τη χρήση τους σε θερµοκρασίες όπου αποκτούν ικανοποιητική αγωγιµότητα και 

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

αγωγιµότητα (π.χ. το σηµείο τήξεως του NaCl  είναι ίσο µε 801°C, η ειδική αγωγιµότητα του στερεού 

NaCl στους 800°C είναι ίση µε 10-3 Ω-1cm-1, ενώ η ειδική αγωγιµότητα του τήγµατος NaCl στους 900°C 

είναι ίση µε 3.9 Ω-1cm-1) Η ελάχιστη τιµή της ιοντικής αγωγιµότητας στερεών ηλεκτρολυτών για 

πρακτικές εφαρµογές σε κελιά καυσίµων [4, 5, 11, 12] είναι 0.1-1 Ω-1cm-1. Αυτές οι ελάχιστες 

απαιτήσεις σε αγωγιµότητα θέτουν αυστηρούς περιορισµούς όσον αφορά την επιλογή των υλικών που 

θα χρησιµοποιηθούν καθώς και την επιλογή της θερµοκρασίας λειτουργίας. Για καταλυτικές εφαρµογές 

(µελέτες ενίσχυσης) όµως καθώς και για εφαρµογές σε αισθητήρες, οι απαιτήσεις για ελάχιστη τιµή 

αγωγιµότητας είναι πολύ µικρότερες (~10-4 Ω-1cm-1). Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση πολλών 

στερεών ηλεκτρολυτών, σε ένα αρκετά µεγάλο εύρος θερµοκρασιών. 

Ειδικότερα σε µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (Electrochemical Promotion, EP) έχουν 

χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα διάφοροι στερεοί ηλεκτρολύτες όπως: 

• σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ, αγωγός ιόντων οξυγόνου Ο2-) σε θερµοκρασίες 280-

650°C 

• β″-Al2O3 και Na3Zr2Si2PO12 (NASICON), αγωγοί ιόντων νατρίου, Νa+, σε θερµοκρασίες 180-400°C 
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• CsHSO4, CaZr0.9In0.1O3-α, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN-18) και Nafion (αγωγοί πρωτονίων, H+) σε 

θερµοκρασίες 25-400°C 

• CaF2 (αγωγός ιόντων φθορίου, F-) σε θερµοκρασίες 550-700°C 

• υδατικά αλκαλικά ή όξινα διαλύµατα σε θερµοκρασίες 25-60°C 

• CeO2, TiO2 και άλλες ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν τόσο ιοντική όσο και ηλεκτρονιακή 

αγωγιµότητα 

• τήγµατα αλάτων όπως V2O5-K2S2O7 
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Σχήµα 2.1. Αριστερά: ιοντική αγωγιµότητα στερεών ηλεκτρολυτών ως συνάρτηση της θερµοκρασίας. Η αγωγιµότητα πυκνού 
διαλύµατος H2SO4 (37%) χρησιµοποιείται για λόγους σύγκρισης [16]. ∆εξιά: µοναδιαίο κελί (unit cell) β″-Al2O3, ZrO2-Y2O3 
(YSZ) και Nafion [18, 19] 

2.1.2 YSZ - Στοιχειοµετρία της YSZ 

Είναι γνωστό ότι η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία αποτελεί ένα µη στοιχειοµετρικό οξείδιο 

[20-23] που χρησιµοποιείται ευρέως λόγω της ιοντικής αγωγιµότητας που παρουσιάζει σε ιόντα 

οξυγόνου. Η µη στοιχειοµετρία της YSZ ή µε άλλα λόγια η ικανότητά της να φέρει και να διακινεί (υπό 

ορισµένες συνθήκες) εσωτερικά του πλέγµατός της στο πλέγµα της ποσότητα οξυγόνου, πλέον της 

αναλογίας που προκύπτει από την στοιχειοµετρία της, αποτελεί µια σηµαντική ιδιότητα. Χρήση αυτής 

της ιδιότητας γίνεται εκτεταµένα στα επόµενα κεφάλαια όπου παρουσιάζονται αποτελέσµατα που 

αφορούν τη µελέτη ρόφησης οξυγόνου σε υποστηριγµένα µεταλλικά υµένια Μ/YSZ (όπου Μ ένα 

µέταλλο). Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναδείξει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του εν 

λόγω στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και να µετρήσει (αναπτύσσοντας την κατάλληλη τεχνική) την 
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ποσότητα του µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου που βρίσκεται σε συγκεκριµένου τύπου δισκία YSZ. Τα 

δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε 8% ύττρια (ZrO2-8%Y2O3). 

Γενικά η µη στοιχειοµετρία του οξυγόνου, δΟ(YSZ), σε οξείδια ζιρκονίας ντοπαρισµένα µε ύττρια ή 

ασβέστιο είναι της τάξεως του 10-5 και εξαρτάται σηµαντικά από τη θερµοκρασία και την ενεργότητα 

του οξυγόνου στο στερεό ηλεκτρολύτη (δO(YSZ)= δO(YSZ)(aO2, T)) [21-23]. Η ποσότητα αυτή είναι ικανή 

να παρέχει οξυγόνο σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός αποτελεσµατικών 

διπλοστοιβάδων πάνω σε πορώδη καταλυτικά στρώµατα που βρίσκονται εναποτεθειµένα στο στερεό 

ηλεκτρολύτη (YSZ), χωρίς κάποια σηµαντική µεταβολή στη στοιχειοµετρία του [20-23]. Για τη µέτρηση 

του µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ) χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικά στοιχεία στερεού 

ηλεκτρολύτη, YSZ. Η πειραµατική διαδικασία που προτάθηκε για την παραπάνω µέτρηση βασίστηκε 

στην εφαρµογή σταθερών µικρών δυναµικών (σε υψηλή θερµοκρασία) σε στοιχεία του τύπου 

Pt//YSZ//Au (διάταξη µονού θαλάµου, ανάλογη µε αυτή που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1, σχήµα 1.1b), 

ικανά να απωθήσουν το µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο στην αέρια φάση ενός θαλάµου υπερυψηλού κενού. 

Η χρήση φασµατογράφου µάζας, ειδικά προσαρµοσµένου στο θάλαµο κενού έδινε τη δυνατότητα για 

απευθείας µέτρηση του εκλυόµενου οξυγόνου. Ο τρόπος βαθµονόµησης του φασµατογράφου µάζας θα 

αναφερθεί αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο. Το σύστηµα ηλεκτροχηµικού κελιού τριών 

ηλεκτροδίων που χρησιµοποιήθηκε είχε βραχυκυκλωµένα τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό. Το 

βραχυκύκλωµα των δυο ηλεκτροδίων (αναφοράς και βοηθητικό) βοηθούσε στην καλύτερη 

παρακολούθηση του αναπτυσσόµενου δυναµικού και κυρίως του δυναµικού, UWC, µεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του βοηθητικού ηλεκτροδίου. Χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη 

συνδεσµολογία και θέτοντας ένα σταθερό δυναµικό προς εφαρµογή µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας 

και του ηλεκτροδίου αναφοράς, UWR, ήταν διασφαλισµένο ότι η τιµή του δυναµικού µεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του βοηθητικού ηλεκτροδίου, UWC, δε θα µπορούσε να ξεπεράσει την 

επιβαλλόµενη από εµάς τιµή. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η συνδεσµολογία θα ήταν η κλασική 

συνδεσµολογία των τριών ηλεκτροδίων, σταθερή εφαρµογή δυναµικού, UWR, θα µπορούσε να 

προκαλέσει την ανάπτυξη δυναµικού, UWC, µεγαλύτερου του UWR και πιθανόν µεγαλύτερου του 

δυναµικού αναγωγής του δείγµατος 2.3V [20]. Ακόµα και µε αυτήν τη συνδεσµολογία όµως, θα 

µπορούσε κάποιος να πραγµατοποιήσει ανάλογα πειράµατα αρκεί να υπήρχε η κατάλληλη 

παρακολούθηση του δυναµικού UWC, η τιµή του οποίου θα έπρεπε πάντα να παραµένει µικρότερη από 

τα 2.3V. Η υψηλή θερµοκρασία επιλέχθηκε ώστε να είναι εξασφαλισµένη τόσο η καλή αγωγιµότητα του 

στερεού ηλεκτρολύτη όσο και η εύκολη εκρόφηση του οξυγόνου από τα ηλεκτρόδια.  

Για τη µέτρηση του µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ) καθώς και για την επαλήθευση της 

υπολογιζόµενης τιµής του χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα YSZ διαφορετικής µάζας. Για λόγους συντοµίας 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα δυο εξ αυτών µε µάζες m1=4.361gr και m2=2.125gr. Ως ηλεκτρόδιο 

εργασίας χρησιµοποιήθηκε Pt ενώ ως ηλεκτρόδιο αναφοράς και βοηθητικό ηλεκτρόδιο χρησιµοποιήθηκε 

Au. Η εναπόθεση των ηλεκτροδίων έγινε µε εφαρµογή ενός λεπτού στρώµατος οργανοµεταλλικής 

πάστας Pt και Au αντίστοιχα στο στερεό ηλεκτρολύτη και εν συνεχεία θερµική επεξεργασία υπό ροή 
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αέρα (450°C για 2h και κατόπιν 700°C για 30min για την περίπτωση του ηλεκτροδίου Pt και 400°C για 

2h και κατόπιν 850°C για 30min για την περίπτωση των ηλεκτροδίων Au) [20]. Το δείγµα τοποθετήθηκε 

σε θάλαµο υπερυψηλού κενού πίεσης 10-9mbar ενώ παράλληλα συνδέθηκε µέσω κατάλληλων 

ηλεκτροδίων µε ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη. Η µέτρηση της θερµοκρασίας γινόταν µε θερµοστοιχείο 

τύπου Κ το οποίο βρισκόταν σε επαφή µε την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας, ενώ µέσω του 

φασµατογράφου µάζας ήταν δυνατή η ανίχνευση του οξυγόνου που εκροφόταν µέσω της επιφάνειας των 

ηλεκτροδίων. Η πολικότητα του εφαρµοζόµενου δυναµικού, µεταξύ των ηλεκτροδίων Pt και Au (0.8V) 

αντιστρεφόταν αρκετές φορές προκειµένου να επιταχυνθεί η ηλεκτροχηµική αποµάκρυνση του µη 

στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ). 
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Σχήµα 2.2. Ηλεκτροχηµική αποµάκρυνση περίσσειας µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ) από δείγµατα YSZ, µέσω 
εφαρµογής θετικών και αρνητικών δυναµικών (±0.8V) µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (Pt) και του βοηθητικού ηλεκτροδίου 
(Au), στους 375°C a) δείγµα 1: mYSZ=4.361 gr, b)δείγµα 2: mYSZ=2.125 gr 
 

Στο σχήµα 2.2 (a και b) φαίνονται να φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου που ελήφθησαν µε την 

παραπάνω διαδικασία. Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω φάσµατα µπορεί κανείς να υπολογίσει την αρχική 

µη στοιχειοµετρία του δείγµατος δO(YSZ). Οι εξισώσεις που θα πρέπει να λάβουµε υπόψη είναι: 

 

itn

d,i
i 1 0

O(YSZ) r dt
=

=∑∫               (2.2) 

O(YSZ)
o

O(YSZ)
N

δ =                (2.3) 
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όπου Ο(YSZ) το συνολικό ηλεκτροχηµικά απωθούµενο οξυγόνο, i το πλήθος των φασµάτων, rd,i ο 

ρυθµός εκρόφησης οξυγόνου στο φάσµα i, ti ο χρόνος που απαιτήθηκε για την πλήρη αποµάκρυνση του 

µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου στο φάσµα i, Νο η ποσότητα του στοιχειοµετρικού οξυγόνου (βάσει του 

µοριακού τύπου και της µάζας του δείγµατος) και δO(YSZ) η µη στοιχειοµετρία του δείγµατος.  

Με αυτόν τον τρόπο για το δείγµα µε αρχική µάζα στερεού ηλεκτρολύτη m1=4.361gr (No=6.5x10-2 

mol O), από την εξίσωση (2.2) έχουµε Ο(YSZ)=6.1x10-8 mol O και εποµένως από την εξίσωση (2.3) 

δO(YSZ)≈10-6. Αντίστοιχα για την περίπτωση του δεύτερου δείγµατος µε αρχικά µάζα ίση µε 2.125gr 

(Νο=3.36x10-2 mol O), το άθροισµα των ολοκληρωµάτων της εξίσωσης (2.2) είναι ίσο µε 

Ο(YSZ)=3.67x10-8 mol O και από την εξίσωση (2.3) παίρνουµε δO(YSZ)≈10-6. Η µετρούµενη τιµή για τη 

µη στοιχειοµετρία, δO(YSZ)≈10-6, βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε αντίστοιχες τιµές που δίνονται στη 

βιβλιογραφία για άλλα ντοπαρισµένα οξείδια ζιρκονίας (π.χ. µε Ca) [21-23]. Η µη στοιχειοµετρία 

(δO(YSZ)≈10-6) µπορεί επίσης να εκφραστεί σε όρους ικανότητας του οξειδίου για αποθήκευση οξυγόνου 

(oxygen storage capacity, OSC) [24-27] δίνοντας µια τιµή 15.5x10-3±0.5 x10-3 µmol O/grYSZ. Λόγω της 

καθορισµένης οξειδωτικής κατάστασης του Zr και του Υ στην YSZ, η παραπάνω τιµή είναι κατά 

τέσσερις τάξεις µεγέθους µικρότερη απ’ ότι αντίστοιχες τιµές OSC για υλικά όπως CeO2 και CexZr(1-x)O2 

[24-27]. Στα υλικά αυτά η µεγάλη ικανότητα για αποθήκευση οξυγόνου (µεγάλο OSC) οφείλεται στη 

συνεχόµενη διεργασία οξείδωσης-αναγωγής του Ce (Ce4+/Ce3+) [24-27] κάτι που δε συµβαίνει στην 

περίπτωση της YSZ. Μετά το τελευταίο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας (σχήµα 2.2) το δείγµα έχει 

πρακτικά µηδενική περιεκτικότητα σε µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο. Αν εκείνη τη στιγµή γίνει 

προσπάθεια για εφαρµογή σταθερού ρεύµατος, το δυναµικό του στοιχείου θα υπερβεί τη θερµοδυναµική 

τιµή των 2.3V και ως αποτέλεσµα θα λάβει χώρα αναγωγή της YSZ, στο καθοδικό ηλεκτρόδιο του Au 

[20]. 

2.2 Χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών 

2.2.1 Ποτενσιοµετρία στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Electrolyte Potentiometry, SEP) 

Όταν ένας στερεός ηλεκτρολύτης βρίσκεται σε επαφή µε δυο αγώγιµα (π.χ. µεταλλικά) υµένια 

(ηλεκτρόδια) σχηµατίζεται ένα γαλβανικό στοιχείο στερεού ηλεκτρολύτη (σχήµα 2.3). Τέτοιου είδους 

στοιχεία µε YSZ ως στερεό ηλεκτρολύτη χρησιµοποιούνται σαν αισθητήρες οξυγόνου [8]. Η διαφορά 

δυναµικού o
WRU η οποία αναπτύσσεται αυθόρµητα ανάµεσα στα δυο ηλεκτρόδια (εργασίας, W και 

αναφοράς, R) δίνεται από την εξίσωση: 

O2,Wo
WR

O2,R

pRTU ln
4F p

⎛ ⎞⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
             (2.4) 

όπου F είναι η σταθερά του Faraday (96487 C/mol) και pO2,W, pO2,R είναι οι µερικές πιέσεις οξυγόνου 

πάνω από τα δυο ηλεκτρόδια. Ο εκθέτης ΄΄ο΄΄ θα δηλώνει από εδώ και πέρα συνθήκες ανοιχτού 
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κυκλώµατος δηλαδή τη µη ύπαρξη ρεύµατος µεταξύ των δυο ηλεκτροδίων. Η εξίσωση Nernst (2.4) 

ισχύει υπό τον όρο ότι υπάρχει ισορροπία µεταξύ του οξυγόνου στην αέρια φάση και του οξυγόνου, 

Ο(tpb), που βρίσκεται ροφηµένο στα όρια της τριεπιφάνειας (three phase boundaries, tpb) στερεού 

ηλεκτρολύτη-µετάλλου-αερίου. Απαιτείται επίσης, η καθαρή µεταφορά φορτίου της αντίδρασης στην 

τριεπιφάνεια να εκφράζεται από την αντίδραση: 

Ο(a) + 2e- ↔ O2-(YSZ)             (2.5) 

µε άλλα λόγια να µην υπάρχει ανάµειξη άλλων αερίων (π.χ. Η2, CO) τα οποία είναι δυνατό να 

αντιδράσουν στην τριεπιφάνεια µε ιόντα οξυγόνου, Οδ-(YSZ), δηµιουργώντας έτσι ένα µικτό δυναµικό 

[28]. 

 Ο Wagner ήταν ο πρώτος  που πρότεινε τη χρήση τέτοιων γαλβανικών στοιχείων στην ετερογενή 

κατάλυση προκειµένου να γίνουν απ΄ ευθείας µετρήσεις της θερµοδυναµικής ενεργότητας του οξυγόνου 

Ο(a), το οποίο βρίσκεται ροφηµένο σε µεταλλικά ηλεκτρόδια, κατά τη διάρκεια καταλυτικών 

αντιδράσεων [29]. Η παραπάνω εφαρµογή οδήγησε στην τεχνική της ποτενσιοµετρίας στερεού 

ηλεκτρολύτη (solid electrolyte potentiometry, SEP) [30-34]. Σύµφωνα µε αυτήν την τεχνική, το 

ηλεκτρόδιο εργασίας (π.χ. Pt) εκτίθεται στο αντιδρών αέριο µίγµα (π.χ. C2H4 και O2) και αποτελεί 

ταυτόχρονα και τον καταλύτη για την προς µελέτη καταλυτική αντίδραση, π.χ.: 

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O            (2.6) 

Η µετρούµενη διαφορά δυναµικού, o
WRU , σχετίζεται µε την ενεργότητα του οξυγόνου, αο, στην 

καταλυτική επιφάνεια µέσω της σχέσης: 

o
WR

O2,R

RTU ln
4F p

2
ο

⎛ ⎞α⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
              (2.7) 

η οποία επίσης εξάγεται µε βάση την ισορροπία της αντίδρασης (2.5) [30-35]. Η τεχνική της 

ποτενσιοµετρίας στερεού ηλεκτρολύτη, συνδυαζόµενη µε κινητικές µετρήσεις, αποτελεί ένα χρήσιµο 

εργαλείο για µηχανιστικές µελέτες, ιδιαίτερα για αντιδράσεις µε ταλαντώσεις [31, 35]. Οι περιορισµοί 

της εξίσωσης (2.7) καθώς και λεπτοµερείς αναφορές για την τεχνική της ποτενσιοµετρίας στερεού 

ηλεκτρολύτη µπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία [31-34, 36]. Σήµερα έχει πλήρως αποδειχθεί τόσο 

θεωρητικά [20, 36, 37] όσο και πειραµατικά [20, 36, 38, 39] ότι η τεχνική της ποτενσιοµετρίας στερεού 

ηλεκτρολύτη µε µεταλλικά καταλυτικά ηλεκτρόδια µπορεί να αποτελέσει µια τεχνική για τη µέτρηση 

του έργου εξόδου χρησιµοποιώντας τη σχέση: 
o
WR W ReU = Φ −Φ               (2.8) 

όπου ΦW και ΦR είναι τα πραγµατικά έργα εξόδου (τυχόν τροποποιηµένα από φαινόµενα ρόφησης ή 

spillover) των εκτεθειµένων στο αέριο µίγµα ηλεκτροδίων εργασίας (W) και αναφοράς (R). Η εξίσωση 

(2.8) είναι πιο γενική από την εξίσωση (2.7) καθώς δεν εξαρτάται από τη φύση του στερεού 

ηλεκτρολύτη και δεν απαιτεί κανενός είδους απόδειξη για ισορροπία µεταφοράς φορτίου (όπως π.χ. η 

εξίσωση (2.5)) στην τριεπιφάνεια στερεού ηλεκτρολύτη – µετάλλου – αέριας φάσης [20, 36]. Ισχύει 

επίσης και υπό συνθήκες κλειστού κυκλώµατος. ∆είχνει δε ότι τα γαλβανικά στοιχεία στερεών 
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ηλεκτρολυτών µπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως µετρητές για το έργο εξόδου όσο και ως ρυθµιστές 

για τον καθορισµό του έργου εξόδου της επιφάνειας των ηλεκτροδίων (π.χ. των καταλυτικά ενεργών) 

που βρίσκονται εκτεθειµένα στο αέριο αντιδρών µίγµα. 
Working Electrode (W)

Reference Electrode (R)

Solid ElectrolyteUWR
o

pO ,W2

pO ,R2

Catalyst Film (W)
Reactants

Reactants Products

W

W

Reactants

R

R

C

C

Auxilliary Gas

Fuel-cell type
configuration

Single-pellet type
configuration

G/P

Reference Electrode (R)

Counter Electrode (C)

Solid Electrolyte UWR

(a)

(b)

(d)
(c)

 
Σχήµα 2.3. ∆ιάταξη ηλεκτροδίων για ποτενσιοµετρία στερεού ηλεκτρολύτη (a) και για µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (b). 
Μελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µπορούν να γίνουν επίσης χρησιµοποιώντας είτε διάταξη τύπου κελιού καυσίµου (c) είτε 
διάταξη µονού θαλάµου (d) 
 

 Εκτός της τεχνικής της ποτενσιοµετρίας στερεού ηλεκτρολύτη, τεχνικές όπως η κυκλική βολταµετρία 

(cyclic valtammetry) [40, 41] και η γραµµική σάρωση δυναµικών (linear potential sweep) [41] έχουν 

επίσης χρησιµοποιηθεί πρόσφατα σε στοιχεία στερεών ηλεκτρολυτών προκειµένου να µελετηθούν 

καταλυτικά φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα σε επιφάνειες ηλεκτροδίων εκτεθειµένες σε αέρια µίγµατα. 

Η τελευταία τεχνική συγκεκριµένα είναι γνωστή στη κατάλυση και ως Potential-programmed Reduction 

(PPR) [41]. Με την κατάλληλη επιλογή των ρυθµών σάρωσης και των υπολοίπων παραµέτρων 

λειτουργίας και οι δυο τεχνικές είναι σε θέση να παρέχουν πολύτιµες κινητικές [40] και θερµοδυναµικές 

[41] πληροφορίες σχετικά µε τα καταλυτικά ενεργά ροφηµένα είδη καθώς και µε το φαινόµενο της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [40, 41]. 

2.2.2 Ηλεκτροκαταλυτική λειτουργία κελιών καυσίµου στερεών ηλεκτρολυτών 

Τα κελιά καυσίµων στερεών ηλεκτρολυτών (solid oxide fuel cell, SOFC) ερευνούνται διεξοδικά τις 

τελευταίες τέσσερις δεκαετίες [11, 42-46]. Η αρχή λειτουργίας τους φαίνεται σχηµατικά στο σχήµα 2.4. 
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Το θετικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) δρα ως ηλεκτροκαταλύτης προκειµένου να ενισχύσει την 

ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή του οξυγόνου της αέρια φάσης σε Ο2-: 

1/2Ο2(g) + 2e- → O2-              (2.9) 

Παρόλο που πολλά µέταλλα, όπως Pt και Ag, µπορούν να δρουν ως ηλεκτροκαταλύτες για την 

αντίδραση (2.9) οι πιο αποτελεσµατικοί έως τώρα ηλεκτροκαταλύτες φαίνεται να είναι η κατηγορία των 

περοφσκιτών (π.χ. La1-xSrxMnO3). Αυτά τα υλικά είναι µικτοί αγωγοί, δηλαδή παρουσιάζουν τόσο 

ιοντική (Ο2-) όσο και ηλεκτρονιακή αγωγιµότητα. Αυτό σε γενικές γραµµές µπορεί να παρατείνει την 

ηλεκτροκαταλυτική ενεργή ζώνη του ηλεκτροδίου, περιλαµβάνοντας όχι µόνο τα όρια της τριεπιφάνειας 

στερεού ηλεκτρολύτη – µετάλλου – αερίου αλλά επίσης και την εσωτερική επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

που βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο. 
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Σχήµα 2.4. Αρχές λειτουργίας κελιού στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) (a) και κελιού καυσίµου χηµικής συµπαραγωγής (b) [47] 

 

Το αρνητικό ηλεκτρόδιο (άνοδος) δρα ως ηλεκτροκαταλύτης για την αντίδραση των ιόντων οξυγόνου µε 

το καύσιµο, π.χ. το Η2: 

Η2 + Ο2- → Η2Ο + 2e-                (2.10) 

 Ως ανοδικός ηλεκτροκαταλύτης σε βελτιστοποιηµένα κελιά στερεών καυσίµων (SOFC) 

χρησιµοποιείται µίγµα Ni µε YSZ. Το νικέλιο είναι πολύ καλός ηλεκτροκαταλύτης για την αντίδραση 

(2.10) ενώ το η χρήση µίγµατος Ni-YSZ µεγιστοποιεί το µήκος των ορίων της τριεπιφάνειας στερεού 

ηλεκτρολύτη – µετάλλου – αερίου. Το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό, γιατί στα όρια της τριεπιφάνειας 

συνήθως λαµβάνει χώρα η ηλεκτροκαταλυτική αντίδραση (2.10). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η χρήση 

του Ni σε ένα µίγµα Ni-YSZ ως µέσου για τη διεξαγωγή ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων βρίσκεται 
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σε απόλυτη αναλογία µε τη χρήση του Ni ή άλλων µετάλλων µετάπτωσης σε υψηλής διασποράς 

καταλύτες µε υποστρώµατα SiO2, Al2O3 ή TiO2, που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση 

καταλυτικών αντιδράσεων. 

 Κελιά καυσίµων όπως αυτό που φαίνεται στο σχήµα 2.4 µετατρέπουν το Η2 σε Η2Ο και παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς κάποιο ενδιάµεσο κύκλο καύσης. Εποµένως η θερµοδυναµική τους 

αποτελεσµατικότητα µπορεί να συγκριθεί µε την παραγωγή θερµικής ενέργειας, η οποία υπόκειται στους 

περιορισµούς τύπου Carnot. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των κελιών καυσίµων στερεών ηλεκτρολυτών 

είναι ότι λόγω της µεγάλης θερµοκρασιακής τους λειτουργίας (συνήθως 700°C µε 1100°C) προσφέρουν 

τη δυνατότητα ″εσωτερικής αναµόρφωσης″, η οποία επιτρέπει τη χρήση καυσίµων όπως το µεθάνιο, 

χωρίς την ανάγκη εξωτερικού αναµορφωτή [42-45]. 

 Η χρήση του Ni ως ενεργού συστατικού σε ανοδικά ηλεκτρόδια Ni-YSZ είναι πολύ σηµαντική γιατί 

εκτός του ότι είναι ένας καλός ηλεκτροκαταλύτης για την αντίδραση µεταφοράς φορτίου (αντίδραση 

(2.10)) αποτελεί επίσης έναν εξαιρετικό καταλύτη για την αναµόρφωση του µεθανίου µε ατµό ή CO2: 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2               (2.10) 

 

CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2               (2.11) 

καθώς επίσης και για την αντίδραση της αναµόρφωσης του CO µε ατµό (water-gas-shift): 

CO + H2O ↔ CO2 +2H2 +2e-              (2.12) 

 Οι αντιδράσεις (2.11) έως (2.13) έρχονται πολύ γρήγορα σε ισορροπία στις περισσότερες ανόδους 

κελιών καυσίµου στερεών ηλεκτρολυτών (SOFC). Κατά συνέπεια, το Η2 (εξίσωση (2.10)), περισσότερο 

απ’ ότι το CH4, οξειδώνεται ηλεκτροχηµικά προκαλώντας µικρές απώλειες πόλωσης. Υπό συνθήκες 

διπλασιασµού των στοιχεοµετρικών συντελεστών της εξίσωσης (2.10), προσθέτοντας τις εξισώσεις 

(2.10) έως (2.13) και διαιρώντας τους συντελεστές που προκύπτουν µε δυο προκύπτει ότι: 

CH4 + O2- → CO + 2H2 + 2e-              (2.14) 

Σύµφωνα µε την εξίσωση (2.14) η οξείδωση του CH4 σε ένα στοιχείο στερεού ηλεκτρολύτη 

χρησιµοποιώντας ως άνοδο Ni/YSZ όντως έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντων µερικής 

οξείδωσης (αέριο σύνθεσης, CO + H2) αντί της παραγωγής CO2 και H2O που αρχικά αναµενόταν. Η 

τελευταία περίπτωση λαµβάνει χώρα µόνο όταν βρισκόµαστε σε µετατροπές του µεθανίου που 

πλησιάζουν το 100%. Παρόλα αυτά, η µερική οξείδωση του µεθανίου που περιγράφεται συνολικά από 

την εξίσωση (2.14) δεν είναι τόσο αποτέλεσµα ενός καλού καταλύτη µερικής οξείδωσης αλλά 

περισσότερο το αποτέλεσµα των καταλυτικών αντιδράσεων (2.11) έως (2.13) σε συνδυασµό µε την 

ηλεκτροκαταλυτική αντίδραση (2.10). Από τη πλευρά της θερµοδυναµικής, η αντίδραση µερικής 

οξείδωσης (2.14) είναι τόσο ελκυστική όσο και η αντίδραση της πλήρους οξείδωσης σε CO2 και H2O. 

 Την τελευταία δεκαετία έχει αποδειχθεί ότι τα κελιά καυσίµων στερεών ηλεκτρολυτών µε τα 

κατάλληλα ηλεκτροκαταλυτικά υλικά ως ανόδους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για χηµική 

συµπαραγωγή, ή µε άλλα λόγια για ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιµων χηµικών 

προϊόντων. Αυτού του είδους η λειτουργία, καθιερώθηκε αρχικά για την περίπτωση της µετατροπής της 
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NH3 σε ΝΟ [48-50] συνδυάζοντας τις αρχές των κελιών καυσίµου και των χηµικών αντιδραστήρων 

(σχήµα 2.4b). Αρκετές ακόµη εξώθερµες αντιδράσεις έχουν µελετηθεί όπως οξείδωση του Η2S σε SO2 

[51], της CH3OH σε H2CO [52] και του CH4 σε C2H6 [53]. Στην τελευταία περίπτωση η απόδοση σε 

C2H4 έφτασε το 85% χρησιµοποιώντας αντιδραστήρα ανακύκλωσης µε στοιχείο στερεού ηλεκτρολύτη 

και Ag-Sm2O3 ως άνοδο [53]. Ο πίνακας 2.1 περιέχει µερικές από τις ανοδικές αντιδράσεις που έχουν 

έως τώρα µελετηθεί σε µικρής κλίµακας κελιά καυσίµου στερεών ηλεκτρολυτών (SOFC). 

Αντίδραση Ηλεκτροκαταλύτης Αναφορά 
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 

[48-50] 

[54] 

[52] 

[55, 56] 

[51] 

[57] 

[53] 

Πίνακας 2.1. Ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις που µελετήθηκαν σε κελιά καυσίµου µε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ για χηµική 
συµπαραγωγή. 
 

Μια πιο λεπτοµερής καταγραφή τέτοιων αντιδράσεων έχει γίνει πρόσφατα από τον Καθ. Μ. Στουκίδη 

[58]. Ένας απλός και ενδιαφέρον κανόνας που µπορεί να εξαχθεί από αυτές τις µελέτες είναι ότι η 

επιλογή του ανοδικού ηλεκτροκαταλύτη για µια εκλεκτική ηλεκτροκαταλυτική οξείδωση µπορεί να 

βασιστεί στη βιβλιογραφία της ετερογενούς κατάλυσης που αφορά την αντίστοιχη εκλεκτική καταλυτική 

οξείδωση. Η εκλεκτικότητα π.χ. του µετάλλου της Pt και ιδιαίτερα του κράµατος  Pt-Rh ως 

ηλεκτροκαταλύτες για την ανοδική αντίδραση της οξείδωσης της ΝΗ3 σε ΝΟ γίνεται συγκρίσιµη 

(>95%) µε την εκλεκτικότητα των δυο αυτών καταλυτών (Pt, Pt-Rh) στην περίπτωση που δρουν ως 

καταλύτες για τις αντίστοιχες εµπορικές καταλυτικές αντιδράσεις [48-50]. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση του Ag που δρα το ίδιο εκλεκτικά ως ηλεκτροκαταλύτης για την ανοδική αντίδραση της 

µερικής οξείδωσης του µεθανίου σε φορµαλδεΰδη [52]: 

CH3OH + O2- → H2CO + H2O + 2e-             (2.15) 

Όσο και ως καταλύτης για την αντίστοιχη καταλυτική αντίδραση: 

CH3OH + 1/2O → H2CO + H2O              (2.16) 

Εκτός από τις µελέτες χηµικής συµπαραγωγής, στις οποίες οι ηλεκτροκαταλυτικές ανοδικές και 

καθοδικές αντιδράσεις οδηγούνται από το δυναµικό που αυθόρµητα αναπτύσσεται στο ηλεκτροχηµικό 

στοιχείο, πλήθος άλλων ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων έχουν ερευνηθεί σε στοιχεία στερεών 

ηλεκτρολυτών [59]. Μέρος αυτών των αντιδράσεων αναφέρονται στον πίνακα 2.2. Προηγούµενες 

µελέτες του Kleitz και των συνεργατών του εστιάστηκαν κυρίως στην έρευνα ηλεκτροκαταλυτών για 

την ηλεκτρόλυση του Η2Ο. Οι Huggins και Gür ήταν οι πρώτοι που έδειξαν ότι και άλλες 

ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις όπως η διάσπαση του ΝΟ [60, 61] και η υδρογόνωση 

υδρογονανθράκων µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε στοιχεία ζιρκονίας. Αργότερα οι Otsuka [62] και 

Στουκίδης [63-65] µεταξύ άλλων εστιάστηκαν στη µελέτη της οξειδωτικής σύζευξης του CH4 

χρησιµοποιώντας πλήθος ηλεκτροδίων από µέταλλα και οξείδια µετάλλων. Στο ίδιο πεδίο, αρκετά 
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ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά που έχει αναφερθεί από την επιστηµονική οµάδα των Hayakawa και 

Takehira [66]. 

Reaction Electrocatalyst Reference(s) 
H2O +2e- → H2+O2- 

2NO+4e- → N2+2O2- 
CO+2H2+2e- → CH4+O2- 

C3H6 + O2- → C3H6O + 2e- 

CH4+yO2- → C2H6, C2H4, CO, CO2, H2O+2ye- 

Ni 
Pt, Au 
Pt, Ni 

Au 
Ag,Ag-MgO, 

Ag-Bi2O3 
Ag-Sm2O3 

[59, 67] 
[60, 61] 
[68, 69] 

[66] 
[62-65] 

Πίνακας 2.2. Ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις που µελετήθηκαν σε κελιά καυσίµου µε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ µε εφαρµογή 
εξωτερικού δυναµικού 
 

Εξαιρώντας την περίπτωση της ηλεκτρόλυσης του Η2Ο [59, 66], για όλες τις υπόλοιπες 

ηλεκτροκαταλυτικές αντιδράσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2.2, τα καταλυτικά φαινόµενα που 

λαµβάνουν χώρα είτε στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου που βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο είτε στην 

επιφάνεια του στερεού ηλεκτρολύτη φαίνεται ότι έχουν ένα συγκεκριµένο ρόλο στην παρατηρούµενη 

κινητική συµπεριφορά. Ο ρόλος αυτός όµως δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί  αφού η µετρούµενη αύξηση 

στο ρυθµό της αντίδρασης, όµοια µε την περίπτωση των αντιδράσεων που αναφέρονται στον πίνακα 2.1, 

είναι περιορισµένη από το νόµο του Faraday, δηλ.: 

∆r ≈ I/2F                  (2.17) 

όπου Ι είναι το ρεύµα του στοιχείου και ∆r (εκφρασµένο σε mol O/s) είναι η µετρούµενη µεταβολή στον 

ολικό ρυθµό της αντίδρασης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το γεγονός ότι δεν έχει παρατηρηθεί µη-

Φαρανταϊκή συµπεριφορά κατά τη διάρκεια των παραπάνω µελετών µπορεί µε ασφάλεια να αποδοθεί 

στην υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας και κατά συνέπεια στη χαµηλή πόλωση της διεπιφάνειας 

µετάλλου – στερεού ηλεκτρολύτη. Αυτό υπαγορεύει ότι η ολική κινητική εικόνα κυριαρχείται από την 

ηλεκτροκατάλυση που λαµβάνει χώρα στα όρια της τριεπιφάνειας και όχι από την κατάλυση που 

συµβαίνει στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου που είναι εκτεθειµένη στο αέριο. Η εµφάνιση µη 

φαρανταϊκής συµπεριφοράς κάτω από ορισµένες συνθήκες και ασφαλώς σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

λειτουργίας, θα γίνει αντικείµενο µελέτης και σχολιασµού στα επόµενα κεφάλαια. Επίσης θα 

ερευνηθούν οι αιτίες που οδηγούν στο φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης ενώ χρησιµοποιώντας 

διάφορα ηλεκτροχηµικά στοιχεία και διάφορες συνθήκες λειτουργίας, θα εστιαστούν τόσο περιοχές που 

κυριαρχεί η ηλεκτροκατάλυση │∆r│≤│Ι/2F│όσο και περιοχές όπου είναι εµφανές το φαινόµενο της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης │∆r│>>│Ι/2F│. 

2.2.3 Ηλεκτροχηµική βαθµονόµηση ρυθµών σε συστήµατα κενού µε φασµατογράφο µάζας, µε 

χρήση στοιχείων στερεών ηλεκτρολυτών 

Προκειµένου να πάρει κανείς ποσοτικά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας φασµατογράφο µάζας 

απαιτείται η κατάλληλη βαθµονόµηση του τελευταίου για την περαιτέρω µετατροπή του ηλεκτρικού 

σήµατος στις επιθυµητές µονάδες. Τη βαθµονόµηση αυτή µπορούµε να τη διακρίνουµε σε δυο γενικές 

κατηγορίες: 
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α) βαθµονόµηση σήµατος φασµατογράφου µάζας µε στόχο τον υπολογισµό συγκεντρώσεων, και 

β) βαθµονόµηση σήµατος φασµατογράφου µάζας µε στόχο τον υπολογισµό ρυθµών διεργασιών που 

λαµβάνουν χώρα στο θάλαµο κενού. 

Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιούνται συνήθως πρότυπα αέρια γνωστών συγκεντρώσεων. Με 

αυτόν τον τρόπο, το ηλεκτρικό σήµα ενός φασµατογράφου µάζας, που αναφέρεται σε κάποια 

συγκεκριµένη ένωση γνωστού µοριακού βάρους αντιστοιχίζεται µε την περιεκτικότητα ενός πρότυπου 

µίγµατος της συγκεκριµένης ένωσης. Χρησιµοποιώντας πρότυπα µίγµατα διαφόρων συγκεντρώσεων για 

διάφορες ενώσεις είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι κατάλληλοι συντελεστές που θα µετατρέπουν το 

σήµα του φασµατογράφου µάζας, για διάφορες ενώσεις (µοριακά βάρη), στις επιθυµητές (όχι πλέον 

αυθαίρετες) µονάδες. Η βαθµονόµηση ενός φασµατογράφου µάζας έχει ως αποτέλεσµα την επεξεργασία 

και την περαιτέρω χρησιµοποίηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων, για εξαγωγή σηµαντικών 

ποσοτικών (εκτός από ποιοτικών) συµπερασµάτων.  

Στη δεύτερη περίπτωση (βαθµονόµηση ρυθµών) αναπτύχθηκε ένας νέος τρόπος βαθµονόµησης 

ενός φασµατογράφου µάζας κάνοντας χρήση κατάλληλων στοιχειών στερεών ηλεκτρολυτών. Για 

παράδειγµα, προκειµένου να βαθµονοµηθεί το σήµα του οξυγόνου ή του νατρίου µπορεί να γίνει χρήση 

στερεού ηλεκτρολύτη YSZ ή β″Al2O3 αντίστοιχα. Η βαθµονόµηση του ρυθµού παραγωγής ή 

κατανάλωσης µιας ένωσης µπορεί να γίνει εν γένει µε χρήση κάποιου συγκεκριµένου στερεού 

ηλεκτρολύτη που παρουσιάζει αγωγιµότητα σε ιόντα αυτής της ένωσης και που κατά προτίµηση περιέχει 

το συγκεκριµένο ιόν σε µη στοιχειοµετρική περίσσεια (π.χ. Ο(YSZ) στη ζιρκονία). Η πειραµατική 

διάταξη που χρησιµοποιείται για τέτοιου είδους βαθµονοµήσεις είναι πολύ απλή και περιλαµβάνει τη 

παρασκευή ενός ηλεκτροχηµικού στοιχείου (όπως αυτά που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1, π.χ. σχήµα 

1.1b), την τοποθέτησή του σε θάλαµο κενού (ο οποίος είναι εξοπλισµένος µε φασµατογράφο µάζας) και 

τη σύνδεσή του (µέσω ηλεκτροδίων) µε έναν εξωτερικό γαλβανοστάτη [70]. 

Ας πάρουµε ως παράδειγµα την περίπτωση όπου απαιτείται βαθµονόµηση του φασµατογράφου 

µάζας για το ρυθµό παραγωγής ή κατανάλωσης οξυγόνου. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ηλεκτροχηµικό στοιχείο στερεού ηλεκτρολύτη σταθεροποιηµένης µε ύττρια ζιρκονίας, 

YSZ, µε ηλεκτρόδια εργασίας, αναφοράς και βοηθητικό από Au. Εφαρµόζοντας µε τη βοήθεια του 

γαλβανοστάτη ένα σταθερό ρεύµα Ι, σύµφωνα µε το νόµο του Faraday, σε µόνιµη κατάσταση, ο ρυθµός 

εκρόφησης οξυγόνου, ro, (σε µονάδες mol O/s) µέσω των ηλεκτροδίων Au θα είναι ίσος µε: 

ro = Ι/nF                 (2.18) 

όπου Ι η τιµή του εφαρµοζόµενου ρεύµατος, n το σθένος του ιόντος που µετακινείται µέσω του στερεού 

ηλεκτρολύτη (n=2 στην περίπτωση των ιόντων οξυγόνου, Ο2-) και F η σταθερά του Faraday. ∆ιάφορες 

τιµές εφαρµοζόµενου ρεύµατος Ι οδηγούν σε διάφορες τιµές ηλεκτρικού σήµατος του φασµατογράφου 

µάζας (σχήµα 2.5). 
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Σχήµα 2.5. Επίδραση της εφαρµογής διαδοχικών σταθερών ρευµάτων Ι, στο ηλεκτρικό σήµα του φασµατογράφου µάζας (Μ.Β. 
32), χρησιµοποιώντας ηλεκτροχηµικό κελί YSZ µε ηλεκτρόδια εργασίας, αναφοράς και βοηθητικό από Au [70]. 
 

Στο σχήµα 2.5 φαίνεται η µεταβολή του σήµατος του φασµατογράφου µάζας για την ένωση µε 

µοριακό βάρος 32 µετά από εφαρµογή διαφόρων τιµών ρεύµατος Ι (10, 4.5, 20, 1 και 15µΑ) σε σταθερή 

θερµοκρασία 350°C [70]. H θερµοκρασία διεξαγωγής ανάλογων πειραµάτων βαθµονόµησης θα πρέπει 

να είναι τέτοια, ώστε ο στερεός ηλεκτρολύτης να παρουσιάζει ικανοποιητική αγωγιµότητα, ενώ 

ταυτόχρονα η µόνιµη κατάσταση, µετά την εφαρµογή του ρεύµατος, να επιτυγχάνεται σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η θερµοκρασία των 350°C ήταν αρκετή ώστε η YSZ 

να άγει µε ευκολία τα ιόντα οξυγόνου και παράλληλα αρκετά υψηλή προκειµένου να ευνοείται η 

κατευθείαν εκρόφηση των ροφηµένων στην επιφάνεια του Αu οξυγόνων [71]. Κατά συνέπεια, η 

επίτευξη µόνιµης κατάστασης, µετά την εφαρµογή κάποιου σταθερού ρεύµατος αναµένεται σύντοµη 

(≈10min, σχήµα 2.5). Χρησιµοποιώντας διάφορες τιµές ρεύµατος και καταγράφοντας τις αντίστοιχες 

µεταβολές του σήµατος του φασµατογράφου µπορούµε να κατασκευάσουµε µια καµπύλη 

βαθµονόµησης (π.χ. για το οξυγόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση). Τα συγκεκριµένα πειράµατα 

µπορούν να λάβουν χώρα σε διάφορες θερµοκρασίες, προκειµένου να επαληθευτεί ο υπολογιζόµενος 

συντελεστής βαθµονόµησης. Ένα τέτοιου είδους διάγραµµα, το οποίο προέκυψε από πειράµατα 

ηλεκτροχηµικής βαθµονόµησης σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες (450, 500 και 550°C) µε εφαρµογή 

διαφόρων ρευµάτων φαίνεται στο σχήµα 2.6. Κάθε καµπύλη αντιστοιχεί σε πειράµατα ηλεκτροχηµικής 

βαθµονόµησης χρησιµοποιώντας στοιχεία του τύπου Pt/YSZ/Au ή Au/YSZ/Au. Παρατηρούµε ότι η 

σχέση ηλεκτρικού σήµατος για το οξυγόνου µε την πραγµατική τιµή ρυθµού εκρόφησης Ν (mol O/s) 

δινεται από τη σχέση: Ν (mol O/s) = 2.84*MS Signal (A) 



Κεφάλαιο 2 

 

48

0 2 4 6 8 10
MS Signal / 10-10 A

0

5

10

15

20

25

(I
/2

F)
 / 

10
-1

1  m
ol

/s

0

10

20

30

40

50

A
pp

lie
d 

C
ur

re
nt

, I
 / 
µA

N (mol/s) = 2.84*MS Signal (A)  

 
Σχήµα 2.6. Καµπύλη βαθµονόµησης ρυθµού εκρόφησης Ο2 (Μ.Β. 32) σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες χρησιµοποιώντας 
ηλεκτροχηµικά κελιά του τύπου Pt/YSZ/Au ή Au/YSZ/Au. 
 

Στην περίπτωση κατά την οποία θέλουµε να βαθµονοµήσουµε το ρυθµό εκρόφησης άλλων ενώσεων, 

(π.χ. νατρίου) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους ανάλογους στερεούς ηλεκτρολύτες (π.χ. β″-Al2O3 -

(Na+)). Το αποτέλεσµα της εφαρµογής δυο σταθερών ρευµάτων (-300 και -400 µΑ) σε ηλεκτροχηµικό 

στοιχείο β″-Al2O3 µε ηλεκτρόδιο εργασίας από Pd και ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό από Au, 

στους 450°C φαίνεται στο σχήµα 2.7a. Παρατηρούµε ότι το σήµα του νατρίου (µοριακό βάρος 23) 

αυξάνεται µετά την εφαρµογή σταθερού ρεύµατος, ενώ παράλληλα όπως αναµένεται το δυναµικό, UWR, 

µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Μετά τη διακοπή του εφαρµοζόµενου ρεύµατος το ηλεκτρικό 

σήµα επιστρέφει σε µηδενικά επίπεδα µιας και δεν υπάρχει πλέον η κινητήριος δύναµη (Ι/nF, όπου n=1) 

για την εκρόφηση νατρίου στην αέρια φάση. Με ανάλογα πειράµατα είναι δυνατόν και σε αυτήν την 

περίπτωση (νατρίου) να προχωρήσει κανείς στην κατασκευή της ευθείας από την οποία θα προκύψει ο 

συντελεστής βαθµονόµησης για το ρυθµό παραγωγής ή κατανάλωσης Na. Στο σχήµα 2.7b βλέπουµε 

µέρος της ευθεία που προκύπτει από τα δεδοµένα του σχήµατος 2.7a. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, αντίστοιχα πειράµατα ηλεκτροχηµικής βαθµονόµησης µπορούν να γίνουν 

και για άλλες ενώσεις όπως κάλιο, φθόριο κ.α., χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους στερεούς 

ηλεκτρολύτες. Το εύρος βέβαια των ρυθµών που µπορούν να βαθµονοµηθούν ηλεκτροχηµικά 

περιορίζεται από την ύπαρξη η όχι των στερεών ηλεκτρολυτών που άγουν τα κατάλληλα ιόντα. Από την 

άλλη µεριά, η ηλεκτροχηµική βαθµονόµηση για ενώσεις όπως το οξυγόνο µπορεί να βοηθήσει στην 

πολύτιµη εξοικονόµηση χρόνου, µιας και το ίδιο δείγµα (ηλεκτροχηµικό στοιχείο) που χρησιµοποιείται 

π.χ. για πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης υπό συνθήκες κενού µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην ίδια πειραµατική διάταξη για εξαγωγή καµπυλών βαθµονόµησης. Τέλος, θα πρέπει 

να αναφέρουµε ότι βασική προϋπόθεση για µια σωστή βαθµονόµηση είναι η σταθερότητα του 
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συστήµατος και συγκεκριµένα  του θαλάµου κενού. Έτσι δεν πρέπει να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 

της βαθµονόµησης τόσο η ταχύτητα άντλησης όσο και η βασική πίεση του θαλάµου. 
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Σχήµα 2.7. (a) Επίδραση της εφαρµογής σταθερών ρευµάτων Ι, στο ηλεκτρικό σήµα του φασµατογράφου µάζας (Μ.Β. 23), 
χρησιµοποιώντας ηλεκτροχηµικό κελί β″-Al2O3 (Na+) µε ηλεκτρόδια εργασίας απόPd και  αναφοράς, βοηθητικό από Au. (b) 
Καµπύλη βαθµονόµησης του ρυθµού παραγωγής ή κατανάλωσης Na χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα από το σχήµα (a) 
 

2.3 Φαινόµενα Spillover-Backspillover 

2.3.1 Φαινοµενολογία: δότες και δέκτες ηλεκτρονίων 

Το φαινόµενο spillover (φαινόµενο υπερχείλισης) παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην ετερογενή 

κατάλυση. Έχει δε εκτενώς µελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρωτοπαρατηρήθηκε από τον Kuriacose 

το 1957 [72] ενώ αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάστηκαν στις δουλειές των Teichner και Conner [73, 

74] οι οποίοι ανασκόπησαν τις σηµαντικότερες εργασίες στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Με τον όρο spillover (υπερχείλιση) µπορούµε να περιγράψουµε τη µετακίνηση συγκεκριµένων ειδών 

από µια φάση, D (δότης) σε µια άλλη φάση, A (δέκτης) οι οποίες βρίσκονται σε επαφή. Η µετακίνηση 

αυτή έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των ιδιοτήτων του αποτελούµενου από τις δυο φάσεις 

υλικού. Με αυτόν τον τρόπο ένα φαινοµενικά αδρανές υλικό µπορεί να αποκτήσει καταλυτική 

ενεργότητα. Σε µερικές περιπτώσεις, ο δέκτης µπορεί να παραµείνει ενεργός ακόµα και µετά το 

διαχωρισµό του από το δότη. Επίσης, αρκετά συχνά, όπως έδειξε η οµάδα του Καθηγητή Delmon [75-

77], µια απλή µηχανική ανάµειξη των φάσεων του δότη και του δέκτη είναι αρκετή και ικανή για να 

προκαλέσει το φαινόµενο spillover επηρεάζοντας την κινητική και οδηγώντας σε ένα µηχανισµό 

εξωτερικού ελέγχου (Remote Control mechanism, όπως πρωτοονοµάστηκε από τον Delmon [75]) των 

καταλυτικών αντιδράσεων. Το φαινόµενο της υπερχείλισης (spillover) µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο στη 

βελτίωση της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας αλλά επίσης και στην αύξηση του χρόνου 

ζωής και του βαθµού αναγέννησης των καταλυτών. 
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Το φαινόµενο της υπερχείλισης (spillover) έχει παρατηρηθεί για διάφορα είδη όπως Η [78], Ο [79], 

Ν[80], ΝΟ[74] και CO [79]. Οι περισσότερες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί καταγράφοντας 

υπερχείλιση υδρογόνου. Στην εργασία του Bond [79] αναφέρεται ένα από τα πρώτα παραδείγµατα 

υπερχείλισης ειδών που δεν ήταν υδρογόνο. Στην εργασία αυτή γίνεται λόγος για υπερχείλιση οξυγόνου 

και µονοξειδίου του άνθρακα από Pd σε SnO2 κατά τη διάρκεια οξείδωσης CO. Πάνω σε καθαρό SnO2 

το ρυθµορυθµιστικό βήµα είναι η οξείδωση του CO από το SnO2. Η προσθήκη Pd στο SnO2 έχει ως 

αποτέλεσµα την αλλαγή του ρυθµορυθµιστικού βήµατος προς τη κατεύθυνση της επανοξείδωσης  του 

SnO2 εξαιτίας υπερχείλισης Ο και CO. Ο ρυθµός οξείδωσης του CO αυξήθηκε σηµαντικά προσθέτοντας 

Pd στο SnO2. 

Ένα δεύτερο παράδειγµα υπερχείλισης οξυγόνου είναι αυτό που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της 

ρόφησης οξυγόνου πάνω σε άνθρακα. Οξυγόνου µετακινείται από τον κυρίως άνθρακα (δότης) προς 

άτοµα άνθρακα τα οποία βρίσκονται εκτεθειµένα σε επίπεδα ανάµεσα στα στρώµατα γραφίτη. Εκεί 

αντιδρά µε τα ακριανά άτοµα άνθρακα (δέκτες) [81]. Σε αυτήν την περίπτωση η φάση του δότη και του 

δέκτη αποτελούνται από το ίδιο υλικό µε διαφορετικές επιφανειακές ιδιότητες. 

Με τον όρο backspillover (ή αντίστροφη υπερχείλιση) µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τα φαινόµενα 

µετακίνησης συγκεκριµένων ειδών µε αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή που λαµβάνει χώρα στο 

φαινόµενο της υπερχείλισης (spillover). Φαινόµενα αντίστροφης υπερχείλισης (backspillover) 

λαµβάνουν χώρα π.χ. κατά την αφυδρογόνωσης του ισοπεντανίου και κυκλοεξανίου  πάνω σε ενεργό 

άνθρακα. Η εναπόθεση ενός µετάλλου µεταπτώσεως πάνω στον ενεργό άνθρακα επιταχύνει την 

επανένωση του Η σε Η2 λόγω του φαινοµένου της υπερχείλισης ή αντίστροφης υπερχείλισης [82].  

Γενικότερα τα φαινόµενα υπερχείλισης - αντίστροφης υπερχείλισης παίζουν σπουδαίο ρόλο σε πολλά 

καταλυτικά συστήµατα. Αξίζει να θυµηθούµε ότι το φαινόµενο αλληλεπίδρασεων φορέα µετάλλου 

(strong metal-support interaction, SMSI), το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Tauster [83] και προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας για τουλάχιστο µια δεκαετία [84], τελικά αποδείχθηκε ότι 

οφείλεται στο φαινόµενο της αντίστροφης υπερχείλισης ιόντων από το φορέα της τιτάνιας (ΤiO2) στις 

υποστηριγµένες µεταλλικές επιφάνειες. Με αφορµή τη χρήση της τιτάνιας ως φορέα κατά το παρελθόν 

είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η ολοένα αυξανόµενη εµπορική ζήτηση και αξία φορέων όπως η ZrO2 

και η CeO2 για παραγωγή συµβατικών υποστηριγµένων καταλυτών οφείλεται στη δυνατότητα αυτών 

των φορέων να παρέχουν συνεχώς backspillover ιοντικό οξυγόνο στην επιφάνεια του υποστηριγµένου 

µεταλλικού καταλύτη. 

Πρέπει να σηµειωθεί η οµοιότητα που υπάρχει µεταξύ του µηχανισµού spillover µε ″remote control″ 

και του µηχανισµού της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (NEMCA) που αναπτύχθηκε σε γενικές γραµµές στο 

κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.5). Αν θελήσουµε να χρησιµοποιήσουµε την ορολογία του Delmon τότε 

µπορούµε να πούµε ότι στην ηλεκτροχηµική ενίσχυση ο στερεός ηλεκτρολύτης αποτελεί τη φάση του 

δότη ενώ το αγώγιµο καταλυτικό ηλεκτρόδιο αποτελεί τη φάση του δέκτη. 

Η διαφορά µεταξύ των δυο συστηµάτων είναι ότι στην περίπτωση των πειραµάτων της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης ο ρυθµός υπερχείλισης-αντίστροφης υπερχείλισης (ρυθµός spillover-
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backspillover) µπορεί να µετρηθεί και να ελεγχθεί µε ακρίβεια, µετρώντας απλά το εφαρµοζόµενο ρεύµα 

ή δυναµικό. Μια άλλη διαφορά είναι ότι στα πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µε τον όρο 

αντίστροφη υπερχείλιση εννοούµε την παροχή προωθητικών ειδών και όχι ενεργών κέντρων, στην 

καταλυτική επιφάνεια. Αυτή η διαφορά όµως µπορεί εύκολα να εξοµαλυνθεί, µε τη διεύρυνση του 

ορισµού του ″ενεργού κέντρου″. 

  

2.3.2 Θερµοδυναµική και κινητική των φαινοµένων υπερχείλισης-αντίστροφης υπερχείλισης 

µεταξύ ενός στερεού ηλεκτρολύτη και ενός µεταλλικού καταλυτικού ηλεκτροδίου 

Βασιζόµενοι στη προηγούµενη συζήτηση όσον αφορά τα φαινόµενα της υπερχείλισης-αντίστροφης 

υπερχείλισης (spillover-backspillover) αξίζει να εξεταστεί εν συντοµία η θερµοδυναµική δύναµη που 

είναι υπεύθυνη για την αντίστροφη υπερχείλιση των ιόντων (π.χ. Ο2-) µεταξύ του στερεού ηλεκτρολύτη 

(π.χ. YSZ) και του µεταλλικού ηλεκτροδίου (π.χ. Pt) που βρίσκεται εκτεθειµένο στο αέριο αντιδρών 

µίγµα. 

Ξεκινώντας από την εξίσωση (2.9) η οποία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος βρίσκεται σε 

ισορροπία στα όρια της τριεπιφάνειας (tpb) στερεού ηλεκτρολύτη-µετάλλου-αερίου (π.χ. YSZ-Pt-

αερίου) µπορούµε να γράψουµε: 

1/2O2(g) + 2e-(M)  O2-(YSZ)              (2.19) 

H συνθήκη ισορροπίας είναι: 

)YSZ()M(2)g(2/1 2Oe2 −=+ µµµΟ               (2.20) 

όπου µO2(g) είναι το χηµικό δυναµικό του O2 στην αέρια φάση (µπορεί να θεωρηθεί σταθερό) )M(eµ  

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

επίσης σταθερό) και )YSZ(2O −µ  είναι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ιόντων οξυγόνου, O2-, µέσα στο 

στερεό ηλεκτρολύτη, YSZ. 

Η συνθήκη ισορροπίας για την αντίδραση (2.20) η οποία τώρα γίνεται όχι µόνο στην τριεπιφάνεια 

(tpb) αλλά και στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, η οποία βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο είναι 

παρόµοια µε την εξίσωση (2.32), δηλαδή: 

)M()M(2)g(2/1 2Oe2 −=+ µµµΟ               (2.21) 

όπου τώρα )M(2O −µ  είναι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ιόντων οξυγόνου, O2-, στην επιφάνεια του 

µεταλλικού ηλεκτροδίου που βρίσκεται εκτεθειµένη στο αέριο. Εποµένως στην ισορροπία, δηλ. όταν τα 

φαινόµενα υπερχείλισης-αντίστροφης υπερχείλισης µπορούν να λάβουν χώρα κινητικά, µπορούµε να 

γράψουµε την εξίσωση: 

)M(2O −µ = )YSZ(2O −µ                 (2.22) 
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Σχήµα 2.9. Χωρική µεταβολή του ηλεκτροχηµικού δυναµικού, 2O −µ , of O2- στη YSZ και πάνω σε µια µεταλλική επιφάνεια 
ηλεκτροδίου υπό συνθήκες spillover (διακεκοµµένες γραµµές A και B) και υπό συνθήκες ισορροπίες. Στην περίπτωση (A) η 
επιφανειακή διάχυση στην επιφάνεια του µετάλλου είναι το ρυθµιστικό βήµα ενώ στην περίπτωση (Β) η διεργασία του 
backspillover ελέγχεται από το ρυθµό παραγωγής, I/nF, backspillover ειδών στα όρια της τριεπιφάνειας στερεού ηλεκτρολύτη-
µετάλλου αερίου. Η τελευταία είναι και η περίπτωση που αντιµετωπίζεται πιο συχνά σε πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 

Εποµένως η κινητήριος δύναµη για υπερχείλισης-αντίστροφης υπερχείλισης ιόντων οξυγόνου, O2-, 

από τη YSZ στην επιφάνεια του καταλυτικού ηλεκτροδίου υπάρχει και ισούται µε )YSZ(2O −µ - 

)M(2O −µ . Η δύναµη αυτή µηδενίζεται µόνο όταν τα O2- καταλάβουν θέσεις και δηµιουργήσουν µια 

‘’αποτελεσµατική’’ διπλοστοιβάδα όπως φαίνεται στο σχήµα 2.8. 

Η κινητική του φαινοµένου της αντίστροφης υπερχείλισης ιόντων από την άλλη εξαρτάται από δυο 

παράγοντες: από το ρυθµό I/nF, του σχηµατισµού τους στα όρια της τριεπιφάνειας (tpb) και από την 

επιφανειακή τους διαχυτότητα, Ds, στη µεταλλική επιφάνεια. Ο ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενος ρυθµός της 

µετακίνησης ιόντων περιορίζεται κανονικά από το κλάσµα I/nF, δηλ. το αργό βήµα είναι η µεταφορά 

τους στα όρια της τριεπιφάνειας (tpb). Η διάχυση στην επιφάνεια είναι συνήθως γρήγορη [20]. 

Εποµένως, για την περίπτωση ηλεκτροδίων πλατίνας όπου υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα για την 

επιφανειακή διαχυτότητα του οξυγόνου, που εξήχθησαν από τους Gomer και Lewis [85], η Ds είναι 

τουλάχιστον 4.⋅10-11 cm2/s στους 400oC και κατά συνέπεια ένα ιόν οξυγόνου µπορεί να µετακινηθεί 

τουλάχιστο 1 µm ανά s πάνω σε επιφάνεια Pt(111) ή Pt(110). Εποµένως υπερχείλιση ιόντων  από 

στερεούς ηλεκτρολύτες πάνω σε επιφάνεια ηλεκτροδίου όχι µόνο είναι εφικτή θερµοδυναµικά, αλλά 

µπορεί να είναι και αρκετά γρήγορη πάνω στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου [20]. 
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Κεφάλαιο 3 

Μελέτη της ρόφησης οξυγόνου σε πολυκρυσταλλικό
υµένιο Pd υποστηριγµένο σε YSZ χρησιµοποιώντας 
θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (ΤΡD) 
 

 
 

3.1 Η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) 

Η θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption (TPD) ή Thermal 

Programmed Desorption ή Flash Desorption) είναι µια απλή τεχνική για τη µελέτη της εκρόφησης ή/και 

της αντίδρασης ροφηµένων αερίων σε µεταλλικές επιφάνειες και υποστηριγµένους καταλύτες. Η τεχνική 

της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD), πρωτοπεριγράφτηκε από τον Apker [1], και 

χρησιµοποιήθηκε εκτενώς για τον ενεργειακό και στοιχειοµετρικό χαρακτηρισµό ροφηµένων αερίων σε 

πολυκρυσταλλικά σύρµατα και ταινίες [2-6] καθώς και πιο πρόσφατα σε µεταλλικά µονοκρυσταλλικά 

επίπεδα. 

Η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Εd δίνεται από τη σχέση  

 Ed = Eads + ∆Hads (3.1) 

όπου Eads είναι η ενέργεια ενεργοποίησης της ρόφησης και ∆Ηads είναι η θερµότητα ρόφησης. 

Γενικά, η ρόφηση σε καθαρές µεταλλικές επιφάνειες είναι µια µη ενεργοποιηµένη διεργασία (σχήµα 

3.1) και κατά συνέπεια η Ed είναι περίπου ίση µε τη θερµότητα ρόφησης, Ed=∆Ηads. Η τεχνική της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης, φαίνεται να είναι η απλούστερη µέθοδος προκειµένου να 

µετρήσει κανείς ενέργειες χηµικών δεσµών, να πραγµατοποιήσει θερµιδοµετρικές µετρήσεις καθώς και 

να υπολογίσει θερµότητες ρόφησης και εκρόφησης υπό σταθερή κάλυψη. Επιπλέον µπορούν να 

εξαχθούν πληροφορίες που αφορούν την κινητική της εκρόφησης, όπως λ.χ. η τάξη του ρυθµού 

εκρόφησης [7]. 

Όταν είναι πειραµατικά εφικτό, η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µπορεί να 

παρέχει και ποσοτικά δεδοµένα για την ποσότητα των ροφηµένων ειδών πάνω στην επιφάνεια, πριν 

αρχίσει η διαδικασία της εκρόφησης. 
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Σχήµα 3.1. Ενεργειακό διάγραµµα για τη µετάβαση ενός µορίου από την αέρια φάση (G) σε ένα κέντρο ρόφησης (A). 

 

3.1.1 Πειραµατική ∆ιαδικασία 

Πειραµατικά, µετά τη ρόφηση ενός αέριου σε µια δεδοµένη θερµοκρασία, το δείγµα θερµαίνεται µε 

γραµµικό ρυθµό ενώ παράλληλα καταγράφεται η πίεση του θαλάµου µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται 

η εκρόφηση. Εναλλακτικά, αντί του σήµατος της πίεσης είναι δυνατό να καταγράφεται το ηλεκτρικό 

σήµα ενός φασµατογράφου µάζας (σχήµα 3.2), όταν ο θάλαµος που χρησιµοποιείται είναι ένας θάλαµος 

κενού [8, 9].  

300 400 500 600
Temperature / oC

0

2

4

6

de
so

rp
tio

n 
ra

te
 / 

10
-1

1  
m

ol
/s

O2 / Pt

 

Σχήµα 3.2. Τυπικό φάσµα TPD οξυγόνου πάνω σε Pt µετά από αέρια έκθεση O2 στους 400°C [10] 

Ο ρυθµός εκρόφησης του ροφηµένου είδους ανά µονάδα επιφάνειας υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 (S/V)p]+)[dp/dt(V/AkT=
dt
dθ

g  (3.2) 
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όπου   θ:  κάλυψη ανά µονάδα επιφάνειας 

    p:  αύξηση της πίεσης (πάνω από την πίεση αναφοράς του θαλάµου) 

    V:  όγκος του θαλάµου 

    A:  επιφάνεια ρόφησης 

    k:  σταθερά Boltzmann 

    Tg: θερµοκρασία της αέριας φάσης 

    S:  ταχύτητα άντλησης του συστήµατος 

Αν ο λόγος της ταχύτητας άντλησης προς τον όγκο είναι µεγάλος και ο ρυθµός θέρµανσης dT/dt(=β) 

είναι µικρός, dp/dt <<(S/V)⋅p, τότε ο ρυθµός εκρόφησης είναι ανάλογος της αύξησης της πίεσης, p: 

 
g

dθ S= p
dt AkT

− ⋅  (3.3) 

Η χρήση της µεθόδου της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί είναι δυνατόν µικρά πειραµατικά προβλήµατα να οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

αποτελέσµατα, όπως κορυφές µε αυξηµένο πλάτος. Η ανάλυση τέτοιων δεδοµένων θα οδηγούσε σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα.  

Τέτοιου είδους προβλήµατα είναι: 

a) Θερµοκρασιακή ανοµοιογένεια κατά µήκος της επιφάνειας ρόφησης. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην 

κακή τοποθέτηση του συστήµατος θέρµανσης ή επίσης στην ψύξη που µπορούν να προκαλέσουν 

διάφοροι ράβδοι στήριξης.  

b) Εκρόφηση από άλλες πηγές. Μέσα στο θάλαµο κενού υπάρχουν πολλά εξαρτήµατα εκτός του υπό 

εξέταση δείγµατος, τα οποία είναι δυνατόν να ροφούν και να εκροφούν στο θερµοκρασιακό εύρος 

πραγµατοποίησης των πειραµάτων Τυφλά πειράµατα απαιτούνται προκειµένου να αποκλειστεί αυτή 

η πηγή ανεπιθύµητων προβληµάτων.  

c) Μετατροπή από µια φάση ρόφησης σε άλλη.  Όταν αυτή η µετατροπή (ή µετάπτωση) λ.χ. από ένα 

µοριακά ροφηµένο είδος σε ένα ατοµικά ροφηµένο είδος, λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

εκρόφησης, τα φάσµατα εκρόφησης µπορεί να µην αντιστοιχούν στην κατάσταση πριν από την 

έναρξη της θέρµανσης. 

d) Επαναρόφηση κατά τη διάρκεια του TPD. Όταν η ταχύτητα άντλησης και ο ρυθµός θέρµανσης είναι 

µικροί, η επαναρόφηση κατά της διάρκεια της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µπορεί να µην 

είναι αµελητέα. Για παράδειγµα εάν η πίεση κατά τη διάρκεια της εκρόφησης φτάσει τα ~10-7 Torr 

(~10-9 Pa), ο ρυθµός θέρµανσης θα πρέπει να είναι 50 °C/s ή υψηλότερος προκειµένου να αποφευχθεί 

η πιθανότητα επαναρόφησης. 



Κεφάλαιο 3 

 

59

3.1.2 Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης 

Ο ρυθµός εκρόφησης των ροφηµένων ειδών ανά µονάδα επιφάνειας, rdes, εκφράζεται συνήθως από 

την εξίσωση: 

n
des

dθ Er = =-ν θ exp(- )
dt RT

⋅ ⋅  (Polanyi-Wigner) (3.4) 

όπου   θ:  κάλυψη ανά µονάδα επιφάνειας 

   n:  τάξη της αντίδρασης εκρόφησης (ή διάσπασης) 

   E:  ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης 

   ν:  προεκθετικός παράγοντας της εκρόφησης  

   T:  θερµοκρασία της επιφάνειας 

Γενικά, η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης εξαρτάται από την κάλυψη, ενώ ο προεκθετικός 

παράγοντας, ν, εξαρτάται τόσο από την κάλυψη όσο και από τη θερµοκρασία. Για λόγους απλούστευσης 

όµως, πολλές φορές θεωρούνται ως σταθερές.  

Ο προεκθετικός παράγοντας, ν, αναµένεται να είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε τη συχνότητα 

δόνησης του ροφηµένου µορίου, η οποία είναι της τάξεως των 1013 s-1. Όπως έχει αποδειχτεί θεωρητικά 

[11] η εξάρτηση του προεκθετικού παράγοντα από τη θερµοκρασία είναι αµελητέα  παρόλο που 

εξαρτάται από την κινητικότητα των ροφηµένων ειδών. Σε αντίθεση, ο προεκθετικός παράγοντας 

εξαρτάται ισχυρά από την κάλυψη της επιφάνειας.  

Την ίδια εξάρτηση από την κάλυψη βρέθηκε να έχει και η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης. 

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, η επίδραση της κάλυψης αποδίδεται στην αλληλεπίδραση των ροφηµένων 

ειδών. Είναι γνωστό [11] ότι απωστικές αλληλεπιδράσεις πλαταίνουν την κορυφή εκρόφησης και 

µπορούν επιπλέον να αποτελέσουν την αιτία για την διαίρεσή της σε δυο κορυφές.  

Από την άλλη µεριά, ο προεκθετικός παράγοντας εξαρτάται από την κάλυψη καθώς τα βήµατα της 

εκρόφησης επηρεάζονται από την παρουσία γειτονικών µορίων τα οποία έχουν επίδραση στην ευκινησία 

των ροφηµένων ειδών ή πιο συγκεκριµένα στην ύπαρξη µιας ενδιάµεσης κατάστασης πριν την 

εκρόφηση [12]. Κατά την αντίστροφη διεργασία της ρόφησης, ο παραπάνω παράγοντας αποτελεί την 

αιτία της µη γραµµικής εξάρτησης του συντελεστή προσκόλλησης µε την κάλυψη [13]. Θεωρητικές 

µελέτες [14, 15] πρότειναν ότι η τάξη του ρυθµού εκρόφησης ποικίλει από 0 έως 2 εξαρτώµενη από την 

ευκινησία των ροφηµένων µορίων πάνω στην επιφάνεια. 

Μια ποικιλία από µεθόδους έχει προταθεί για την καλύτερη χρήση και επεξεργασία των δεδοµένων 

τα οποία εξάγονται κατά τη διάρκεια της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης αερίων από επιφάνειες. 

Μερικές από αυτές αναλύονται παρακάτω, για την περίπτωση µίας κορυφής. 
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3.1.2.1 Μέθοδος µεταβαλλόµενων ρυθµών θέρµανσης ή Ανάλυση Redhead 

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Redhead το 1962 [4] και 

αξιοποιεί τις θερµοκρασίες των κορυφών εκρόφησης που λαµβάνονται µε διαφορετικούς ρυθµούς 

θέρµανσης ξεκινώντας πάντα από την ίδια αρχική κάλυψη. Ξεκινώντας από την κινητική εξίσωση του 

ρυθµού εκρόφησης, εξίσωση (3.4) και διαφορίζοντας ως προς τη θερµοκρασία προκύπτει η παρακάτω 

σχέση για Τ=Τp: 

   0=)
dT
dθ-(

dT
d

pT=T     ⇒ 

 ⇒        0
RT

Eexpνθ
RT

E
RT

Eexp
dT
θd

β
ν

p

n
2
pp

n

pT =)(-)(-+)(-)(
 

 ⋅       ⇒ 

 ⇒     2
pRT

E
dT
θ

RT
Eexp

dΤ
dθ

β
ν

pTTpTT
p

n

==
d = )(-⋅      ⇒ 

 ⇒        )
RT

E(- = 
p

 T=T exp
dθ

dθ
β
ν

RT
E

p

n

2
p

       ⇒ 

 ⇒    )(-nθ
β
ν= -

p

1n
p2

p RT
Eexp

RT
E  (3.5) 

όπου ο δείκτης “p” αναφέρεται στην κορυφή του φάσµατος εκρόφησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

για την εξαγωγή της παραπάνω εξίσωσης λήφθηκε υπόψη γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας, δηλ. 

T=To+βt. 

Από την εξίσωση του ρυθµού εκρόφησης επίσης, ολοκληρώνοντας από To έως Tp παίρνουµε: 

  )dT
RT
Eexp(-

β
ν-=

θ
dθ p

o

p

o

T

Tn ∫∫
θ

θ
      ⇒ 

 ⇒     )
RT

Eexp(-T
E
R

β
ν- = 

n-1
θ-θ

p

2
p
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o

n-1
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  ⇒     )
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⋅
     ⇒ 
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 ⇒        
n
θ-=

n-1
θ-θ n-1

p
n-1

o
n-1

p         ⇒ 

 ⇒        n-1
p

n-1
o

n-1
p θ

n
n-1-=θ-θ         ⇒ 

 ⇒        
n
θ=)

n
n-1-1(θ=θ

n-1
pn  -1

p
n-1

o         ⇒ 

 ⇒           n-1 n-1
p on θ =θ⋅  (3.6) 

θεωρώντας ότι ε=E/RT>>1 έτσι ώστε η προσέγγιση: 
Τ

οΤ

dε
ε
e  1)!+(n(-1)+

ε
n!(-1) + . . . +

ε
3!+

ε
2!-(1e

R
E=)dT

RT
Eexp(- 2+n

ε-
2+n

1-n

1+n

22

ε-T

T

p

o ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∫  

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Έπειτα συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.5) και (3.6) έχουµε: 

 2 n-1
ο

p

1ln(β / )=ln(Rν /E)-(E/R)
TpΤ θ  (3.7) 

Για σταθερή αρχική κάλυψη, θo, ο όρος ln( Εθ⋅ν⋅ − /R 1n
o ) είναι σταθερός και εποµένως ένα 

διάγραµµα του ln(β/ 2
pΤ ) συναρτήσει του 1/Tp θα δίνει µια ευθεία γραµµή µε κλίση -E/R (σχήµα 3.3).  

Οι υποθέσεις που έγιναν για την εξαγωγή της εξίσωσης (3.7) είναι: 

(i) E, ν ανεξάρτητα της κάλυψης 

(ii) ο µηχανισµός της αντίδρασης δεν αλλάζει 

(iii) n≥0 

(iv) σταθερή αρχική κάλυψη, θο 

Από τη στιγµή που η θερµοκρασία εκρόφησης, Tp είναι ασθενώς εξαρτώµενη από τον ρυθµό 

θέρµανσης [1, 2], το β θα πρέπει να µεταβάλλεται τουλάχιστον κατά µια τάξη µεγέθους προκειµένου η 

εν λόγω µέθοδος να είναι ακριβής. 
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Σχήµα 3.3. ∆ιάγραµµα Log(β/ 2
pΤ ) συναρτήσει του 1/Tp για τα συστήµατα CO2(β)/DCOOH(37) και CO(α2)/DCOOH(37) µετά 

από έκθεση 2L σε DCOOH [16]. 

3.1.2.2 Μέθοδος ύψους κορυφών εκρόφησης 

Η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης µπορεί να προσδιοριστεί από µια σειρά πειραµάτων 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µε διαφορετικούς ρυθµούς θέρµανσης (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η γνώση των τιµών αυτών) για δεδοµένη επιφανειακή κάλυψη. Κάθε µέγιστο αντιστοιχεί σε 

ένα µόνο ρυθµό εκρόφησης και µια θερµοκρασία εκρόφησης, Τp. Για κάθε καµπύλη σε θερµοκρασία 

T=Tp ισχύει rdes=rdes,p. Έτσι η εξίσωση (3.4) γίνεται: 

 2
des,p p

p

E 1lnr =ln(νθ )-
R T

 (3.8) 

Εποµένως ένα διάγραµµα του lnrdes,p συναρτήσει του 1/Tp θα δίνει είναι ευθεία γραµµή µε κλίση –

E/R, εάν η θp είναι ανεξάρτητη του ρυθµού θέρµανσης (σχήµα 3.4). Αυτή η µέθοδος έχει το 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τη προηγούµενη ότι δεν απαιτείται η γνώση των ρυθµών θέρµανσης. 

Αντιθέτως το ύψος της κορυφής και η θερµοκρασία κορυφής που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό 

της Εd παρέχονται απευθείας από την καµπύλη εκρόφησης. 

Και οι δυο παραπάνω µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν σε φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης χωρίς κάποια υπόθεση που να αφορά την τάξη της αντίδρασης, το σχήµα της καµπύλης ή τον 

προεκθετικό παράγοντα. 
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Σχήµα 3.4. ∆ιάγραµµα Log(rdes,p) συναρτήσει του 1/Tp για τα συστήµατα CO2(β)/DCOOH(37) και CO(α2)/DCOOH(37) µετά 
από έκθεση 2L σε DCOOH [16]. 

3.1.2.3 Μέθοδος ισόθερµων ρόφησης 

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιεί κάθε σηµείο της καµπύλης εκρόφησης για τον υπολογισµό 

της τάξης της εκρόφησης καθώς και της ενέργειας ενεργοποίησης της εκρόφησης. Σε ένα πείραµα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης, η θερµοκρασία αυξάνεται µε το χρόνο µε ένα σταθερό ρυθµό β, 

ενώ παράλληλα καταγράφεται ο ρυθµός εκρόφησης σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας. Κάθε σηµείο της 

καµπύλης εκρόφησης αντιστοιχεί σε µια µέτρηση του ρυθµού εκρόφησης σε µια δεδοµένη θερµοκρασία, 

επιφανειακή κάλυψη και επιφανειακή σύσταση. Λαµβάνοντας µια σειρά από καµπύλες εκρόφησης 

ξεκινώντας από χαµηλή κάλυψη έως και τον κορεσµό µπορεί να γίνει χρήση του γεγονότος ότι κάθε 

καµπύλη περιέχει άπειρο αριθµό τέτοιων σηµείων. Για µια συγκεκριµένη θερµοκρασία, ο ρυθµός 

εκρόφησης και η κάλυψη της επιφάνειας µπορούν να µετρηθούν χρησιµοποιώντας τις καµπύλες 

εκρόφησης η κάθε µια εκ των οποίων αντιστοιχεί σε διαφορετική αρχική κάλυψη. Ο ρυθµός της 

εκρόφησης, rdes, είναι ανάλογος του ύψους της κορυφής σε αυτήν τη θερµοκρασία. Το εµβαδόν κάτω 

από το τµήµα κάθε καµπύλης, δεξιά από αυτήν τη θερµοκρασία είναι ανάλογο της κάλυψης της 

επιφάνειας σε αυτήν τη θερµοκρασία. Το εµβαδόν δηλαδή το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη της 

επιφάνειας σε θερµοκρασία Τ είναι ίσο µε des
T

r dT
∞

⋅∫ . Από την εξίσωση του ρυθµού εκρόφησης, εξίσωση 

(3.4), λογαριθµίζοντας παίρνουµε: 

 des
Εlnr =lnν+nlnθ-

RΤ
⇒ 
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 ⇒       deslnr =nlnθ+λ  (3.9) 

Συνεπώς, ένα διάγραµµα του lnrdes συναρτήσει του lnθ σε δεδοµένη θερµοκρασία, θα πρέπει να δίνει 

µια ευθεία γραµµή (ισόθερµη ρυθµού εκρόφησης) µε κλίση n, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι η ενέργεια 

ενεργοποίησης της εκρόφησης είναι ανεξάρτητη της κάλυψης (σχήµα 3.5). Πλήθος τέτοιων ισόθερµων 

καµπυλών µπορεί να εξαχθεί για διάφορες θερµοκρασίας εντός του θερµοκρασιακού εύρους εκρόφησης. 

Χρησιµοποιώντας τις ισόθερµες καµπύλες εκρόφησης, για µια δεδοµένη κάλυψη, είναι δυνατό να 

εξαχθούν τιµές για το ρυθµό εκρόφησης σε διάφορες θερµοκρασίες. ∆ιάγραµµα lnrdes συναρτήσει του 

1/T για δεδοµένη κάλυψη µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου από την κλίση της ευθείας να 

υπολογιστεί η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης. Όσο χρησιµοποιούνται οι ίδιες µονάδες για µια 

σειρά πειραµατικών καµπυλών, δεν είναι απαραίτητη η βαθµονόµηση του ύψους και των εµβαδών 

προκειµένου να υπολογίζουµε τάξη εκρόφησης και ενέργειες ενεργοποίησης. Η ακρίβεια αυτών των 

µετρούµενων κινητικών παραµέτρων βελτιώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός των καµπυλών εκρόφησης 

και µεγαλώνει ο αριθµός των θερµοκρασιών που επιλέγονται για ανάλυση.  
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Σχήµα 3.5. Ισόθερµες ρυθµών εκρόφησης για εκρόφηση πρώτης τάξης  for ν=8.5×1015 s-1, E=32-2c/csat kcal/mole και csat=1015 
molecules/cm2 [7]. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εφαρµογή της µεθόδου σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(υψηλές καλύψεις) αφού τα σηµεία αρχίζουν να αποκλίνουν από την ευθεία γραµµή και η ισόθερµη 

εµφανίζει ιδιαίτερη καµπύλωση. Η παραπάνω περιοχή άλλωστε είναι αυτή όπου η παραδοχή της µη 

εξάρτησης της Εd από την κάλυψη δεν είναι απολύτως σωστή. Γενικά ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί 

είναι ότι µια σχετικά µικρή εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης από την κάλυψη µπορεί να 

προκαλέσει σηµαντική αλλαγή στις ισόθερµες ρυθµών εκρόφησης [7]. Από την ισόθερµη εκρόφησης η 

ενέργεια ενεργοποίησης µπορεί να υπολογιστεί σαν συνάρτηση της κάλυψης, υπολογίζοντας ρυθµούς 
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και θερµοκρασίες από τις καµπύλες σε σταθερή κάλυψη. Ο παραπάνω υπολογισµός λαµβάνει χώρα 

ακόµα κι όταν ο προεκθετικός παράγοντας είναι συνάρτηση της κάλυψης. 

3.1.2.4 “Πλήρης” ανάλυση 

Στη συγκεκριµένη µέθοδο δε γίνεται η υπόθεση ότι οι παράγοντες ν και Ed είναι ανεξάρτητοι από την 

κάλυψη. Για µια µόνο φάση (µια κορυφή), κατά αναλογία µε την εξίσωση (3.4), η εξίσωση του ρυθµού 

εκρόφησης είναι απλή: 

 n
d

d ( ) exp[ E ( ) / RT]
dt
θ

− = ν θ θ − θ  (3.10) 

Αρχικά µπορεί να υπολογιστεί η Ed(θ). Από την εξίσωση (3.3) που αποτελεί προσεγγιστική έκφραση της 

εξίσωσης (3.2), η κάλυψη σε µια χρονική στιγµή t δίνεται µε ολοκλήρωση από ένα χρόνο t έως άπειρο: 

 ∫
∞

⋅
tgt dtp)S/(AkT=θ  (3.11) 

Αυτή η εξίσωση είναι ισοδύναµη µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε στη µέθοδο των ισοθέρµων 

εκρόφησης µε τη διαφορά ότι η εξίσωση (3.11) δίνει την απόλυτη τιµή της κάλυψης και όχι µια τιµή 

ανάλογη αυτής. Έχοντας µια σειρά πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης για διαφορετικές 

αρχικές καλύψεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εξίσωση (3.11) προκειµένου να εξαχθεί µια οικογένεια 

καµπυλών καλύψεων θt συναρτήσει του χρόνου t. Για µια δεδοµένη τιµή κάλυψης της θt, είναι δυνατό να 

εξαχθούν διάφορες τιµές του χρόνου t, που να αντιστοιχούν σε διαφορετικές θερµοκρασίες ρόφησης, T. 

Καθώς ο ρυθµός εκρόφησης για κάθε συνδυασµό θt και T είναι γνωστός από το φάσµα εκρόφησης, 

µπορεί να παραχθεί ένα διάγραµµα Arrhenius που να αντιστοιχεί σε σταθερή κάλυψη θt. Από τη στιγµή 

που ο προεκθετικός παράγοντας παραµένει σταθερός για δεδοµένη κάλυψη θ, η κλίση της ευθείας δίνει 

την E(θ) για κάθε θt, ανεξαρτήτως των τιµών των ν και n. Επαναλαµβάνοντας την παραπάνω διαδικασία 

για διαφορετικές τιµές της κάλυψης θt προκύπτει ένα διάγραµµα της Ed(θ) σαν συνάρτηση της κάλυψης 

θ. Οι τετµηµένες στα διαγράµµατα Arrhenius αντιστοιχούν στις τιµές των lnν(θ)+nlnθ και συνεπώς εάν η 

γραφική παράσταση των τετµηµένων συναρτήσει του lnθ είναι γραµµική ο ν είναι ανεξάρτητος της 

κάλυψης και δίνεται από την τετµηµένη ενώ η τάξη n δίνεται από την κλίση. Εάν η σχέση δεν είναι 

γραµµική τότε απαιτείται δοκιµή διαφόρων τιµών του n προκειµένου να υπολογιστεί η συνάρτηση ν(θ). 

3.1.2.5 Υπολογιστική προσέγγιση φασµάτων εκρόφησης 

Μια πολύ συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι να γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία των 

φασµάτων εκρόφησης χρησιµοποιώντας την εξίσωση (3.4) υποθέτοντας ότι τα ν και Ed είναι ανεξάρτητα 

της κάλυψης. Θέτοντας τιµές για τα n, ν και Ed επιδιώκεται η καλύτερη προσοµοίωση των πειραµατικών 

φασµάτων. Μια εναλλακτική προσέγγιση αυτής της µεθόδου είναι να υποθέσει κανείς ότι τα Ed και ν δεν 

είναι ανεξάρτητα της κάλυψης θεωρώντας κάποια συγκεκριµένη µορφή εξάρτησης. 
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3.1.2.6 Μέθοδος χαµηλών καλύψεων 

Χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη µέθοδο η ενέργεια Ed(θ) µπορεί να υπολογιστεί χωρίς τη γνώση 

του ν, η τιµή του οποίου µπορεί κατόπιν να υπολογιστεί για περιοχές χαµηλών καλύψεων. Ξεκινώντας 

από την εξίσωση του ρυθµού εκρόφησης, εξίσωση (3.4), για πρώτης τάξης εκρόφησης και υποθέτοντας 

γραµµική θέρµανση έχουµε: 

 dEdln( ) ln( / ) ln
dT RT

θ
− = − + ν β + θ        ⇒ 

 ⇒    dEd ln( d / dT) d ln( / ) d ln
d(1/ T) R d(1/ T) d(1/ T)
− θ ν β θ

= − + +  (3.12) 

Το αριστερό µέλος της εξίσωσης (3.12) είναι ισοδύναµο µε το dlnp/d(1/T) όπου p είναι η πίεση που 

µετράται στο πείραµα εκρόφησης, εάν έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες πειραµατικές συνθήκες αναφορικά 

µε τον ρυθµό θέρµανσης, την ταχύτητα άντλησης και τον όγκο του θαλάµου [17]. Σε αναλογία µε τη 

µέθοδο του ύψους κορυφής µπορούν να κατασκευαστούν διαγράµµατα lnp σαν συνάρτηση του 1/T για 

κάθε σηµείο της καµπύλης εκρόφησης παρέχοντας ευθείες γραµµές µε κλίση ίση µε –Ed/R (σχήµα 3.6), 

όσο βέβαια οι µεταβολές των ν και θ µε τη θερµοκρασία µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες (οι δυο 

τελευταίοι όροι στο δεξί µέλος της εξίσωσης (3.12) είναι αµελητέοι). Τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των παραπάνω διαγραµµάτων ανήκουν αποκλειστικά στο 

αριστερό κοµµάτι των φασµάτων εκρόφησης (περιοχή χαµηλών θερµοκρασιών – έναρξη της 

εκρόφησης). Ο υπολογισµός της Εd(θ) από την εξίσωση (3.12) είναι εφικτός µε τη παραπάνω διαδικασία 

για περιοχές χαµηλών καλύψεων, όσο πάντα η τιµή του ν δεν αλλάζει µε τη µείωση της κάλυψης. 

Για τον υπολογισµό του προεκθετικού παράγοντα  από τα φάσµατα εκρόφησης, υποθέτουµε ότι ν και 

Εd αλλάζουν µε την κάλυψη. ∆ιαφορίζοντας την εξίσωση (3.4) ως προς τη θερµοκρασία έχουµε: 

 dEdθ ν= θexp(- )
dT β RT

         ⇒ 

 ⇒          
p

dEd d E d0 ( / )exp( ) exp( )
d dT RT RT dθ=θ

θ θ ν⎛ ⎞ = = ν β − + − +⎜ ⎟θ β θ⎝ ⎠
 

 d d d dE dE E E d(1/ T)( ) exp( ) exp( )
RT d RT RT d

ν ν
+ θ − − + θ −

β θ β θ
      ⇒ 

 ⇒ d d
2

dE νθEdν νθ 1 dTν+θ - - =0
dθ RT dθ R T dθ

⇒ 
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Σχήµα 3.6. ∆ιάγραµµα lnp συναρτήσει του. 1/T για το αριστερό κοµµάτι φάσµατος TPD για το σύστηµα CO/Co(10 1 0) [18]. 

 ⇒ d d d
2

dE νθE exp(E /RT)dν νθν+θ - = β
dθ RT dθ RT νθ

⇒ 

 ⇒ d d d
2

Ε E dEdβ( )exp( )
RT RT d RT d

ν θ
= ν + θ − ν

θ θ
 (3.13) 

όπου T=Tp, θ=θp, Ed=Ed(θ) και ν=ν(θ). 

Υπάρχουν δυο απλές περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η απ΄ ευθείας ανάλυση. Η πρώτη είναι όταν οι 

τιµές των ν και Εd είναι σταθερές. Τότε το ν µπορεί εύκολα να υπολογιστεί από το αριστερό σκέλος της 

εξίσωσης (3.13)  από ένα φάσµα εκρόφησης ανεξάρτητα της αρχικής κάλυψης. Η δεύτερη περίπτωση 

είναι όταν ισχύει: 

 ddEdν θθ -ν =0
dθ RT dθ

 (3.14) 

για κάθε κάλυψη στην θερµοκρασία κορυφής, η οποία είναι ισοδύναµη µε τη συνθήκη του φαινοµένου 

αντιστάθµισης: 

 ο dν=ν exp(E /RT)  (3.15) 
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Γενικά παρόλο που είναι δύσκολο να γίνουν αυτές οι παραπάνω υποθέσεις, στα όρια των χαµηλών 

καλύψεων, µπορούν να θεωρηθούν αµελητέοι οι δυο τελευταίοι όροι της εξίσωσης (3.13) και να γίνει 

υπολογισµός του ν(θ→0). 

3.1.2.7 Μέθοδος εύρους κορυφών 

Η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης µπορεί να υπολογιστεί αναλύοντας ένα φάσµα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µε µια µόνο κορυφή, λαµβάνοντας υπόψη τη θερµοκρασία 

εκρόφησης, Tp, και ολόκληρο το θερµοκρασιακό πλάτος στο µισό του ύψους της κορυφής του 

φάσµατος, ∆W [19] (σχήµα 3.7). Γι αυτό το σκοπό απαιτείται υπόθεση για την τάξη του ρυθµού 

εκρόφησης ενώ Ed και ν πρέπει να θεωρηθούν ανεξάρτητα της κάλυψης και της θερµοκρασίας. Η 

ανάλυση για κινητικές εκρόφησης πρώτης και δεύτερης τάξης είναι αρκετά παρόµοιες και συνεπώς µόνο 

η περίπτωση της πρώτης τάξης θα περιγραφεί. Η θέση χρονικά, t′, που θα βρίσκεται κάποιος στο µισό το 

του µεγίστου του ρυθµού εκρόφησης, ∆W, δίνεται από τη σχέση: 
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Σχήµα 3.7. Προσδιορισµός του θερµοκρασιακού πλάτους, ∆W, στο µισό του ύψους της κορυφής του φάσµατος εκρόφησης. 

 
ptt dt

d
2
1

dt
d θ

=
θ

′

 (3.16) 

όπου tp είναι ο χρόνος κατά τον οποίο επιτυγχάνεται το µέγιστο του ρυθµού εκρόφησης ή µε άλλα λόγια 

ο χρόνος που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής. Η λύση της εξίσωσης του ρυθµού 

εκρόφησης, εξίσωση (3.4), για n=1 είναι: 
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 d
2 2 3

o

E(t) 2 6 24ln exp( ) 1 ( )
R ο

ν ⎡ ⎤θ
= − µ + + + + + Α Τ⎢ ⎥θ βµ µ µ µ⎣ ⎦

K  (3.17) 

όπου µ=Ed/RT και A(To) είναι µια µικρή σταθερά. Αµελώντας τη σταθερά A(To), προκύπτει: 

 )](fexp[)t( op α−θ=θ  (3.18) 

όπου α=Ed/RTp και 

 K+
α

−
α

+
α

−=α 32
24621)(f  (3.19) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.4), (3.16)-(3.18) και λαµβάνοντας υπόψη ότι T′=To+βt′ έχουµε: 

 
2 3 2

d
d 3

p p p p

E2 6 24exp( E / RT ) 1 ln 2 f ( )
RT

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′ ′ ′Τ Τ Τ Τ ⎡ ⎤⎢ ⎥′α − − + − + = + α − + α⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ′α Τ α Τ α Τ Τ⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
K  (3.20) 

η οποία είναι δυνατό να λυθεί µε υπολογιστικές τεχνικές (δυναµικές σειρές). 

Αν θέσουµε s=α-Ed/RT′ και ε=1/α, το s µπορεί να αναπτυχθεί σε δυναµική σειρά του ε: 

 K+ε+ε+= 2
21o ssss  (3.21) 

Γράφοντας το λόγο ∆W/Tp σαν σειρά του Ed/RTp το τελικό αποτέλεσµα θα είναι: 

 
( )st

2
p d p d p1 order d p

W 2.4464 1.4005 3.53251
T E / RT E / RT E / RT

⎛ ⎞∆ ⎜ ⎟= − + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

K  (3.22) 

Παρόµοιοι υπολογισµοί είναι δυνατό να γίνουν για κινητική δεύτερης τάξης. Το αποτέλεσµα είναι: 

 
( )nd

2
p d p d p2 order d p

W 3.5255 2.000 6.9411
T E / RT E / RT E / RT

⎛ ⎞∆ ⎜ ⎟= − + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

K  (3.23) 

Οι εξισώσεις (3.22) και (3.23) µπορούν να αναστραφούν και ο λόγος Ed/RTp µπορεί να βρεθεί σαν 

σειρά του ∆W/Tp. Οι εξισώσεις που εξάγονται είναι: 

 ( )
st

2d
p

p p1 order

E 2.4464 1 0.5725 W / Tp 0.2625( W / T )
RT W / T

= − ∆ + ∆ +
∆

K  (3.24) 

 ( )
nd

2d
p

p p2 order

E 3.5255 1 0.5673 W / Tp 0.2366( W / T )
RT W / T

= − ∆ + ∆ +
∆

K  (3.25) 
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Οι πρώτοι τρεις όροι στην εξίσωση (3.24) ή στην εξίσωση (3.25) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου να υπολογιστεί η ενέργεια ενεργοποίησης από το πλάτος της κορυφής και τη θερµοκρασία 

στο µέγιστο του φάσµατος εκρόφησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητη η γνώση του 

ρυθµού θέρµανσης, β, του προεκθετικού παράγοντα, ν, και της αρχικής κάλυψης, θo, προκειµένου να 

είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε την ενέργεια Εd από ένα δεδοµένο αρχικό φάσµα εκρόφησης. 

3.1.3 Συµπεράσµατα 

Η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης σε συνδυασµό µε την κατάλληλη επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

σχετικά µε την κινητική της εκρόφησης µορίων ή ατόµων. Πειραµατικά, µια οµάδα φασµάτων 

εκρόφησης ληφθείσα µετά από διαφορετικούς χρόνους έκθεσης και διαφορετικούς ρυθµούς θέρµανσης 

είναι αρκετή για τη χρήση των παραπάνω µεθόδων ανάλυσης. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να υπολογιστεί 

η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης καθώς επίσης ο προεκθετικός παράγοντας και η τάξη του 

ρυθµού εκρόφησης . Για την εφαρµογή ορισµένων µεθόδων ανάλυσης είναι αναγκαίο να γίνουν 

υποθέσεις για την εξάρτηση των προαναφερθέντων συντελεστών από την κάλυψη και τη θερµοκρασία 

ενώ για άλλες δεν απαιτείται καµία υπόθεση. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση είναι δυνατό να µελετηθεί 

η εξάρτηση των Ed, ν και n από την κάλυψη και τη θερµοκρασία. 

3.2  Ρόφηση οξυγόνου 16Ο2 σε Pd εναποτεθειµένο σε YSZ 

3.2.1  Ρόφηση οξυγόνου σε Pd 

Το Pd ανακαλύφθηκε το 1803 από τον Βρετανό χηµικό W.H. Wollaston και πήρε το όνοµά του από 

τον αστεροειδή ΄΄Pallas΄΄ που είχε ανακαλυφθεί την ίδια περίπου εποχή και από το αρχαίο ελληνικό 

όνοµα ΄΄Παλλας΄΄ που αντιπροσώπευε τη θεά της σοφίας. Από την ανακάλυψή του και µετά, πλήθος 

µελετών άρχισαν να λαµβάνουν χώρα προκειµένου να εξερευνηθούν οι χηµικές και φυσικές ιδιότητες 

του νέου αυτού µετάλλου που εντάχθηκε στην οµάδα των µετάλλων της πλατίνας (Platinum Group 

Metals, PGMs) µαζί µε τα µέταλλα της πλατίνας, (Pt), του ροδίου (Rh), του ρουθηνίου (Ru), του ιριδίου 

(Ir) και του οσµίου (Os). Πιο ειδικά, η αλληλεπίδραση του οξυγόνου µε µεταλλικές επιφάνειες Pd 

(πολυκρυσταλλικές και µονοκρυσταλλικές) έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν αντικείµενο µελέτης 

πολλών εργασιών. Το ενδιαφέρον τέτοιων συστηµάτων πηγάζει από το γεγονός ότι το παλλάδιο ως 

καταλύτης χρησιµοποιείται σε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος διεργασίες όπως οξειδώσεις υδρογονανθράκων 

ή µονοξειδίου του άνθρακα. Επίσης το Pd αποτελεί έναν πολλά υποσχόµενο καταλύτη για αντιδράσεις 

υδρογόνωσης υδρογονανθράκων [20, 21] καθώς και για εφαρµογές τεχνολογικού ενδιαφέροντος που 

έχουν να κάνουν κυρίως µε καταλυτικούς µετατροπείς αυτοκινήτων (αναγωγή ΝΟ σε N2) και µε άλλες 

οξειδωτικές διεργασίες όπως π.χ. καύση του µεθανίου σε προηγµένους στροβίλους αερίων, διεργασία 

κατά την οποία είναι ανεπιθύµητες οι εκποµπές ΝΟx [22-24]. Για τη µελέτη της ρόφησης του οξυγόνου 
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σε Pd έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές τεχνικές της επιστήµης επιφανειών, σε ένα πλήθος εργασιών [25-47] 

παράλληλα µε αντίστοιχες θεωρητικές εργασίες. Οι παραπάνω µελέτες πραγµατοποιήθηκαν 

χρησιµοποιώντας µονοκρυσταλλικές επιφάνειες Pd [25, 26, 28-42, 45-47], πολυκρυσταλλικές επιφάνειες 

[27] καθώς και υποστηριγµένους καταλύτες Pd [43, 44], για ένα θερµοκρασιακό εύρος ρόφησης από -

173°C έως 500°C, σε συνθήκες υπερυψηλού κενού έως ατµοσφαιρικής πίεσης.  

Οι πρώτες µελέτες που είχαν ως αντικείµενο τη ρόφηση οξυγόνου σε Pd πραγµατοποιήθηκαν στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον Ertl [25, 26] χρησιµοποιώντας φασµατοσκοπία µάζας (Mass 

Spectroscopy) και περίθλαση ηλεκτρονίων χαµηλής ενέργειας (Low Energy Electron Diffraction, 

LEED). Πιο ειδικά το 1969 [25] χρησιµοποιήθηκε από τους Ertl και Rau µονοκρυσταλλική επιφάνεια 

Pd(110) και µελετήθηκε για πρώτη φορά η ρόφηση του οξυγόνου καθώς και η αντίδρασή του µε 

µονοξείδιο του άνθρακα. Από τότε µέχρι σήµερα, αρκετές είναι οι εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί µε 

αντικείµενο την αλληλεπίδραση του οξυγόνου, µε διάφορες µονοκρυσταλλικές επιφάνειες Pd. Ένα 

µεγάλο µέρος αυτών των εργασιών αφορά τη µελέτη του µονοκρυστάλλου Pd(111). Ο Conrad [28, 29] 

χρησιµοποιώντας Pd(111) και την τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης παρατήρησε κατά 

τη διάρκεια της εκρόφησης φάσµατα οξυγόνου µε πλατιές κορυφές ενώ τα αποτελέσµατα του έδειξαν 

ότι το οξυγόνο τείνει να διαπεράσει την επιφάνεια του Pd(111) όταν η ρόφηση λαµβάνει χώρα σε 

µεγάλες θερµοκρασίες ρόφησης (Tads>427°C). Αυτή η συµπεριφορά είχε ήδη επισηµανθεί και στην 

εργασία του Campbell [27] το 1977 για θερµοκρασίες ρόφησης µεγαλύτερες των 250°C για την 

περίπτωση της αλληλεπίδρασης οξυγόνου µε πολυκρυσταλλική επιφάνεια Pd. Η παρουσία µιας πλατιάς 

κορυφής οξυγόνου (Τp=500-550°C) στο φάσµα εκρόφησης έχει επίσης αναφερθεί και από τον 

Matsushima [32] για την περίπτωση της ρόφησης οξυγόνου σε Pd(111) στους -173°C. Στην εν λόγω 

εργασία παρατηρήθηκαν επίσης απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων ατόµων οξυγόνου 

καθώς αυξανόταν η κάλυψη της επιφάνειας σε οξυγόνο. Ανάλογες απωστικές αλληλεπιδράσεις 

αναφέρθηκαν και στην εργασία του Guo [37] στην οποία χρησιµοποιήθηκε Pd(111), ενώ η ρόφηση του 

οξυγόνου πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασία -173°C. Στην εργασία του Weissman [30], κατά την οποία 

έγιναν ροφήσεις σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, αναφέρθηκε η ύπαρξη δυο ειδών οξυγόνου, ενός 

επιφανειακού (Τp=560°C) και ενός υποεπιφανειακού (Τp=870°C). Προσπαθώντας να δώσει µια 

απάντηση στο ερώτηµα που αφορά τις θέσεις που µπορεί να ροφηθεί το οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια 

του Pd(111), η εργασία του Imbihl [34] χρησιµοποιώντας τις τεχνικές EELS (Electron Energy Loss 

Spectroscopy) και LEED (Low Energy Electron Diffraction) πρότεινε ότι σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος, ατοµικό οξυγόνο ροφάται σε θέσεις τριών ατόµων (three-fold adsorption sites) πάνω σε 

επιφάνεια Pd(111), δίνοντας µια κορυφή στο φάσµα EELS στα 480cm-1. Η συγκεκριµένη κορυφή είναι 

χαρακτηριστική της κάθετης δόνησης ατόµων οξυγόνου, ροφηµένων σε θέσεις τριών ατόµων. 

Προκειµένου να µελετηθεί η οξείδωση µονοκρυσταλλικής επιφάνειας Pd(111) καθώς επίσης και η 

αναδόµηση του ροφηµένου οξυγόνου πάνω στην επιφάνεια ο Zheng [47] χρησιµοποίησε τις τεχνικές της 

ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σύραγγος (Scanning Tunneling Microscopy, STM), της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (Temperature Programmed Desorption, TPD) και της περίθλασης 
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ηλεκτρονίων χαµηλής ενέργειας (Low Energy Electron Diffraction, LEED). Ξεκινώντας από χαµηλές 

καλύψεις της επιφάνειας σε οξυγόνο παρατήρησε µια κορυφή στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης (Τp=577°C) η οποία µετατοπιζόταν σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Τp=527°C) όσο 

αυξανόταν το συνολικά ροφηµένο οξυγόνο στην επιφάνεια. Περαιτέρω αύξηση της κάλυψης είχε ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας νέας κορυφής (Τp=452°C) που σταδιακά έτεινε να αντικαταστήσει την 

προϋπάρχουσα κορυφή (Τp=527°C). Χρησιµοποιώντας παρόµοιες τεχνικές, περίθλαση ηλεκτρονίων 

χαµηλής ενέργειας (LEED), φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (Auger Electron Spectroscopy, AES) 

και φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (X-ray Photoemission Spectroscopy, XPS), ο 

Voogt [45] ανέφερε στην εργασία του ότι για θερµοκρασίες ρόφησης πάνω από 197°C και πιέσεις πάνω 

από 10-4Pa τρία είδη οξυγόνου µπορούν να συνυπάρχουν σε επιφάνεια Pd(111): επιφανειακό οξυγόνο, 

οξυγόνο το οποίο έχει διαχυθεί κάτω από το πρώτο επιφανειακό στρώµα και επιφανειακό οξείδιο. 

Αρκετές µελέτες έχουν δηµοσιευτεί επίσης µελετώντας την αλληλεπίδραση του οξυγόνου και µε 

άλλες µονοκρυσταλλικές επιφάνειες Pd. Ο Stuve [31] µελετώντας επιφάνεια Pd(100) µε 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση ανέφερε ότι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος συνυπάρχουν 3 

ροφηµένα είδη, µε θερµοκρασίες εκρόφησης 567, 457 και 422°C αντίστοιχα. Παρατηρήθηκαν επίσης 

απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων ειδών της πρώτης φάσης (Τp=567°C). 

Μονοκρυσταλλική επιφάνεια Pd(100) χρησιµοποιήθηκε και από τον Chang [35], στην εργασία του 

οποίου µετά από ρόφηση οξυγόνου στους -73°C παρατηρήθηκε µια κορυφή ατοµικά ροφηµένου 

οξυγόνου (Τp=450-540°C) της οποίας το µέγιστο µετατοπιζόταν προς χαµηλότερες θερµοκρασίες καθώς 

αυξανόταν η κάλυψη, υποδεικνύοντας και σε αυτήν την περίπτωση απωστικές αλληλεπιδράσεις. Επίσης, 

φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από ρόφηση στους 27°C και 123°C έδειξαν την 

ύπαρξη κι άλλων δυο ειδών οξυγόνου µε χαµηλότερες θερµοκρασίες εκρόφησης λόγω της αναδόµησης 

του ροφηµένου οξυγόνου πάνω στην επιφάνεια. Στο ίδιο αποτέλεσµα κατέληξε και η εργασία του Klier 

[41] στην οποία αναφέρεται πάνω σε επιφάνεια Pd(100), η αλλαγή της δοµής του οξυγόνου καθώς 

αυξάνεται η κάλυψη, από p(2x2) σε c(2x2) έπειτα σε p(5x5) και τελικά σε °27R)5x5( . 

Μελέτες θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου χρησιµοποιώντας µονοκρυσταλλική 

επιφάνεια Pd(110) και θερµοκρασία ρόφησης µεγαλύτερη της θερµοκρασίας περιβάλλοντος έγιναν από 

τον He [36, 38]. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών, δυο είδη ατοµικά ροφηµένου 

οξυγόνου παρατηρήθηκαν µετά από ρόφηση στους 202°C. Το πρώτο, η δηµιουργία του οποίου ευνοείται 

µετά από µικρούς χρόνους έκθεσης του δείγµατος σε οξυγόνου (Τp=540°C), αποδόθηκε σε ατοµικά 

ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια, ενώ το δεύτερο το οποίο δηµιουργείται µετά από 

µεγαλύτερους χρόνους έκθεσης εκροφάται σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Ο He πρότεινε ότι η µείωση 

του έργου εξόδου µετά από κάποιο χρόνο έκθεσης του δείγµατος σε οξυγόνο πιθανόν να σχετίζεται µε τη 

δηµιουργία του δεύτερου είδους οξυγόνου, που εκροφάται σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Γι αυτό το λόγο 

συµπέρανε ότι αυτό το ασθενώς ροφηµένο οξυγόνο, πιθανόν να σχετίζεται µε το σχηµατισµό ενός 

οξειδίου κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας. Η ποσότητα αυτού του ασθενώς ροφηµένου οξυγόνου 
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σύµφωνα µε τον He [38] µειώνεται όσο αυξάνει η θερµοκρασία ρόφησης. Η ύπαρξη µιας µόνο κορυφής 

µετά από ρόφηση στους 303°C επιβεβαιώνει το προηγούµενο συµπέρασµα. Ερευνώντας την επιφάνεια 

Pd(110) o Bondzie [33] επιβεβαίωσε στην εργασία του την ύπαρξη δυο ειδών οξυγόνου, ενός 

επιφανειακού (Τp=545°C) και ενός πιο χαλαρά ροφηµένου (Τp=460°C) το οποίο το χαρακτήρισε ως 

υποεπιφανειακό οξυγόνο, άµεσα συνδεδεµένο µε τη µείωση του έργου εξόδου που παρατηρήθηκε κατά 

τη διάρκεια της ρόφησης. Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε επίσης µείωση του έργου εξόδου µετά 

από παρατεταµένη ρόφηση αλλά όπως θα αναλυθεί σε επόµενες παραγράφους η ύπαρξη κορυφής, σε 

χαµηλή θερµοκρασία εκρόφησης, δεν συνδέεται άµεσα µε τη µείωση του έργου εξόδου µιας και αυτή 

είναι ορατή στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ακόµα και µετά από µικρούς χρόνους 

έκθεσης, χρόνους κατά τη διάρκεια των οποίων δεν παρατηρείται µείωση του έργου εξόδου. Από την 

άλλη µεριά η µείωση της ποσότητας αυτού του ασθενώς ροφηµένου οξυγόνου όσο αυξάνει η 

θερµοκρασία ρόφησης είναι ένα συµπέρασµα που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 

εργασίας όπως θα φανεί και παρακάτω. Τα αποτελέσµατα της εργασίας του Milun [40] που αφορούσαν 

τη µελέτη επιφάνειας Pd(110) και θερµοκρασίες ρόφησης άνω των 327°C έδειξαν δυο κορυφές 

οξυγόνου στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (Τp=427°C και Τp=497°C αντίστοιχα). Η 

παρουσία της κορυφής οξυγόνου µε χαµηλή θερµοκρασία εκρόφησης επιβεβαιώθηκε και από τα 

αποτελέσµατα του Yagi [46].  

Εκτός από τις µελέτες που χρησιµοποίησαν διάφορες τεχνικές της επιστήµης επιφανειών 

προκειµένου να µελετήσουν την αλληλεπίδραση του οξυγόνου µε µονοκρυσταλλικές και 

πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Pd, στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και εργασίες που αφορούν της 

ρόφηση οξυγόνου σε υποστηριγµένους καταλύτες Pd [44, 48]. Ρόφηση οξυγόνου σε Pd υποστηριγµένο 

σε a-Al2O3 αναφέρεται στην εργασία του  Putna [44] όπου γίνεται σύγκριση καταλυτών µε µεγάλα και 

µικρά σωµατίδια Pd. Ρόφηση σε υποστηριγµένο καταλύτη µε µεγάλα σωµατίδια Pd έχει ως αποτέλεσµα 

την εµφάνιση δυο κορυφών (Τp=527°C και Τp=590°C) στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης ενώ από την άλλη, φάσµατα που προήλθαν µετά από ρόφηση οξυγόνου σε παρόµοιους 

καταλύτες µε µικρότερα σωµατίδια Pd έδειξαν εκρόφηση του οξυγόνου από την επιφάνεια σε µικρότερο 

θερµοκρασιακό εύρος, µε µια κορυφή εκρόφησης κοντά στους 670°C. Φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου από πρότυπους υποστηριγµένους καταλύτες Pd σε 

CeO2 και υπόστρωµα Mo(110) έχουν αναφερθεί από τον Xu [43]. Στη συγκεκριµένη εργασία 

παρατηρήθηκε µια µόνο κορυφή (Τp=527-577°C) µετά από ρόφηση στους 27°C, η µετατόπιση της 

οποίας προς χαµηλότερες θερµοκρασίες, φανέρωνε απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων 

ειδών πάνω στην επιφάνεια.  

Τα κύρια συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση 

συνοψίζονται στα εξής: 

• Σε µονοκρυσταλλικές επιφάνειες Pd(111) [25, 26, 28-30, 32, 34, 37, 45, 47] τα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης εµφανίζονται µε µια πλατιά κορυφή οξυγόνου µε 
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θερµοκρασία εκρόφησης 500-580°C. Απωστικές αλληλεπιδράσεις παρατηρούνται µεταξύ των 

ροφηµένων στην επιφάνεια ατόµων οξυγόνου. 

• Σε πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Pd(110) και Pd(100) [31, 33, 35, 36, 38-42, 46] η µελέτη µε χρήση 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης έδειξε την ύπαρξη ενός δεύτερου είδους οξυγόνου µε 

χαµηλότερη θερµοκρασία εκρόφησης (Tp=420-480°C). Η ροφηµένη ποσότητα αυτού του είδους 

µειώνεται κατά πολύ καθώς αυξάνουµε τη θερµοκρασία ρόφησης. Παράλληλα παρατηρούνται 

απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ατόµων οξυγόνου που εκροφούνται στις υψηλότερες 

θερµοκρασίες. 

• Το οξυγόνο έχει την τάση να διαχέεται και να διαπερνά την επιφάνεια του Pd όταν η ρόφηση 

πραγµατοποιείται σε υψηλές θερµοκρασίες και σε µεγάλους χρόνους έκθεσης. Αυτή η διάχυση είναι 

δυνατό να λαµβάνει χώρα και σε πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Pd [27]. 

• Η ρόφηση οξυγόνου σε υποστηριγµένους καταλύτες έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας σε αρκετές 

εργασίες [43, 44, 48], τα αποτελέσµατα των οποίων έδειξαν την εµφάνιση µιας πλατιάς κορυφής ή σε 

άλλες περιπτώσεις δυο κορυφών πολύ κοντά µεταξύ τους, κατά τη διάρκεια 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. 

• Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διαφόρων εργασιών [35, 41], το φαινόµενο της αναδόµησης του 

ροφηµένου οξυγόνου πάνω στην επιφάνεια λαµβάνει χώρα καθώς αυξάνεται η κάλυψη σε οξυγόνο. 

Το παραπάνω φαινόµενο έχει ως αποτέλεσµα την παρουσία νέων κορυφών (σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες) στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που λαµβάνονται. 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί η διχογνωµία που υπάρχει στη βιβλιογραφία, όσον αφορά το 

χαρακτηρισµό κάποιων κορυφών στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ως 

υποεπιφανειακό οξυγόνο. Σε αρκετές εργασίες [33, 36, 38], αναφέρονται αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα 

οποία η µείωση του έργου εξόδου κατά τη διάρκεια της ρόφησης σε µεγάλους χρόνους έκθεσης 

σχετίζεται µε τη δηµιουργία ενός υποεπιφανειακού αλλά ασθενώς ροφηµένου οξυγόνου. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση µε τη θεώρηση του υποεπιφανειακού οξυγόνου που το χαρακτηρίζει ως ένα ισχυρά 

ροφηµένο είδος, το οποίο και εκροφάται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από το ατοµικό οξυγόνο που 

βρίσκεται ροφηµένο πάνω στην επιφάνεια. Επιπλέον η ύπαρξη υποεπιφανειακού οξυγόνου ισχυρά 

συνδεδεµένου µε επιφάνεια Pd(111) (Τp=870°C) η οποία έχει επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσµατα του 

Weissman [30] και από άλλους ερευνητές έρχεται σε αντίθεση µε την παραπάνω υπόθεση του 

υποεπιφανειακού αλλά ασθενώς ροφηµένου οξυγόνου. 
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3.3 Πειραµατική ∆ιάταξη - ∆ιαδικασία 

3.3.1 Παρασκευή και χαρακτηρισµός ηλεκτροδίων 

Το ηλεκτροχηµικό στοιχείο που παρασκευάστηκε και µελετήθηκε ήταν τύπου µονού θαλάµου 

(σχήµα 1.1b). Η εναπόθεση του βοηθητικού ηλεκτροδίου καθώς και του ηλεκτροδίου αναφοράς έγινε σε 

στερεό ηλεκτρολύτη σταθεροποιηµένης µε ύττρια ζιρκονίας (ZrO2-8%Y2O3, Dynamic-Ceramic) 

διαµέτρου 20mm και πάχους 2mm, χρησιµοποιώντας ένα λεπτό στρώµα οργανοµεταλλικού διαλύµατος 

Au (Engelhard A-1118) και εν συνεχεία θερµαίνοντας, υπό ροή αέρα, στους 400°C για 2 ώρες και έπειτα 

στους 850°C για 30 λεπτά. Το καταλυτικό ηλεκτρόδιο Pd (ηλεκτρόδιο εργασίας) εναποτέθηκε στην 

απέναντι πλευρά του στερεού ηλεκτρολύτη χρησιµοποιώντας αντίστοιχο οργανοµεταλλικό διάλυµα Pd 

(Engelhard A-2985) και θερµαίνοντας, υπό ροή αέρα, στους 450°C για 6 ώρες. Το ηλεκτρόδιο που 

προκύπτει αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώµα PdO το οποίο εµφανίζει µεγάλη αντίσταση (~3kΩ). 

Για να αυξήσουµε την αγωγιµότητα του ηλεκτροδίου, το δείγµα τοποθετείται σε γυάλινο αντιδραστήρα 

συνεχούς ροής και εκτίθεται σε ροή H2 (1% H2/He) µε παροχή 60cc/min στους 60°C για 30 λεπτά. 

Έπειτα θερµαίνεται υπό σταθερή ροή H2 έως του 300°C και εν συνεχεία ψύχεται. Με την παραπάνω 

διεργασία προκύπτει ένα µεταλλικό στρώµα Pd µε αντίσταση ~10Ω και γεωµετρική καταλυτική 

επιφάνεια ίση µε 2.8cm2. Η πραγµατική επιφάνεια του δείγµατος που εξετάστηκε ήταν ίση µε 475cm2 

(λαµβάνοντας υπόψη επιφανειακή πυκνότητα για πολυκρυσταλλικό Pd ίση µε 1.27x1019 atoms/m2 [49] 

και ενεργή καταλυτική επιφάνεια ίση µε 1.6x10-7 mol O). Η µέτρηση της ενεργής επιφάνειας έγινε µε 

την τεχνική της ισοθερµοκρασιακής τιτλοδότησης (Isothermal Surface Technique, IST) [50-52] 

χρησιµοποιώντας τιτλοδότηση µονοξειδίου του άνθρακα µε οξυγόνο σε ατµοσφαιρική πίεση και 

θερµοκρασιακό εύρος 300-400°C [50, 51]. Η παραπάνω µέθοδος µέτρησης επιφάνειας µπορεί να 

εφαρµοστεί σε πλήθος µεταλλικών επιφανειών εκτός των περιπτώσεων όπου δεν είναι δυνατή η 

επιφανειακή ρόφηση οξυγόνου ή µονοξειδίου του άνθρακα από την αέρια φάση. Μια τέτοια περίπτωση 

αποτελούν οι µεταλλικές επιφάνειες Au, του ηλεκτροδίου αναφοράς και του βοηθητικού ηλεκτροδίου. 

Προκειµένου να µελετηθούν παρόµοια στρώµατα µεταλλικών ηλεκτροδίων εναποτεθειµένα σε 

στερεούς ηλεκτρολύτες παρασκευασµένα µε µεθόδους ανάλογες αυτών που εφαρµόστηκαν και στην 

συγκεκριµένη εργασία, έγινε κατά το παρελθόν [50,51,53,54] χρήση φασµατοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων 

από ακτίνες Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS), φασµατοσκοπίας ηλεκτρονίων Auger (Auger 

Electron Spectroscopy, AES) και ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σύραγγος (Scanning Tunneling 

Microscopy, STM). Οι εν λόγω µελέτες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός πορώδους στρώµατος (5-10 µm) 

χωρίς σηµαντικές προσµίξεις και ακαθαρσίες στην επιφάνεια (π.χ. άνθρακας). 
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Σχήµα 3.8. Σχηµατική αναπαράσταση του θαλάµου υπερυψηλού κενού και του προς εξέταση ηλεκτροχηµικού κελιού, στην 
οποία φαίνονται οι θέσεις των ηλεκτροδίων εργασίας (καταλύτης) (W), βοηθητικού (C) και αναφοράς (R) καθώς και του 
στοιχείου θέρµανσης. 

Σειρά τυφλών πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης σε δείγµα YSZ και Au/YSZ έδειξε 

ότι δεν εκροφάται κάποια ανιχνεύσιµη ποσότητα οξυγόνου τόσο από τον ηλεκτρολύτη όσο και από τα 

ηλεκτρόδια Au, για το θερµοκρασιακό εύρος όπου το πλέγµα και η δοµή του οξειδίου παραµένει 

σταθερή. Στην παράγραφο 3.4.2 αλλά και στο κεφάλαιο 4 (για την περίπτωση του συστήµατας 

Pt/YSZ/Au) γίνεται µια πιο λεπτοµερής µελέτη που αφορά τη συνεισφορά του πλεγµατικού οξυγόνου 

στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. Όπως θα δούµε αναλυτικά, µέρος του φάσµατος 

που παίρνει κανείς µετά από αέρια ρόφηση οξυγόνου, ανήκει στο οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη.  

Ο καθαρισµός της καταλυτικής επιφάνειας γινόταν κάθε φορά µέσα στο θάλαµο κενού. Η διεργασία 

καθαρισµού αποτελούνταν από επεξεργασία της καταλυτικής επιφάνειας µε οξυγόνο της αέριας φάσης ή 

µε ηλεκτροχηµικά παρεχόµενα ιόντα οξυγόνου από το στερεό ηλεκτρολύτη, ακολουθούµενη από 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση. Αυτή η επεξεργασία είχε ως αποτέλεσµα την εξαγωγή φασµάτων 

εκρόφησης οξυγόνου, το ολοκλήρωµα των οποίων οδηγούσε σε ολοένα και µεγαλύτερη κάλυψη 

οξυγόνου στην επιφάνεια. Στο τέλος της διεργασίας καθαρισµού και µετά από συγκεκριµένη έκθεση του 

δείγµατος σε οξυγόνο, όµοια φάσµατα εκρόφησης ήταν δυνατό να αναπαραχθούν. Επιπλέον κατά τη 

διάρκεια της ρόφησης-εκρόφησης δεν παρατηρούνταν αύξηση της µετρούµενης ποσότητας του CO, 

γεγονός που αποτελεί ένδειξη για απουσία άνθρακα πάνω στην επιφάνεια. 

3.3.2 Πειραµατική διάταξη  

Το ηλεκτροχηµικό κελί τοποθετήθηκε σε ένα θάλαµο υπερυψηλού κενού (πίεση θαλάµου: 10-9 Torr 

µετά από θέρµανση), µέσα στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν όλα τα πειράµατα (σχήµα 3.8). Ο θάλαµος 

ήταν εξοπλισµένος µε ένα φασµατογράφο µάζας (Balzers QMG 420) και βαλβίδα διαροής για την 

είσοδο αερίων. Το σήµα του φασµατογράφου είχε βαθµονοµηθεί για το οξυγόνο (ΜΒ=32) µε τη 

διαδικασία που περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 2, προκειµένου ο ρυθµός εκρόφησης, dN/dt, να µπορεί να 

µετατραπεί σε µονάδες mol O/s (σχήµα 3.9). Το δείγµα θερµαινόταν µε χρήση µιας λάµπας ξένου 
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(Osram xenon, 250W) η οποία ήταν τοποθετηµένη κάτω από το ηλεκτρόδιο εργασίας (σχήµα 3.6). Η 

µέτρηση της θερµοκρασίας γινόταν µε θερµοστοιχείο τύπου Κ, το οποίο βρισκόταν σε επαφή µε την 

καταλυτική επιφάνεια. Γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας (έως και 3°C/s) µπορούσε να λάβει χώρα µε 

χρήση ενός ρυθµιστή θερµοκρασίας (Eurotherm 818).  

Σταθερά ρεύµατα µεταξύ του καταλυτικού ηλεκτροδίου (εργασίας) και του βοηθητικού ηλεκτροδίου 

(γαλβανοστατική λειτουργία) ή σταθερά δυναµικά µεταξύ του καταλυτικού ηλεκτροδίου και του 

ηλεκτροδίου αναφοράς (ποτενσιοστατική λειτουργία) ήταν δυνατό να εφαρµοστούν, χρησιµοποιώντας 

ένα γαλβανοστάτη ποτενσιοστάτη (AMEL 553). Επιπλέον χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα καταγραφής 

σηµάτων, µπορούσε να καταγράφεται συνεχώς, εκτός από το ηλεκτρικό σήµα του φασµατογράφου 

µάζας και η µεταβολή του δυναµικού, UWR, του καταλυτικού στρώµατος, σε σχέση µε το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς του Au κάτω από συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια τόσο της ρόφησης όσο 

και της εκρόφησης. 
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Σχήµα 3.9. Καµπύλη βαθµονόµησης οξυγόνου για το φασµατογράφο µάζας. 

Χρησιµοποιώντας της εξίσωση (1.7), η οποία συσχετίζει τη µεταβολή του δυναµικού του καταλύτη, 

UWR, µε την επαγόµενη µεταβολή στο έργο εξόδου, Φ, το παραπάνω σήµα µπορούσε κατευθείαν να 

µεταφραστεί σε µεταβολή της µέσης τιµής του έργου εξόδου του πολυκρυσταλλικού στρώµατος Pd κατά 

τη διάρκεια της ρόφησης και εκρόφησης.  

3.3.3 Ρόφηση οξυγόνου 

Τρεις τρόποι ρόφησης οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας (Pd) 

χρησιµοποιήθηκαν σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 50-250°C: 
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1. Αέρια ρόφηση οξυγόνου  µε έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου της τάξεως των 

∼10-5 mbar, για διάφορους χρόνους έκθεσης, 2Ot , που αντιστοιχούσαν σε διάφορες τιµές 

kilolangmuirs (1kL=10-3 Torr·s). Η είσοδος του αερίου οξυγόνου, 16O2, γινόταν από την βαλβίδα 

εισόδου αερίων του θαλάµου. 

2. Ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων 16O2-(ηλεκτροχηµική ρόφηση) µε ρυθµό I/2F για διάφορους χρόνους 

εφαρµογής, tI, σταθερού θετικού ρεύµατος, µεταξύ του καταλυτικού στρώµατος και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οξυγόνο µετακινείται µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, ενώ 

τοπικά, στα όρια του βοηθητικού ηλεκτροδίου µε τον ηλεκτρολύτη, ελαττώνεται η πυκνότητα σε 

οξυγόνο χωρίς όµως κάποια απώλεια στην αντιστρεπτότητα του στοιχείου. 

3. Συνδυασµένη αέρια και ηλεκτροχηµική ρόφηση. Σε αυτή την περίπτωση αέρια ρόφηση ελάµβανε χώρα 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας (∼10-5 mbar για διάφορους χρόνους έκθεσης, 2Ot ) 

ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη 

εφαρµόζοντας ένα σταθερό ρεύµα, Ι. 

Μετά τη ρόφηση του οξυγόνου, ακολουθούσε απότοµη ψύξη του δείγµατος υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος και κατόπιν γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας µε ρυθµό θέρµανσης β (°C/s), προκειµένου 

να λάβει χώρα η εκρόφηση του ροφηµένου οξυγόνου και να καταγραφεί το φάσµα της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης, Ed, και η εξάρτησή της 

από το δυναµικό του καταλύτη, πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης σε χαµηλές καλύψεις της επιφάνειας από οξυγόνο. Η ακριβής 

πειραµατική διαδικασία για την διεξαγωγή τέτοιου είδους πειραµάτων ήταν η ακόλουθη: ένα σταθερό 

ρεύµα, Ι, εφαρµόζεται για χρονικό διάστηµα tI µε στόχο την παροχή οξυγόνου στην καταλυτική 

επιφάνεια και εν τέλει την κάλυψη της επιφάνεια σε ένα µικρό ποσοστό (θο), κρατώντας το πάντοτε 

σταθερό (µε ένα πειραµατικό σφάλµα ±5%). Πραγµατοποιώντας την παραπάνω εφαρµογή ρευµάτων σε 

διάφορες θερµοκρασίες, για κατάλληλους χρόνους εφαρµογής, στο τέλος κάθε ρόφησης επιτυγχάνεται η 

ίδια κάλυψη της επιφάνειας σε οξυγόνο, αλλά διαφορετική τιµή του δυναµικού του καταλύτη, *
WRU . Το 

παραπάνω φαινόµενο συµβαίνει λόγω της επίδρασης της θερµοκρασίας, στο ρεύµα ανταλλαγής, Io, της 

διεπιφάνειας µετάλλου – στερεού ηλεκτρολύτη [50, 51]. 

Μετά την εφαρµογή του ρεύµατος, Ι, το δείγµα ψύχεται απότοµα χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή 

στην τιµή του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος, *
WRU . Αυξάνοντας τη θερµοκρασία του δείγµατος µε 

γραµµικό ρυθµό β, που ποικίλει από 0.4 έως 3 °C/s, προσδιορίζουµε κάθε φορά και ένα διαφορετικό 

φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. Κάθε τιµή της κορυφής εκρόφησης, Tp αντιστοιχεί σε 

ένα διαφορετικό ζεύγος δυναµικού, *
WRU και ρυθµού εκρόφησης, β. Χρησιµοποιώντας την ανάλυση 

Redhead όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τους Falconer και Madix ([16] και παράγραφος 3.1.2.1) 

µπορούµε να εξάγουµε την ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης. 
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Σχήµα 3.10. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου από επιφάνεια Ag/YSZ [55] (κάτω) και αντίστοιχες 
µεταβολές στο δυναµικό του καταλύτη (πάνω) κατά τη διάρκεια της εκρόφησης, µετά από ηλεκτροχηµική παροχή οξυγόνου 
στους 257-317 °C. Κάθε φάσµα αντιστοιχεί σε διαφορετικό δυναµικό *

WRU  αλλά σε ίδια αρχική κάλυψη οξυγόνου. *
WRU  

είναι το δυναµικό του καταλύτη τη στιγµή που αρχίζει η θέρµανση του δείγµατος ενώ UWR,P είναι το δυναµικό του καταλύτη 
στην θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής. 

Η τιµή, *
WRU , αναφέρεται πάντοτε στο δυναµικό του καταλύτη µετά το τέλος της εφαρµογής του 

ρεύµατος, Ι και λίγο πριν αρχίσει η θέρµανση του δείγµατος. Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.8, στο οποίο 

φαίνονται τυπικά φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από ηλεκτροχηµική παροχή 

οξυγόνου σε ηλεκτρόδιο Ag εναποτεθειµένο σε YSZ [55], οι τιµές για το δυναµικό, *
WRU , που 

λαµβάνονται µετά το τέλος της παροχής ιόντων οξυγόνου µεταβάλλονται πολύ λίγο (λιγότερο από 

80mV) από την αρχική τιµή πριν την έναρξη της εκρόφησης έως τη θερµοκρασία, Tp, που είναι η 

θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής του φάσµατος. Συνεπώς η τιµή *
WRU  παρέχει µια αρκετά καλή 

µέτρηση του δυναµικού του καταλυτικού ηλεκτροδίου κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της 

διαδικασίας εκρόφησης έως και τη θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής. Ένας εναλλακτικός τρόπος 

ανάλυσης των δεδοµένων που προκύπτουν από φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης είναι η 

χρησιµοποίηση της µεθόδου χαµηλών καλύψεων, η οποία λαµβάνει υπόψη, την αρχική κλίση των 

φασµάτων (σηµεία στις χαµηλές θερµοκρασίες) [15, 56]. Και οι δυο παραπάνω µέθοδοι ανάλυσης 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία τόσο για τον υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης της 
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εκρόφησης όσο και για τη σχέση της µε το δυναµικό του καταλύτη. Επίσης χρησιµοποιώντας τα 

δεδοµένα από τα φάσµατα εκρόφησης του οξυγόνου από το Pd/YSZ υπολογίστηκε η τάξη του ρυθµού 

εκρόφησης. 

 

3.4 Αποτελέσµατα και Συζήτηση 

3.4.1 Αέρια ρόφηση 

Στα σχήµατα 3.11a-b φαίνονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από έκθεση 

του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου ( 5
O 10p

2

−= mbar) για διάφορους χρόνους στους 250°C 

και 200°C αντίστοιχα. Οι χρόνοι έκθεσης, σε µονάδες kL (kilolangmuir), φαίνονται στα σχήµατα. Για τις 

δυο αυτές θερµοκρασίες ρόφησης παρατηρείται µια µόνο κορυφή εκρόφησης (φάση β2) µε αρκετά 

µεγάλο εύρος (∆W=300°C) που µπορεί να αποδοθεί σε ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο δηµιουργούµενο 

κατόπιν διασπαστικής ρόφησης πάνω στην επιφάνεια του Pd. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 

συγκεκριµένο θερµοκρασιακό εύρος που πραγµατοποιήθηκαν όλες οι ροφήσεις (Τads=50-250°C) µόνο 

διασπαστική ρόφηση µπορεί να λάβει χώρα µιας και το οξυγόνο ροφάται µοριακά σε επιφάνεια Pd, σε 

θερµοκρασίες µικρότερες των -140°C [30-32, 34, 36-38, 57]. 
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Σχήµα 3.11. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου 
(P=10-5 mbar) για διάφορους χρόνους a) στους 250°C και b) στους 200°C. 

 

Για µικρότερες θερµοκρασίες ρόφησης (Tads=50°C και Tads=115°C) παρατηρείται η ανάπτυξη µιας 

δεύτερης κορυφής (κορυφή β1) σε χαµηλότερες θερµοκρασίες εκρόφησης (Tp~300°C) καθώς αυξάνεται 

η κάλυψη της επιφάνειας. Όπως φαίνεται στα σχήµατα 3.12a-b η κορυφή εκρόφησης β2 µετακινείται 
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προς χαµηλότερες θερµοκρασίες καθώς αυξάνει ο χρόνος έκθεσης του δείγµατος σε οξυγόνο και κατά 

συνέπεια η κάλυψη της επιφάνειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια πρώτη ένδειξη για ανάπτυξη 

απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ειδών της κορυφής β2. Από την άλλη µεριά, η 

θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής β1 φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της κάλυψης.  
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Σχήµα 3.12. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου 
(P=10-5 mbar) για διάφορους χρόνους a) στους 115°C και b) στους 50°C. 

 

Η ανοµοιοµορφία που παρουσιάζουν τα φάσµατα εκρόφησης είναι ενδεικτική για την παρουσία µιας 

τρίτης φάσης (φάση β3) οξυγόνου, εκροφούµενη σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες (>500°C). 

Το φαινόµενο των απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ειδών της κορυφής β2 παρουσιάζεται 

πιο έντονο καθώς αυξάνει η θερµοκρασία ρόφησης (σχήµατα 3.11a-b). Γι αυτό το λόγο ο διαχωρισµός 

των δυο κορυφών β1 και β2 είναι δύσκολος όσο αυξάνει η θερµοκρασία ρόφησης. Οι θερµοκρασίες των 

κορυφών εκρόφησης που παρατηρήθηκαν (Τp≈350-500°C) είναι σε συµφωνία µε τις τιµές που έχουν 

αναφερθεί σε πλήθος εργασιών στη βιβλιογραφία (Τp~450-580°C) [25-47]. Για τη σύγκριση αυτή βέβαια 

πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι περισσότερες βιβλιογραφικές τιµές αναφέρονται σε µελέτες 

πάνω σε µονοκρυσταλλικές επιφάνειες και όχι σε πολυκρυσταλλικό Pd εναποτεθειµένο σε YSZ. 

Στο σχήµα 3.13a παρουσιάζονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου για 

πέντε διαφορετικές θερµοκρασίες ρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε 5
O 10p

2

−= mbar για 

1200s (9kL). Η ροφηµένη ποσότητα του οξυγόνου αυξάνεται για το συγκεκριµένο θερµοκρασιακό 

εύρος, 50-250°C καθώς αυξάνει η θερµοκρασία ρόφησης. Στα φάσµατα που ελήφθησαν σε µικρές 

θερµοκρασίες ρόφησης (Tads=50, 115, 150°C) είναι δυνατός ο διαχωρισµός των δυο ειδών οξυγόνου β1 

και β2. Λόγω των απωστικών αλληλεπιδράσεων που παρατηρούνται σε µεγάλες θερµοκρασίες ρόφησης 

(σχήµα 3.11 και 3.12) οι κορυφές των δυο παραπάνω ειδών οξυγόνου αλληλοκαλύπτονται.  
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Σχήµα 3.13. a) Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου για θερµοκρασίες ρόφησης 50, 115, 150, 200 και 
250°C µετά από έκθεση 9kL οξυγόνου (10-5 mbar για 1200s). 
b) Κάλυψη της επιφάνειας σαν συνάρτηση της έκθεσης σε οξυγόνο για θερµοκρασίες ρόφησης 50, 115, 150 και 250°C. 

 

Η κάλυψη της επιφάνειας για διάφορους χρόνους έκθεσης παρουσιάζεται στο σχήµα 3.13b για 

θερµοκρασίες ρόφησης, Tads=50, 115, 150 και 250°C. Είναι φανερό και από αυτό το διάγραµµα, ότι η 

κάλυψη της επιφάνειας αυξάνει µε την έκθεση σε οξυγόνο και τη θερµοκρασία ρόφησης (για το 

συγκεκριµένο θερµοκρασιακό εύρος). Παρατηρούµε επίσης ότι µετά από ρόφηση στους 250°C η 

µέγιστη κάλυψη που µπορεί να επιτευχθεί είναι 36%, κάλυψη η οποία επιτυγχάνεται µετά από έκθεση σε 

οξυγόνο ίση µε 4.5kL. Περαιτέρω έκθεση του δείγµατος σε οξυγόνο δεν οδηγεί σε αύξηση της κάλυψης. 

Οι καλύψεις σε οξυγόνο έχουν υπολογιστεί από την ολοκλήρωση των φασµάτων 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης, λαµβάνοντας υπόψη την ενεργό επιφάνεια του καταλυτικού 

ηλεκτροδίου (Νο=1.6x10-7 mol O), όπως αυτή µετρήθηκε µε την τεχνική της ισοθερµοκρασιακής 

τιτλοδότησης ροφηµένου CO από O2 υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης [50-52]. Επικεντρώνοντας 

την προσοχή µας στην περιοχή µικρών εκθέσεων του δείγµατος σε οξυγόνο (έκθεση <1kL) παίρνουµε 

φάσµατα εκρόφησης, η ολοκλήρωση των οποίων µας δίνει την ενδιαφέρουσα συµπεριφορά της κάλυψης 

σαν συνάρτηση της έκθεσης (σχήµατα 3.14a-b). 

Στα σχήµατα 3.14a και 3.14b, για την περίπτωση που η ρόφηση έλαβε χώρα στους 200°C και 150°C 

αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι ενώ το συνολικά ροφηµένο οξυγόνο τείνει να σταθεροποιηθεί όσο η 

έκθεση του δείγµατος φτάνει το 1kL, περαιτέρω αύξηση της έκθεσης έχει ως αποτέλεσµα, µια 

σηµαντική αύξηση στην κάλυψη της επιφάνειας υποδεικνύοντας κάποιο είδος ενεργοποίησής της. Αυτού 

του είδους οι καµπύλες (σχ. 3.14a-b) µοιάζουν αρκετά µε συµπεριφορές που περιγράφονται από τις 

ισόθερµες Guggenheim. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και για θερµοκρασίες ρόφησης 

200°C και 250°C. 
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Σχήµα 3.14. Εξάρτηση της κάλυψης από την έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου για θερµοκρασία ρόφησης 
a) 200°C και b) 150°C. 
  

Η καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος (κατ΄ αντιστοιχία και του έργου εξόδου) κατά τη 

διάρκεια της ρόφησης και της εκρόφησης φαίνεται στο σχήµα 3.15 για την περίπτωση όπου η ρόφηση 

πραγµατοποιήθηκε στους 150°C και 115°C. Όπως αναµένεται, κατά τη διάρκεια της ρόφησης 

παρατηρείται αρχικά µια αύξηση στο δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος, λόγω της ηλεκτραρνητικότητας 

των σωµατιδίων του οξυγόνου που ροφούνται στην επιφάνεια. Καθώς όµως αυξάνουµε το χρόνο 

έκθεσης του δείγµατος σε οξυγόνο (έκθεση >1.5kL) παρατηρείται µια µικρή µείωση του δυναµικού (ή 

του έργου εξόδου) του καταλύτη. Παρόµοια συµπεριφορά καταγράφηκε για όλο το εύρος των 

θερµοκρασιών ρόφησης (Τads=50-250°C). 
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Σχήµα 3.15. Καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµταος, UWR, κατά τη διάρκεια ενός πειράµατος 
θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης σε θερµοκρασία ρόφησης a) 150°C και b) 115°C. 
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Η µείωση της διπολικής ροπής του οξυγόνου µπορεί να είναι ένας λόγος για τη µείωση του έργου 

εξόδου που παρατηρείται σε µεγάλους χρόνους έκθεσης. Ο σχηµατισµός επίσης υποεπιφανειακού 

οξυγόνου, που εκροφάται σε υψηλότερες θερµοκρασίες (πάνω από 500°C) και θα είχε ως άµεσο 

αποτέλεσµα τη µείωση του έργου εξόδου είναι πιθανός. Οι αρκετά πλατιές κορυφές που 

παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 3.11 και 3.12 αποτελούν πιθανόν την αιτία για το µη διαχωρισµό της 

κορυφής του υποεπιφανειακού οξυγόνου (σε µεγάλες θερµοκρασίες εκρόφησης). Η ικανότητα άλλωστε 

του οξυγόνου να διαπερνά την επιφάνεια του Pd πρωτοπαρατηρήθηκε το 1977 [27] και αναφέρθηκε από 

τότε και σε άλλες εργασίες [28-30, 39]. Από την άλλη µεριά, κατά τη διάρκεια της εκρόφησης (σχήµα 

3.15) παρατηρούµε αρχικά την αύξηση του δυναµικού (γεγονός που υποδεικνύει την αλλαγή κάποιας 

φάσης σε κάποια άλλη) και κατόπιν την µείωσή του στην τιµή που είχε πριν την έναρξη της έκθεσης σε 

οξυγόνο. Η απόκλιση που παρουσιάζεται στην τελική τιµή του δυναµικού µετά το τέλος της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης και στην τιµή που αρχικά έχει (πριν την έναρξη της ρόφησης) 

οφείλεται στον περιορισµό που έχει η πειραµατική διάταξη όσον αφορά τη µέγιστη θερµοκρασία του 

δείγµατος. Λόγω του περιορισµού αυτού, κάποια µικρή ποσότητα οξυγόνου παραµένει στην επιφάνεια 

µετά το τέλος της εκρόφησης, µε αποτέλεσµα η τιµή του δυναµικού να είναι λίγο µεγαλύτερη από την 

αρχική τιµή (πριν τη ρόφηση). Το ασθενώς ροφηµένο είδος οξυγόνου, που διακρίνεται στα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που ελήφθησαν µετά από µεγάλες εκθέσεις οξυγόνου σε χαµηλές 

θερµοκρασίες ρόφησης, υπάρχει ακόµη και σε περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια της ρόφησης δεν έχει 

αρχίσει η µείωση του έργου εξόδου του καταλύτη. Πιο συγκεκριµένα παρατηρούµε στο σχ. 3.16a 

(Τads=150°C) ότι παρόλο που µετά από έκθεση του δείγµατος σε 677L οξυγόνου, το δυναµικό ανοιχτού 

κυκλώµατος δεν έχει παρουσιάσει κάποια µείωση (µετά την αρχική αύξηση), εν τούτοις στο φάσµα που 

ακολουθεί (κατά την θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση) διακρίνεται η κορυφή οξυγόνου στις χαµηλές 

θερµοκρασίες (φάση β1). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούµε και µετά από ρόφηση σε µεγαλύτερη 

θερµοκρασία (Τads=200°C, σχήµα 3.16b). 
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Σχήµα 3.16. Καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµταος, UWR, κατά τη διάρκεια της ρόφησης (κάτω) και φάσµατα εκρόφησης 
οξυγόνου (πάνω) που αντιστοιχούν σε διάφορα σηµεία της καµπύλης για θερµοκρασία ρόφησης a) 150°C και b) 200°C. 
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Προκειµένου να υπολογιστεί ο συντελεστής προσκόλλησης, Sg, για την περίπτωση της αέριας 

ρόφησης έγινε επεξεργασία των φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που ελήφθησαν µετά 

από ρόφηση σε διάφορες θερµοκρασίες και υπολογίστηκε ο λόγος των ροφηµένων γραµµοµορίων 

οξυγόνου  προς το συνολικό αριθµό γραµµοµορίων που προσπίπτουν στην επιφάνεια του Pd: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

π

=
∫

g

2O
2O

g

MRT2
P

At

dT
dt
dN

S                (3.26) 

όπου dT=βdt (λόγω γραµµικής θέρµανσης, Τ=Το+βt), PO2 είναι η µερική πίεση του οξυγόνου σε Nt/m2, 

M είναι το µοριακό βάρος του Ο2, R η παγκόσµια σταθερά των αερίων, Τg η θερµοκρασία του αερίου σε 

Κ, Α η ολική επιφάνεια του καταλυτικού στρώµατος και tO2 o χρόνος έκθεσης σε οξυγόνο. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 3.17 όπου περιγράφεται ο συντελεστής προσκόλλησης, Sg, σαν 

συνάρτηση της κάλυψης, θ, για τέσσερις θερµοκρασίες ρόφησης (Τads=50, 115, 200 και 250°C). 

Παρατηρούµε ότι ο συντελεστής προσκόλλησης ποικίλει από 6x10-5 έως 6x10-3 ενώ εξαρτάται ισχυρά 

τόσο από την κάλυψη (εκτός της περίπτωση όπου η ρόφηση έγινε σε θερµοκρασία 250°C) όσο και από 

την θερµοκρασία ρόφησης. Όπως αναµένεται ο συντελεστής προσκόλλησης, S, µειώνεται µε την αύξηση 

της κάλυψης εκτός της περίπτωσης όπου η ρόφηση πραγµατοποιήθηκε στους 250°C, περίπτωση κατά 

την οποία ο συντελεστής παραµένει σχεδόν σταθερός. Η συµπεριφορά αυτή όπως θα αναλυθεί στο τέλος 

του κεφαλαίου εξηγείται λόγω της συµµετοχής του οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη στα φάσµατα 

εκρόφησης που λαµβάνονται µετά την έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι τιµές του συντελεστή προσκόλλησης που προσδιορίστηκαν είναι της ίδιας τάξης 

µεγέθους µε αντίστοιχες τιµές που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία [32, 37, 46, 58-60]. 
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Σχήµα 3.17. Εξάρτηση του συντελεστή προσκόλλησης από την κάλυψη για τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες ρόφησης (50, 
115, 200 και 250°C) στην περίπτωση της ρόφησης από την αέρια φάση. 
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Προκειµένου να στηριχθεί το συµπέρασµα που κάνει λόγο για απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των ροφηµένων ατόµων οξυγόνου της κορυφής β2 και να αποκλειστεί η πιθανότητα εκρόφησης δεύτερης 

τάξης (γεγονός που θα δικαιολογούσε τη µετατόπιση των κορυφών εκρόφησης προς χαµηλότερες 

θερµοκρασίες), υπολογίστηκε η τάξη του ρυθµού εκρόφησης χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα από τα 

φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. Ξεκινώντας από τη βασική εξίσωση του ρυθµού 

εκρόφησης: 

  )
RT
Eexp(-θ)

β
ν(=

dT
dN dn ⋅⋅  (3.27) 

όπου ν o προεκθετικός παράγοντας, n η τάξη της εκρόφησης και θο η αρχική κάλυψη, λογαριθµίζοντας 

και θεωρώντας γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας (Τ=Το+βt) κατά τη διάρκεια της εκρόφησης, 

παίρνουµε: 

 [ ]RT/Ε-lnvnlnθ=
dt
dNln d+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  (3.28) 

Αν θεωρήσουµε ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης δεν εξαρτάται ισχυρά από την κάλυψη 

τότε η κλίση της ευθείας του διαγράµµατος ln(dN/dt) συναρτήσει του lnθ θα είναι ίση µε την τάξη της 

εκρόφησης, ν. Όπως φαίνεται στα σχήµατα 3.18a και 3.18b (που αντιστοιχούν σε θερµοκρασίες 

ρόφησης 200°C και 250°C) ο µέσος όρος της κλίσης των ευθειών για τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες 

είναι 1.25, γεγονός που συµφωνεί µε την υπόθεση για εκρόφηση πρώτης τάξεως και συνάµα 

επιβεβαιώνει το συµπέρασµα για ύπαρξη απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ατόµων 

οξυγόνου της φάσης β2. 

0.1 0.2 0.50.050.02

θ

1

10

100

2

3

5

20

30

50

de
so

rp
tio

n 
ra

te
 / 

10
-1

2  m
ol

O
/s

500 K
525

 K550 K

Tads=200°C
slopes=1.1 - 1.4 

     
0.10.02 0.05 0.2 0.5

θ

1

10

100

2

5

20

50

200

de
so

rp
tio

n 
ra

te
 / 

10
-1

2  m
ol

O
/s

500 K
525 K550 K

Tads=250°C
slopes=1.2 - 1.3

 
Σχήµα 3.18. Υπολογισµός της τάξης της εκρόφησης, ν, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τα φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου µετά 
τα οποία προήλθαν µετά από έκθεση του δείγµατος στους a) 200°C και b) 250°C. 
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Συγκρίνοντας όλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα που αφορούν ρόφηση οξυγόνου από την αέρια 

φάση, µε τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα που αφορούν ρόφηση οξυγόνου σε µονοκρυσταλλικές 

επιφάνειες Pd µπορούµε να πούµε ότι το πολυκρυσταλλικό στρώµα Pd που µελετήθηκε φαίνεται να 

αποτελείται κατά µεγάλο βαθµό από επιφάνεια επιπέδου (111). Αξίζει επίσης συµπερασµατικά να 

ειπωθεί ότι οι καλύψεις που επιτεύχθηκαν (στο συγκεκριµένο θερµοκρασιακό εύρος ρόφησης) έφτασαν 

έως και 36%. Η αύξηση της κάλυψης της επιφάνειας µε οξυγόνο έχει ως αποτέλεσµα τη δραστική 

µείωση του συντελεστή προσκόλλησης κυρίως για µικρές θερµοκρασίες ρόφησης. Επίσης όπως φάνηκε 

από τα αποτελέσµατα της αέριας ρόφησης, το συνολικά ροφηµένο οξυγόνο στην επιφάνεια αυξάνεται µε 

τη θερµοκρασία ρόφησης (για ένα θερµοκρασιακό εύρος Τads=50-250°C). Σε προηγούµενες µελέτες 

ρόφησης οξυγόνου πάνω σε διάφορα καταλυτικά στρώµατα [55, 61-63] είχε δειχτεί ότι αύξηση της 

θερµοκρασίας ρόφησης (για ένα θερµοκρασιακό εύρος Τads=150-400°C) είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 

της ποσότητας του ροφηµένου στην επιφάνεια οξυγόνου. Το παραπάνω συµπέρασµα καθώς επίσης και η 

συµπεριφορά του συντελεστή προσκόλλησης, που παραµένει σταθερός µε τη κάλυψη, σε µεγάλες 

θερµοκρασίες ρόφησης, µας οδήγησε στην υποψία της συµµετοχής του οξυγόνου του στερεού 

ηλεκτρολύτη στα φάσµατα εκρόφησης. Προκειµένου λοιπόν να ερευνηθεί αν µέρος του οξυγόνου που 

εκροφάται οφείλεται σε οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη προχωρήσαµε στη διεξαγωγή πειραµάτων 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης χρησιµοποιώντας ισότοπο οξυγόνο, 18Ο2. Εκθέτοντας το δείγµα 

σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου και παρακολουθώντας κατά τη διάρκεια της εκρόφησης τα 

σήµατα m/z=32 και m/z=36 µε τη βοήθεια του φασµατογράφου µάζας, ήταν δυνατή η απάντηση στο 

ερώτηµα που τέθηκε παραπάνω και αφορούσε τη συµµετοχή του οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη 

(16Ο2) στα φάσµατα εκρόφησης. Ταυτόχρονα ήταν δυνατή και η παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης 

των δυο οξυγόνων (του στερεού ηλεκτρολύτη,16Ο2 και της αέριας φάσης,18Ο2) µέσω του σήµατος 

m/z=34. 

3.4.2 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 από την αέρια φάση 

Στα σχήµατα 3.19a και 3.19b φαίνονται δυο χαρακτηριστικά φάσµατα εκρόφησης µετά από έκθεση 

του δείγµατος σε 0.23 kL και 0.41kL ισότοπου οξυγόνου, 18Ο2, στους 200°C και 250°C αντίστοιχα. 

Μπορούµε να διακρίνουµε ότι το άθροισµα του οξυγόνου, 16Ο, του στερεού ηλεκτρολύτη που εκροφάται 

κατά τη διάρκεια της θέρµανσης είναι περίπου 4 φορές µεγαλύτερο απ΄ ότι το συνολικά εκροφούµενο 

ισότοπο οξυγόνο. Αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη σηµαντικής ποσότητας οξυγόνου 16Ο18Ο προερχόµενο 

από την αλληλεπίδραση των δυο ειδών οξυγόνου (16Ο και 18Ο) κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. Η τιµή 

του λόγου 
216 18

16 18
2 2

O O

O O

⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 η οποία είναι χαρακτηριστική για το ποσοστό της αλληλεπίδρασης των δυο 

οξυγόνων που λαµβάνει χώρα κάθε χρονική στιγµή, παρατηρούµε ότι αυξάνεται µε τη θερµοκρασία και 

προσεγγίζει την τιµή 4 σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από αυτή της κορυφής εκρόφησης υποδηλώνοντας 

πλήρη αλληλεπίδραση των δυο ειδών οξυγόνου (16Ο και 18Ο). Παρόλο που κατά τη διάρκεια της 
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εκρόφησης λαµβάνει χώρα η προαναφερθείσα αλληλεπίδραση µπορεί παρατηρήσει κανείς ότι η κορυφή 

εκρόφησης του οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη (16Ο) βρίσκεται σε µεγαλύτερη θερµοκρασία απ΄ ότι 

η κορυφή εκρόφησης του ισότοπου οξυγόνου (∆Τp= 15-20°C). Το παραπάνω γεγονός αποτελεί µια 

απόδειξη της διαφορετικότητας των δυο αυτών ειδών οξυγόνου όσον αφορά την ισχύ του δεσµού τους 

µε την µεταλλική επιφάνεια. Το ισότοπο οξυγόνο ή διαφορετικά το ροφηµένο στην επιφάνεια είδος που 

προέρχεται από την αέρια φάση φαίνεται να είναι πιο χαλαρά ροφηµένο απ΄ ότι το οξυγόνο του στερεού 

ηλεκτρολύτη. Την εικόνα αυτή µπορούµε να τη δούµε πιο ξεκάθαρα αν χρησιµοποιήσουµε ως 

ηλεκτρόδιο εργασίας Pt αντί για Pd. Αποτελέσµατα µε χρήση τέτοιου ηλεκτροχηµικού στοιχείου 

αναφέρονται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 
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Σχήµα 3.19. Αναλυτικά φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου 18Ο2, 16Ο2 και 16Ο18Ο µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια 
ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου της a) 200°C (0.23kL 18Ο2) και b) 250°C (0.41kL 18Ο2). 
 

Σε αντίθεση µε την περίπτωση του στοιχείου Pt/YSZ, όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 4, τα φάσµατα 

των σχηµάτων 3.19 και 3.20 φανερώνουν ότι η φάση β2 είναι κατειληµµένη τόσο από οξυγόνο της 

αέριας φάσης (18Ο) όσο και από πλεγµατικό οξυγόνο (16Ο). Από τα φάσµατα αυτά όµως δε κατέστη 

δυνατή η πιστοποίηση και ο διαχωρισµός της φάσης β3 (µε θερµοκρασίες εκρόφησης µεγαλύτερες των 

500°C) για την οποία έγινε λόγος στην παράγραφο 3.4.1 από τη φάση β2. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πειράµατα µε χρήση µόνο του στερεού ηλεκτρολύτη (YSZ), χωρίς την 

ύπαρξη ηλεκτροδίων έδειξαν ότι είτε µετά από έκθεση του δείγµατος σε ατµόσφαιρα οξυγόνου είτε 

χωρίς προηγούµενη έκθεση, καµιά κορυφή οξυγόνου δεν ήταν ανιχνεύσιµη. Από την άλλη µεριά, η 

αύξηση του σήµατος του οξυγόνου σε µεγάλες θερµοκρασίες (Τ>700°C) µπορεί να αποδοθεί στη 

διάσπαση του πλέγµατος του στερεού ηλεκτρολύτη (λόγω αναγωγής του) και κατά συνέπεια στην 

απελευθέρωση οξυγόνου. Η ανίχνευση οξυγόνου σε υψηλές θερµοκρασίες είναι δυνατό να οφείλεται και 

σε τυχόν θερµική διάχυση του µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου που φέρει ο στερεός ηλεκτρολύτης. Κατά 

συνέπεια οι όποιες κορυφές στα φάσµατα εκρόφησης πρέπει να αποδοθούν στην ύπαρξη και την 
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αλληλεπίδραση των ηλεκτροδίων µε το στερεό ηλεκτρολύτη. Με άλλα λόγια η ροφηση-εκρόφηση του 

οξυγόνου 16Ο, λαµβάνει χώρα µέσω των τριών ηλεκτροδίων (W, C, R). 

Προκειµένου να µελετήσουµε αν η µετακίνηση του οξυγόνου 16Ο2, προς την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου εργασίας λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ρόφησης πραγµατοποιήσαµε τα ίδια 

ακριβώς πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που παρουσιάστηκαν στο σχήµα 3.19 αλλά 

εφαρµόζοντας κατά τη διάρκεια της ρόφησης ένα σταθερό ρεύµα µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και 

του βοηθητικού ηλεκτροδίου, ίσο µε -5µΑ. Στην πραγµατικότητα εµποδίζαµε κατά τη διάρκεια της 

ρόφησης την µετακίνηση ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, της την επιφάνεια της Pt την ίδια στιγµή που 

ταυτόχρονα ροφούσαµε ηλεκτροχηµικά, οξυγόνο 16Ο, στην απέναντι επιφάνεια του Au. Τα φάσµατα που 

ελήφθησαν παρουσιάζονται στο σχήµα 3.20. Αν όλη η µεταφορά του οξυγόνου 16Ο, από το στερεό 

ηλεκτρολύτη στο ηλεκτρόδιο εργασίας γινόταν κατά τη διάρκεια της ρόφησης και δεδοµένου της 

εφαρµογής του αρνητικού ρεύµατος, θα περίµενε κανείς την ύπαρξη µιας µόνο κορυφής, δηλ. του 

ισότοπου οξυγόνου. Απεναντίας στα σχήµατα 3.20a και 3.20b διακρίνουµε ξανά την ύπαρξη κορυφής 

οξυγόνου 16Ο (από τον στερεό ηλεκτρολύτη) καθώς και την αλληλεπίδραση των δυο οξυγόνων. Με τη 

διακεκοµµένη γραµµή στα σχήµατα 3.20a και 3.20b φαίνεται το φάσµα εκρόφησης του οξυγόνου (16Ο2) 

από την επιφάνεια του Au (κάτι που αναµένεται αφού κατά τη διάρκεια της ρόφησης παρέχονται 

ηλεκτροχηµικά στο ηλεκτρόδιο του Au ιόντα οξυγόνου). 
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Σχήµα 3.20. Αναλυτικά φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου 18Ο2, 16Ο2 και 16Ο18Ο µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια 
ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου µε ταυτόχρονη εφαρµογή σταθερού ρεύµατος Ι=-5µΑ κατά τη διάρκεια της ρόφησης στους a) 
200°C (0.23kL 18Ο2) και b) 250°C (0.41kL 18Ο2). 
 

Η µη στοιχειοµετρία της ζιρκονίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να εξηγηθεί µηχανιστικά 

η παραπάνω συµπεριφορά. Όπως αναφέρθηκε και αποδείχθηκε στο κεφάλαιο 2 η YSZ έχει τη 

δυνατότητα να φέρει εσωτερικά του πλέγµατός της αρκετά µεγάλη (15.5x10-3 µmol O/gr) ποσότητα µη 

στοιχειοµετρικού οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή βρίσκεται σε ισορροπία µε την αέρια φάση του 

θαλάµου κενού σε κάποια δεδοµένη θερµοκρασία. Κατά τη διάρκεια της ρόφησης όµως, ο στερεός 

ηλεκτρολύτης από µια κατάσταση ισορροπίας µε την αέρια ατµόσφαιρα του κενού (πίεσης Ρ~10-9 mbar 



Κεφάλαιο 3 

 

90

και µερικής πίεσης οξυγόνου PO2~10-12 mbar) µεταβαίνει σε µια ατµόσφαιρα οξυγόνου τεσσάρων και 

πέντε τάξεων µεγέθους µεγαλύτερης πίεσης. Κατά συνέπεια, το οξυγόνο της αέριας φάσης, πέραν της 

ρόφησής του στην µεταλλική επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας (Pt) ροφάται και διεισδύει και στο 

στερεό ηλεκτρολύτη είτε µέσω του καταλυτικού ηλεκτροδίου είτε µέσω της τριεπιφάνειας στερεού 

ηλεκτρολύτη-µετάλλου-αέριας φάσης. Μετά το τέλος της ρόφησης και την επίτευξη της αρχικής 

κατάστασης κενού και λίγο πριν την έναρξη της θέρµανσης (δεδοµένου ότι έχει προηγηθεί απότοµη 

ψύξη), το δείγµα βρίσκεται σε µια νέα κατάσταση στην οποία µπορεί εύκολα υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις (π.χ. αύξηση θερµοκρασίας) να εκροφήσει µέσω των ηλεκτροδίων του, ποσότητα µη 

στοιχειοµετρικού οξυγόνου από την περίσσεια που φέρει στο πλέγµα του προκειµένου να επιστρέψει 

στην αρχική του κατάσταση ισορροπίας. Αν αναλογιστούµε ότι η ποσότητα του ισότοπου οξυγόνου που 

µπορεί να ροφηθεί στο στερεό ηλεκτρολύτη κατά τη διάρκεια της ρόφησης είναι πολύ µικρή (δυο έως 

τρεις τάξεις µεγέθους λιγότερη) σε σχέση µε το µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο, 16Ο, που υπάρχει ήδη στην 

YSZ  τότε µπορούµε εύκολα να εξηγήσουµε γιατί στα φάσµατα εκρόφησης βλέπουµε να εκροφάται 

κυρίως οξυγόνο 16Ο. 

Παρατηρούµε βέβαια ότι το ποσό του οξυγόνου, 16Ο, στην περίπτωση του σχήµατος 3.20 είναι 

µικρότερο από αυτό που παρατηρήθηκε στα αντίστοιχα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης χωρίς εφαρµογή αρνητικού ρεύµατος στο στάδιο της ρόφησης (σχήµα 3.19). Το 

συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της ύπαρξης του αρνητικού ρεύµατος. Υπάρχει µε 

άλλα λόγια δύναµη που περιορίζει το δυνάµενο να εκροφηθεί µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο, αφού µέρος 

του το ωθεί προς την επιφάνεια του Au στην οποία είτε ροφάται είτε µετά από κάποια στιγµή εκροφάται 

στην αέρια φάση. 

Ειδικά στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της ρόφησης υπάρχει εφαρµογή σταθερού αρνητικού 

ρεύµατος είναι αξιοσηµείωτο και ενδιαφέρον να αναφερθεί κανείς στις θερµοκρασίες των κορυφών 

εκρόφησης των φασµατων που λαµβάνονται τόσο για το ισότοπο οξυγόνο όσο και για το οξυγόνο του 

στερεού ηλεκτρολύτη. Παρατηρούµε π.χ. ότι για την περίπτωση όπου η ρόφηση έλαβε χώρα στους 

200°C (σχήµα 3.20b) η κορυφή εκρόφησης και των τριών φασµάτων βρίσκεται σε υψηλότερη 

θερµοκρασία από την αντίστοιχη τιµή που είχε στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της ρόφησης δεν 

υπήρχε εφαρµογή αρνητικού ρεύµατος (σχήµα 3.19b). Επίσης, στην περίπτωση του σχήµατος 3.20 είναι 

πιο εύκολη η ταυτοποίηση της διαφορετικότητας των δυο ειδών οξυγόνου µιας και το ισότοπο ροφηµένο 

οξυγόνο (από την αέρια φάση) φαίνεται να εκροφάται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες απ΄ ότι το οξυγόνο 

του στερεού ηλεκτρολύτη. Τα παραπάνω προφανώς οφείλονται στη µικρότερη εκροφούµενη ποσότητα 

του οξυγόνου 16Ο2 για την περίπτωση των πειραµάτων που παρουσιάζονται στα σχήµα 3.20a και 3.20b. 

Αυτό έχει ως συνέπεια τη µειωµένη ανάπτυξη απωστικών δυνάµεων µεταξύ των οξυγόνων 16Ο και 

κυρίως την αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης της εκρόφησης λόγω της εφαρµογής αρνητικών 

ρευµάτων (σε αντίθεση µε την επίδραση θετικών ρευµάτων [55, 61, 62]). 

Πραγµατοποιώντας αντίστοιχα πειράµατα µε αυτά που παρουσιάστηκαν στο σχήµα 3.19 (χωρίς την 

εφαρµογή ρευµάτων κατά τη διάρκεια της ρόφησης) για ένα θερµοκρασιακό εύρος ρόφησης από 30°C 
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έως 450°C ήταν δυνατόν να ερευνηθεί η θερµοκρασιακή περιοχή για την οποία αύξηση της 

θερµοκρασίας ρόφησης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της κάλυψης της επιφάνειας σε ροφηµένο 

οξυγόνο και το αντίστροφο. Με τα συγκεκριµένα πειράµατα θα απαντηθεί ουσιαστικά και το δεύτερο 

ερώτηµα που είχε αρχικά τεθεί µετά τη µελέτη της ρόφησης οξυγόνου 16Ο2 σε Pd/YSZ που αφορούσε 

στη σχέση της θερµοκρασίας ρόφησης µε το συνολικά ροφηµένο οξυγόνο. Τα συγκεκριµένα πειράµατα 

έγιναν µετά από έκθεση του δείγµατος σε ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 0.45kL και 1.35kL (σχήµα 

3.21). Η επιλογή των δυο αυτών τιµών έγινε µε βάση τις καµπύλες που παρουσιάστηκαν και 

σχολιάστηκαν στα σχήµατα 3.13b και 3.14. Η έκθεση των 0.45kL αντιστοιχεί στην αρχή των καµπυλών 

(έκθεση <1kL) ενώ η έκθεση των 1.35kL αντιστοιχεί στην ΄΄ενεργοποιηµένη΄΄ όπως ονοµάστηκε 

κατάσταση του στοιχείου που λαµβάνει χώρα σε εκθέσεις µεγαλύτερες του 1kL. Στο σχήµα 3.21 

παρουσιάζονται οι καλύψεις των δυο ειδών οξυγόνου, του οξυγόνου 18Ο2 (προερχόµενο αρχικά από την 

αέρια φάση) και του οξυγόνο 16Ο2 (προερχόµενο από το στερεό ηλεκτρολύτη). Οι καλύψεις 

υπολογίστηκαν από την ολοκλήρωση των φασµάτων εκρόφησης µε γνωστή την καταλυτική ενεργή 

επιφάνεια του Pd (1.6x10-7  mol O) όπως αυτή µετρήθηκε µετά από ισόθερµη τιτλοδότηση CO µε Ο2 σε 

ατµοσφαιρική πίεση. Παρατηρούµε ότι για την περίπτωση όπου το δείγµα είχε εκτεθεί σε αέρια 

ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 0.45kL το ροφηµένο ισότοπο οξυγόνο αυξάνει µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας µέχρι µια θερµοκρασία 350°C ενώ παράλληλα το συνολικά εκροφούµενο οξυγόνο 16Ο2 

του στερεού ηλεκτρολύτη παρουσιάζει ανάλογη συµπεριφορά µεχρι µια µικρότερη θερµοκρασία, 320°C.  

Tads= 30 - 450 °C
P18O2= 10-6 mbar
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Σχήµα 3.21. Επίδραση της θερµοκρασίας ρόφησης στη συνολική εκροφούµενη ποσότητα οξυγόνου 18Ο και 16Ο µετά από 
έκθεση του δείγµατος σε 0.45 και 1.35kL ισότοπου οξυγόνου. 
 

Σε υψηλότερες θερµοκρασίες όπως είναι φυσικό, οι καλύψεις µειώνονται σηµαντικά µιας και οι 

θερµοκρασίες ρόφησης (κατά συνέπεια και οι ενέργειες ενεργοποίησης εκρόφησης) είναι τέτοιες που 
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από τη µια δεν ευνοείται η παραµονή ενός ροφηµένου είδους στην επιφάνεια, ενώ από την άλλη, 

ευνοείται κινητικά η εκρόφηση οξυγόνου από το στερεό ηλεκτρολύτη (µέσω των ηλεκτροδίων) 

απευθείας στην αέρια φάση. Παρατηρώντας επίσης το σχήµα 3.21 για έκθεση σε ισότοπο οξυγόνο ίση µε 

1.35kL βλέπουµε ότι για την περίπτωση του οξυγόνου 16Ο παρουσιάζεται ανάλογη συµπεριφορά. 

Μεγαλύτερες εκροφούµενες ποσότητες, οι οποίες µειώνονται για θερµοκρασίες ρόφησης µεγαλύτερες 

των 320°C. Από την άλλη µεριά, η καµπύλη που περιγράφει την κάλυψη σε 18Ο παρουσιάζεται 

διαφοροποιηµένη. Η µέγιστη κάλυψη σε 18Ο διατηρείται σταθερή για ένα µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος 

275-420°C. Σε µεγάλες εκθέσεις λοιπόν (>1kL ισότοπου οξυγόνου) πιθανόν µέρος του µη 

στοιχειοµετρικού οξυγόνου να µετακινείται προς την επιφάνεια ενεργοποιώντας την µε κάποιο τρόπο 

αυξάνοντας τη δυνατότητά της για ρόφηση και συγκράτηση του οξυγόνου της αέριας φάσης ακόµα και 

σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Από τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων µπορούµε να υπολογίσουµε διάφορους λόγους όπως: [ ]
[ ][ ]
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ολοκληρώνοντας κάθε φάσµα ξεχωριστά για τα οξυγόνα 16Ο2, 16Ο18Ο και 18Ο2. Ο πρώτος λόγος από 

αυτούς , όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι χαρακτηριστικός για την πλήρη ή όχι αλληλεπίδραση των δυο 

ειδών οξυγόνου (16Ο και 18Ο). Οι υπόλοιποι δυο είναι ενδεικτικοί για το πόσο µεγάλο ή όχι ποσοστό του 

συνολικά εκροφούµενου οξυγόνου στην αέρια φάση αποτελείται από οξυγόνο του στερεού 

ηλεκτρολύτη. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.22a (που αφορά έκθεση 0.45kL), σε όλο σχεδόν το 

θερµοκρασιακό εύρος πλην της µικρότερης θερµοκρασίας ρόφησης (Τads=30°C) ο λόγος της 

αλληλεπίδρασης [ ]
[ ][ ]

2
34

32 36

N
N N

 είναι µικρότερος από την µονάδα και κυµαίνεται στο 0.7. Από την άλλη 

µεριά για µεγαλύτερες εκθέσεις του δείγµατος σε ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου (1.35kL, σχήµα 

3.22b) ο λόγος αυτός παίρνει τιµές µεγαλύτερες της µονάδες για µεγαλύτερο θερµοκρασιακό εύρος από 

30-145°C. Και στις δυο περιπτώσεις (έκθεση 0.45kL ή 1.35kL) παρατηρώντας τους λόγους [ ]
[ ]

34

32
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N

 και 

[ ]
[ ]

36

32

N
N

 το οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη φαίνεται να κυριαρχεί στα φάσµατα εκρόφησης για όλο το 

εύρος των θερµοκρασιών ρόφησης. 

Προκειµένου να δούµε επίσης τη συµπεριφορά του συστήµατος Pd/YSZ σε ένα ευρύ θερµοκρασιακό 

εύρος, υπό πλήρως οξειδωτικές συνθήκες και θετική πόλωση προχωρήσαµε στο παρακάτω πείραµα 

γραµµικά προγραµµατιζόµενης θέρµανσης παρουσία ατµόσφαιρας ισότοπου οξυγόνου. Και σε αυτήν 

την περίπτωση η χρησηµοποίηση ισότοπου οξυγόνου αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την 

ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της συµµετοχής του οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη. 
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Σχήµα 3.22. ∆ιάφοροι λόγοι εµβαδών υπολογισµένοι από φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που ελήφθησαν µε 
έκθεση του δείγµατος σε ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου a) 0.45kL και b) 1.35kL για  ένα  θερµοκρασιακό εύρος από 30 έως 
450°C. 
 

Το δείγµα βρισκόµενο σε ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου, Ρ18Ο2=2x10-8 mbar, θερµάνθηκε ξεκινώντας 

από θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι τους 600°C. Ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας έναν ποτενσιοστάτη 

γινόταν σταθερή επιβολή δυναµικού +1500mV. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.23a η ανάπτυξη 

ρεύµατος λόγω της επιβολής του δυναµικού (και κατά συνέπεια της µετακίνησης των ιόντων οξυγόνου) 

είναι αδύνατη (Ι≈0) στις χαµηλές θερµοκρασίες, εξαιτίας της πολύ µικρής αγωγιµότητας του στερεού 

ηλεκτρολύτη. Καθώς η θερµοκρασία του δείγµατος αυξάνεται (T>100°C) παρατηρούµε την ανάπτυξη 

ρεύµατος Ι και την µετακίνηση ιόντων οξυγόνου προς την επιφάνεια του Pd, στην οποία υπάρχουν 

προφανώς ροφηµένα από την αέρια φάση άτοµα οξυγόνου (18Οa). Στους δυο άξονες δεξιά παρατηρούµε 

την τιµή του ρεύµατος Ι που αναπτύσσεται καθώς και το συνολικό ποσό του µετακινούµενου οξυγόνου 

µέσα από το στερεό ηλεκτρολύτη. Το ποσό αυτό προκύπτει από το νόµο του Faraday, δηλ. Ι/2F. Από την 

άλλη µεριά µπορούµε να δούµε το οξυγόνο 16Ο, το οποίο εκροφάται στην αέρια φάση είτε ως 16Ο2 είτε 

σε πολύ µικρότερες ποσότητες ως 16Ο18Ο. Για ένα θερµοκρασιακό εύρος από τους 150°C έως τους 

220°C περίπου αναπτύσσονται τιµές ρεύµατος έως και 50µΑ (στους 220°C). Σε αυτό το χρονικό 

διάστηµα δεν ανιχνεύονται εκροφούµενες ποσότητες οξυγόνου 16Ο2, γεγονός που µας οδηγεί στο 

συµπερασµα ότι όλη η ποσότητα οξυγόνου που προωθείται στην επιφάνεια του Pd ροφάται και 

παραµένει εκεί. Μετά τους 220°C αρχίζει να είναι ορατή µια αύξηση του σήµατος του οξυγόνου, 

εξαιτίας της εκρόφησής του από την καταλυτική επιφάνεια. Παρατηρούµε όµως ότι η ποσότητα του 

οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη που εκροφάται είναι µικρότερη της ποσότητας Ι/2F που προωθείται 

προς την καταλυτική επιφάνεια. Η διαφορά των δυο αυτών τιµών δίνει το ποσό του οξυγόνου 16Ο που 

ροφάται και παραµένει στην επιφάνεια σχηµατίζοντας τη λεγόµενη ΄΄αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα΄΄. 

Η συµπεριφορά αυτή συνεχίζεται έως τους 390°C, θερµοκρασία µετά την οποία εµφανίζεται µια 

αξιοσηµείωτη συµπεριφορά. Παρόλο που το δυναµικό παραµένει σταθερό (+1500mV) το ρεύµα 
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µειώνεται δραστικά έχοντας ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση του εκροφούµενου οξυγόνου. Με άλλα 

λόγια µετά τους 390°C και την ανάπτυξη ενός µεγίστου ρεύµατος 600µΑ, καταστρέφεται η 

σχηµατισµένη διπλοστοιβάδα πάνω στην επιφάνεια του Pd. Η καταστροφή της διπλοστοιβάδας 

οφείλεται τόσο στη µεγάλη θερµοκρασία (για τα δεδοµένα µιας ατµόσφαιρας κενού) όσο και στην 

ανάπτυξη µιας µεγάλης τιµής ρεύµατος (~600µΑ). Η αυξηµένη θερµοκρασία ευνοεί την απευθείας 

εκρόφηση του προωθούµενου οξυγόνου. Από την άλλη µεριά, ένα πιθανό αποτέλεσµα της ανάπτυξης 

µεγάλων ρευµάτων είναι η προώθηση (και κατά συνέπεια η εξάντληση) όλου του µη στοιχειοµετρικού 

οξυγόνου, 16Ο2-, που φέρει το δείγµα προς την επιφάνεια του Pd µε παράλληλη συνέπεια τη µείωση των 

σηµάτων στα οποία συµµετέχει το οξυγόνο 16Ο. Λόγω των οξειδωτικών συνθηκών που επικρατούν στο 

θάλαµο κατά τη διάρκεια του πειράµατος (Ρ18Ο2=2x10-8 mbar) είναι δυνατή η αποκατάσταση της µη 

στοιχειοµετρίας του φορέα µε ισότοπο οξυγόνο. Μια ιδιαίτερα παράξενη συµπεριφορά που παρατηρείται 

στην καµπύλη του ρεύµατος είναι η µετάβασή της και σε αρνητικές τιµές µετά την καταστροφή της 

διπλοστοιβάδας (για Τ>430°C).  
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Σχήµα 3.23. Πείραµα γραµµικής προγραµµατιζόµενης θέρµανσης υπό οξειδωτικές συνθήκες (Ρ18Ο2=2x10-8 mbar) και εφαρµογή 
σταθερού δυναµικού UWR=+1500mV.  

3.4.3 Ηλεκτροχηµική ρόφηση 

Τα σχήµατα 3.24a-b δείχνουν φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από 

ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, στην επιφάνεια του Pd µέσω στερεού ηλεκτρολύτη για 

θερµοκρασίες ρόφησης 200 και 250°C και διάφορα ρεύµατα, Ι, και χρόνους εφαρµογής, tI. Σε αντίθεση 

µε την περίπτωση της ρόφησης από την αέρια φάση, µπορεί να παρατηρήσει κανείς, σε υψηλές 

θερµοκρασίες ρόφησης και µεγάλα ρεύµατα (σχήµατα 3.24a-b) µια µετατόπιση της κορυφής εκρόφησης 

σε υψηλότερες θερµοκρασίες καθώς αυξάνεται ο χρόνος εφαρµογής του ρεύµατος κατά της διάρκεια της 

ρόφησης ή ισοδύναµα όσο αυξάνεται η κάλυψη. Αυτές οι ισχυρές ελκτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
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ροφηµένων ειδών οξυγόνου είναι πολύ πιο εµφανείς σε µεγάλες θερµοκρασίες ρόφησης. Όπως θα δούµε 

παρακάτω, αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι λιγότερο ισχυρές σε χαµηλές θερµοκρασίες ρόφησης και 

µικρούς χρόνους εφαρµογής ρευµάτων. 
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Σχήµα 3.24. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, Ο2-, 
επιβάλοντας σταθερό ρεύµα Ι=10µΑ για διάφορους χρόνους σε θερµοκρασία a) Tads=175°C και b) Tads=250°C. 
 

Αν παρατηρήσουµε την καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος (σχήµα 3.25)  κατά τη 

διάρκεια της εκρόφησης για τα φάσµατα που παρουσιάστηκαν στο σχήµα 3.24 παρατηρούµε µια 

περιοχή σταθερού δυναµικού (plateau). Η θερµοκρασία από την οποία αρχίζει το plateau αυτό αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται ο χρόνος εφαρµογής του ρεύµατος κατά τη διάρκεια της ρόφησης. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου πιθανόν να λαµβάνει χώρα η µετατροπή µιας φάσης σε µια άλλη. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι σε υψηλές καλύψεις, το δυναµικό στο οποίο αρχίζει το παραπάνω plateau είναι σταθερό 

(π.χ. 625 mV για την περίπτωση όπου η ρόφηση έγινε στους 250°C). Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα 

που παρατηρήθηκαν για όλες τις θερµοκρασίες ρόφησης. Προκειµένου να µελετήσουµε την ύπαρξη των 

δυο φάσεων πάνω στην επιφάνεια, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης σε χαµηλές θερµοκρασίες ρόφησης χρησιµοποιώντας µικρότερα εφαρµοζόµενα ρεύµατα 

προκειµένου να επιτευχθούν χαµηλότερες καλύψεις (σχήµατα 3.26a-b).  

Στο σχήµα 3.26a, ηλεκτροχηµική ρόφηση πραγµατοποιήθηκε στους 250°C. Στα φάσµατα εκρόφησης 

παρατηρούµε το σχηµατισµό µιας νέας φάσης οξυγόνου (φάση β3) σε µεγάλες θερµοκρασίες εκρόφησης. 

Ο σχηµατισµός αυτής της φάσης ευνοείται σε πολύ µικρές καλύψεις. Αν θεωρήσουµε την 

ηλεκτροχηµική αντίδραση που λαµβάνει χώρα κατά την ηλεκτροχηµική προώθηση ιόντων οξυγόνου, Ο2-

, από το στερεό ηλεκτρολύτη στην επιφάνεια του Pd: 
2
YSZ ads adsO O (2 )e O 2e− δ− − −→ + − δ → +              (3.29) 
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(όπου 2
YSZO −  τα ιόντα οξυγόνου στο στερεό ηλεκτρολύτη, adsOδ−  τα ροφηµένα ιόντα οξυγόνου πάνω 

στην επιφάνεια Pd ή την τριεπιφάνεια YSZ-Pd-αερίου, µε σθένος δ≤2 και adsO τα ατοµικά ροφηµένα 

οξυγόνα) τότε µπορούµε να  αντιστοιχίσουµε τη φάση β3 στα adsOδ−  και τη φάση β2 στα adsO . 
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Σχήµα 3.25. Καµπύλες δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια εκρόφησης οξυγόνου. Έχει προηγηθεί ρόφηση µέσω 
ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου (Ι=10µΑ για διάφορους χρόνους εφαρµογής) στους a) 175°C και b) 250°C.  
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Σχήµα 3.26. a) Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, επιβάλοντας σταθερό ρεύµα Ι=10µΑ για διάφορους χρόνους σε θερµοκρασία 150°C και b) οι αντίστοιχες καµπύλες 
δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια της εκρόφησης. 
 

Τα οξυγόνα της φάσης β2 ( adsO ) εκροφούνται σε θερµοκρασίες λίγο µικρότερες από αυτές που 

εκροφούνται τα ατοµικά οξυγόνα στην περίπτωση της ρόφησης από την αέρια φάση. ∆ιακρίνονται 

επίσης ελκτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των οξυγόνων της φάσης β2. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις όµως 
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είναι πιο ασθενείς απ΄ ότι αυτές που παρατηρήθηκαν σε ψηλές θερµοκρασίες ρόφησης. Το δυναµικό 

ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια της εκρόφησης φαίνεται στο σχήµα 3.26b. Είναι εµφανής ξανά η 

περιοχή σταθερού δυναµικού στην οποία τώρα µπορούµε να πούµε ότι λαµβάνει χώρα η µετατροπή της 

φάσης β3 ( adsOδ− ) σε φάση β2 ( adsO ) και στη συνέχεια σε Ο2(g) (εξίσωση (3.29)). Αξιοσηµείωτη είναι 

επίσης η συµπεριφορά που παρουσιάζει το δυναµικό στην περίπτωση όπου ο χρόνος εφαρµογής του 

ρεύµατος είναι µικρός (π.χ. 60s). Σε αυτήν την περίπτωση, όπως φαίνεται στο σχ. 3.26a εµφανίζεται 

µόνο η κορυφή β3 σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρατηρώντας επίσης τη συµπεριφορά του δυναµικού κατά 

την εκρόφηση διακρίνουµε µια αύξηση στην τιµή του, στα αρχικά στάδια της θέρµανσης. Μπορούµε 

λοιπόν να πούµε ότι η δηµιουργία της φάσης β3, Οδ-
ads, λαµβάνει χώρα υποεπιφανειακά µε αποτέλεσµα 

κατά τη διάρκεια της εκρόφησης να παρατηρείται αρχικά αύξηση του δυναµικού, λόγω της µετακίνησης 

των οξυγόνων της φάσης β3 προς την επιφάνεια και την µετέπειτα µετατροπή τους σε Οa. H 

υποεπιφανειακή δηµιουργία της φάσης β3 (Οδ-
ads) είναι σε πλήρη συµφωνία, µε τη µεγάλη θερµοκρασία 

εκρόφησης που παρουσιάζεται στα φάσµατα του σχήµατος 3.26a. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

ύπαρξη της φάσης β3 (ο σχηµατισµός της οποίας ευνοείται σε χαµηλές καλύψεις) ακόµα και σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες ρόφησης, προσπαθήσαµε να κάνουµε ανάλογα πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης στους 215°C αλλά εφαρµόζοντας µικρότερες τιµές ρεύµατος 

(Ι=7.5µΑ) κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχηµικής ρόφησης. Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.27 παρατηρείται 

ακριβώς ανάλογη συµπεριφορά µε αυτή που παρουσιάστηκε στο σχήµα 3.26. 
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Σχήµα 3.27. a) Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, επιβάλοντας σταθερό ρεύµα Ι=7.5µΑ για διάφορους χρόνους σε θερµοκρασία 215°C και b) οι αντίστοιχες καµπύλες 
δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια της εκρόφησης. 
 

Ο συντελεστής προσκόλλησης για την περίπτωση της ηλεκτροχηµικής ρόφησης, Sel, µπορεί να 

υπολογιστεί από το λόγο της συνολικής ποσότητας ροφηµένου οξυγόνου (υπολογισµένης από την 

ολοκλήρωση των φασµάτων εκρόφησης) προς το συνολικό αριθµό ατόµων οξυγόνου που παρέχονται 

ηλεκτροχηµικά (Ι·tI/2F) µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, στην επιφάνεια του Pd. Στο σχήµα 3.28 



Κεφάλαιο 3 

 

98

φαίνεται η επίδραση της κάλυψης του οξυγόνου στο συντελεστή προσκόλλησης κατά τη διάρκεια 

ηλεκτροχηµικών ροφήσεων σε διάφορες θερµοκρασίες ρόφησης µε εφαρµογή σταθερών ρευµάτων. Τα 

κυριότερα σηµεία του σχήµατος 3.28 είναι τα εξής: Ο συντελεστής προσκόλλησης στην ηλεκτροχηµική 

ρόφηση είναι πολύ µεγαλύτερος από το συντελεστή που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της αέριας 

ρόφησης (σχ. 3.29b). Η τιµή του έφτασε το 0.68 για θερµοκρασία ρόφησης 250°C. Ανάλογη 

συµπεριφορά κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε και για στην περίπτωση όπου η ρόφηση  

πραγµατοποιήθηκε σε Ag [55] ή Pt [62]. Για θερµοκρασίες ρόφησης 150 εως 215°C ο συντελεστής 

προσκόλλησης παρουσιάζει µέγιστο. Η παρουσία της φάσης β3, σε χαµηλές καλύψεις (0<θ<0.03) οδηγεί 

το συντελεστή προσκόλλησης σε ολοένα αυξανόµενη τιµή. Σε υψηλότερες καλύψεις (πάνω από 3%) 

κατά τις οποίες ο µετασχηµατισµός από adsOδ−  σε adsO  γίνεται πολύ γρήγορα, ο συντελεστής εκρόφησης 

αρχίζει να µειώνεται. Το παρατηρούµενο µέγιστο στο συντελεστή προσκόλλησης πιθανόν να υπάρχει 

και για την περίπτωση των 250°C αλλά όπως βλέπουµε στο σχήµα 3.28 δεν υπάρχουν δεδοµένα για 

καλύψεις µικρότερες του 4%.  
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Σχήµα 3.28. a) Εξάρτηση του συντελεστή προσκόλλησης από την κάλυψη για τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες ρόφησης 
(150, 175, 215 και 250°C) στην περίπτωση της ηλεκτροχηµικής ρόφησης και b) σύγκριση των συντελεστών προσκόλλησης για 
τις περιπτώσεις της αέριας και ηλεκτροχηµικής ρόφησης. 
 

3.4.4 Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης. 

Προκειµένου να ερευνηθεί η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην ενέργεια του δεσµού 

µεταξύ του ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου (της φάσης β2) και της µεταλλικής επιφάνειας, 

πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µε διαφορετικά κάθε 

φορά επιβαλλόµενα δυναµικά. Σε αυτά τα πειράµατα, η ρόφηση του οξυγόνου γινόταν ηλεκτροχηµικά, 

µε κατάλληλη επιβολή σταθερών θετικών ρευµάτων σε διαφορετικές θερµοκρασίες ρόφησης. Η 

εφαρµογή του ρεύµατος Ι γινόταν για χρόνο tI προκειµένου να επιτευχθεί µια µικρή αρχική κάλυψη θo 

πάνω στην επιφάνεια του Pd. Η κάλυψη αυτή ήταν σταθερή (µε ένα πειραµατικό σφάλµα ±5%) µετά 

από κάθε ρόφηση. Ηλεκτροχηµικές ροφήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες θερµοκρασίες. Ως 
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αποτέλεσµα το δυναµικό του καταλύτη µετά από κάθε ρόφηση ήταν διαφορετικό παρότι η κάλυψη 

παρέµενε η ίδια σε όλες τις ροφήσεις. Η διαφοροποίηση αυτή του δυναµικού οφείλεται στην επίδραση 

της θερµοκρασίας πάνω στο ρεύµα ανταλλαγής Io της διεπιφάνειας Pd-YSZ [50, 51]. Στο σχήµα 3.29 

φαίνονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης που παρατηρήθηκαν ακολουθώντας την 

παραπάνω πειραµατική διαδικασία. Υπό αυτές τις συνθήκες ρόφησης ήταν δυνατός µόνο ο σχηµατισµός 

ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου, β2. Κάθε οµάδα φασµάτων λήφθηκε χρησιµοποιώντας διαφορετικούς 

ρυθµούς θέρµανσης β, ενώ µετέπειτα χρησιµοποιώντας την ανάλυση Redhead όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από τους Falconer και Madix [16] υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης της 

εκρόφησης, Εd. 

n 1
o d

2
p d p

R E1ln ln
T E T R

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞νθβ
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

              (3.30) 

Στην εξίσωση (3.30), ν είναι ο προεκθετικός παράγοντας, n η τάξη της εκρόφησης και θο η αρχική 

κάλυψη. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα, τοποθετηµένα σε ένα διάγραµµα ln(β/Tp
2) συναρτήσει του 1/Τp 

δίνουν µια ευθεία γραµµή, σε καλή συµφωνία µε την εξίσωση (3.30) µε κλίση ίση µε –Εd/R. Μια 

εναλλακτική µέθοδος για τον υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης Εd είναι η µέθοδος χαµηλών 

καλύψεων [15, 64] όπως αναφέρθηκε και στις πρώτες παραγράφους του κεφαλαίου. Σε αυτήν την 

περίπτωση όπως έχει ήδη αναφερθεί χρησιµοποιείται η εξίσωση: 

dEd ln(dN / dT) d ln( / ) d ln
d(1/ T) R d(1/ T) d(1/ T)

ν β θ
= − + +             (3.31) 

Θεωρώντας ότι τα ν και θ δεν αλλάζουν µε τη θερµοκρασία µπορούµε να αγνοήσουµε τους δυο 

τελευταίους όρους της παραπάνω εξίσωσης και κατασκευάζοντας ένα διάγραµµα ln(dN/dT) συναρτήσει 

του 1/Τ να υπολογίσουµε από την κλίση την ενέργεια ενεργοποίησης Εd. Η παραπάνω εξίσωση (3.31) 

ισχύει µόνο στο αριστερό κοµµάτι του φάσµατος ή µε άλλα λόγια κοντά στην περιοχή των µικρών 

θερµοκρασιών εκρόφησης. Οι τιµές που υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας τόσο την τροποποιηµένη 

ανάλυση Redhead όσο και τη µέθοδο χαµηλών καλύψεων παρουσιάζονται στο σχήµα 3.30a σαν 

συνάρτηση του δυναµικού του καταλύτη, *
WRU .  

Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς οι τιµές της ενέργειας ενεργοποίησης Εd  πέφτουν πάνω σε µια 

ευθεία γραµµή µε κλίση ίση µε -1, µε την ενέργεια Εd να µειώνεται από τα 1.31eV στα 0.90eV καθώς το 

δυναµικό του καταλύτη αυξάνεται από τα 0.9 στα 1.35V. Αυτή ακριβώς η συµπεριφορά επιβεβαιώνει ότι 

το δυναµικό του καταλύτη και το έργο εξόδου παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο  στην ισχύ του δεσµού 

του ατοµικού οξυγόνου µε την επιφάνεια. Αυτή η γραµµική µείωση της ενέργειας ενεργοποίησης για 

εκρόφηση και εποµένως η µείωση της ισχύς του δεσµού βρίσκεται σε εξαιρετική συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα πρόσφατων µελετών που αφορούσαν Pt [61, 62], Ag [55, 61] και Au [61]. Στο σχήµα 

3.30a φαίνεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη στην ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης 

για την περίπτωση του Au καθώς και για τις περιπτώσεις των σηµαντικών (από καταλυτικής άποψης) 

µετάλλων Pt, Ag και Pd. 
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Σχήµα 3.29. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, Ο2-, στους 
150, 175, 250 και 290°C που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές πόλωσης, U*

WR, αλλά  σταθερές αρχικές καλύψεις. 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για την περίπτωση του Ag [55, 61] και έχει παρατηρηθεί και στη 

συγκεκριµένη εργασία, το εύρος των δυναµικών πόλωσης, *
WRU , το οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί 

πειραµατικά, είναι αρκετά µικρό (0.9 έως 1.35 για την περίπτωση του Pd). Αυτό συµβαίνει γιατί κάθε 

εφαρµογή µιας πεπερασµένης τιµής ρεύµατος (παροχή ιόντων οξυγόνου στον καταλύτη) έχει ως 

αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του δυναµικού του καταλύτη, *
WRU , ξεπερνώντας τη τιµή των 0.8V 

(για την περίπτωση του στοιχείου Pd/YSZ/Au). 
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Σχήµα 3.30. a) Εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης για εκρόφηση, Ed, από το δυναµικό του καταλυτικού ηλεκτροδίου, 
U*

WR, χρησιµοποιώντας τη τροποποιηµένη ανάλυση Redhead καθώς και τη µέθοδο χαµηλών καλήψεων b) σύγκριση τεσσάρων 
καταλυτών (Αu, Pt, Ag και Pd) εναποτεθειµένων στον ίδιο στερεό ηλεκτρολύτη, YSZ. 
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3.4.5 Σύγκριση αέριας και ηλεκτροχηµικής ρόφησης 

Στα σχήµατα 3.31a-d γίνεται µια προσπάθεια σύγκρισης των δυο τύπων ρόφησης, αέριας και 

ηλεκτροχηµικής. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

οξυγόνου µετά από έκθεση του δείγµατος µόνο σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου και µετά από 

αποκλειστικά ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου. Κάθε σύγκριση (σχήµα 3.31) γίνεται µε 

αναφορά την ίδια περίπου αρχική κάλυψη, µε την υπενθύµιση ότι σηµαντικό µέρος του οξυγόνου που 

εκροφάται στην περίπτωση της αέριας ρόφησης οφείλεται σε οξυγόνο του στερεού ηλεκτρόλυτη. Όπως 

παρατηρούµε στο σχήµα 3.31a, που αναφέρεται σε αρχική κάλυψη ~10% (προερχόµενη είτε έπειτα από 

ηλεκτροχηµική είτε από αέρια ρόφηση) στα φάσµατα κυριαρχεί η κορυφή του ατοµικά ροφηµένου 

οξυγόνου της φάσης β2 (µε θερµοκρασία εκρόφησης, Τp=400°C). Επίσης το φάσµα εκρόφησης µετά από 

ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου έχει µικρότερο εύρος απ’ ότι το αντίστοιχο φάσµα της αέριας 

ρόφησης. Το παραπάνω γεγονός όπως αναλύθηκε και στην παράγραφο 3.4.4 αποτελεί ένα γενικότερο 

χαρακτηριστικό που διακρίνει τα φάσµατα της ηλεκτροχηµικής ρόφησης. Από την άλλη µεριά το µεγάλο 

εύρος και η ασυµετρία που παρουσιάζει το φάσµα της αέριας ρόφησης, κυρίως σε µεγάλες θερµοκρασίες 

εκρόφησης (Τ>500°C), είναι ενδεικτική για την ύπαρξη ενός είδους υποεπιφανειακού οξυγόνου, β3, που 

εκροφάται σε υψηλότερες θερµοκρασίες. 

Συγκρίνοντας τους δυο τύπους ρόφησης και παρατηρώντας τα φάσµατα που προκύπτουν µετά από 

ρόφηση που αντιστοιχεί σε κάλυψη ~8.5% (σχήµα 3.31b) µπορούµε να πούµε ότι σε γενικές γραµµές 

εµφανίζουν ανάλογη συµπεριφορά µε αυτή που αναλύθηκε προηγουµένως και αφορούσε το σχήµα 

3.31a. Αξίζει να επισηµάνουµε όµως τη µικρή θερµοκρασιακή διαφορά που υπάρχει στις δυο κορυφές 

εκρόφησης. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν θυµηθεί κανείς τη συµπεριφορά που παρατηρήθηκε από τη µια 

σε φάσµατα που προήλθαν µετά από αέρια ρόφηση (ανάπτυξη απωστικών δυνάµεων µε την αύξηση της 

κάλυψης) και από την άλλη σε φάσµατα που προήλθαν µετά από ηλεκτροχηµική ρόφηση (ανάπτυξη 

ασθενών ελκτικών δυνάµεων µε την αύξηση της κάλυψης). 

Κοιτώντας τώρα φάσµατα που αναφέρονται σε µικρότερες αρχικές καλύψεις (σχήµατα 3.31a-b) τα 

πράγµατα αλλάζουν σηµαντικά. Για καλύψεις µικρότερες του 6%, που επιτυγχάνονται µετά από αέρια 

ρόφηση, προκύπτουν φάσµατα εκροφησης στα οποία είναι εµφανής ο διαχωρισµός τόσο της κορυφής β1 

(που εκροφάται σε µικρότερες θερµοκρασίες) όσο και της κορυφής β2 που λόγω της µικρής κάλυψης της 

επιφάνειας εµφανίζει θερµοκρασία εκρόφησης, Τp~450°C (σχήµατα 3.31c-d). Από την άλλη µεριά στα 

φάσµατα που προήλθαν µετά από ηλεκτροχηµική ρόφηση γίνεται σαφής διαχωρισµός της φάσης β3 (που 

αντιστοιχεί σε adsOδ− ) και της φάσης β2. Η κορυφή της φάσης β2 στα φάσµατα της ηλεκτροχηµικής 

ρόφησης εµφανίζεται σε αρκετά χαµηλές θερµοκρασίες εκρόφησης (Tp~330°C) λόγω της µικρής 

κάλυψης και κατά συνέπεια της απουσίας ελκτικών δυνάµεων µεταξύ των ροφηµένων ειδών.  
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Σχήµα 3.31. Συγκριτικά διαγράµµατα που παρουσιάζουν φάσµατα αέριας και ηλεκτροχηµικής ρόφησης αναφερόµενα στην ίδια 
περίπου αρχική κάλυψη της επιφάνειας  

 

3.4.6 Συνδυασµένη αέρια και ηλεκτροχηµική ρόφηση 

Ο τρόπος διεξαγωγής της συνδυασµένης ρόφησης αναπτύχθηκε αναλυτικά στην αρχή του κεφαλαίου. 

Κατά τη διάρκεια της ρόφησης, το δείγµα εκτίθεται σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου και εν συνεχεία 

αφού διακοπεί η παροχή οξυγόνου από την αέρια φάση εφαρµόζεται ένα σταθερό ρεύµα µεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς έτσι ώστε να προωθούνται (και κατά συνέπεια να 

ροφούνται) ηλεκτροχηµικά, ιόντα οξυγόνου προς την καταλυτική επιφάνεια. Στα σχήµατα 3.32a-d 

φαίνονται συνοπτικά µερικά από τα φάσµατα που ελήφθησαν. Παρατηρούµε το σχηµατισµό µιας 

κορυφής µε µεγάλο εύρος. Κοιτώντας τις µεγάλες θερµοκρασίες εκρόφησης, η ασυµµετρία που 

παρουσιάζουν τα φάσµατα είναι ενδεικτική για την παρουσία και δεύτερης κορυφής η οποία πιθανόν να 

έχει σχέση µε υποεπιφανειακό οξυγόνο (φάση β3). Από την άλλη µεριά παρατηρούνται ασθενείς, σε 

σχέση µε αυτές που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση της καθαρά ηλεκτροχηµικής ρόφησης, ελκτικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων ειδών. Η ολοκλήρωση των φασµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα 
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ότι γενικά κατά τη συνδυασµένη ρόφηση η συνολική ποσότητα του ροφηµένου οξυγόνου είναι 

µεγαλύτερη από αυτή που παρατηρείται στην περίπτωση της αέριας ρόφησης. Το συµπέρασµα αυτό δεν 

ισχύει στην περίπτωση του σχ. 3.32d. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η προώθηση των ιόντων οξυγόνου 

γινόταν σε µια κορεσµένη από οξυγόνα καταλυτική επιφάνεια (θ≈37%), όπως παρουσιάστηκε στο 

σχήµα 3.13b, η οποία διέθετε ελάχιστα ενεργά κέντρα διαθέσιµα για ρόφηση. Η εφαρµογή ρεύµατος 

λοιπόν σ’ αυτήν την περίπτωση (όπως φαίνεται στο σχ. 3.32d) κατά τη διάρκεια της ρόφησης έχει ως 

αποτέλεσµα την προώθηση ιόντων οξυγόνου, την ώθηση των υπαρχόντων ροφηµένων στην επιφάνεια 

οξυγόνων σε ασθενώς ροφηµένες θέσεις και εν συνεχεία εκρόφησή τους στην αέρια φάση ως Ο2(g). Για 

τον παραπάνω λόγο ενώ η αρχική κάλυψη της επιφάνειας είναι 37%, εφαρµογή ρεύµατος 10µΑ έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωσή της σε µικρότερα επίπεδα. 
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Σχήµα 3.32 a-d. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από αέρια ρόφηση οξυγόνου ακολουθούµενη από 
ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου εφαρµόζοντας σταθερό ρεύµα Ι για διάφορα χρονικά διαστήµατα. Η προώθηση ιόντων 
οξυγόνου γίνεται κάθε φορά  σε διαφορετικής κάλυψης από οξυγόνα  επιφάνεια Pd, (a)→6.8% στους 175°C, (b)→11% στους 
175°C, (c)→10% στους 250°C και (d)→37% στους 250°C. 
  



Κεφάλαιο 3 

 

104

Η καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια της εκρόφησης, για την 

περίπτωση που η ρόφηση πραγµατοποιήθηκε στους 250°C φαίνεται στο σχήµα 3.33. Παρατηρούµε ότι 

ακόµα και στην περίπτωση της συνδυασµένης ρόφησης είναι εµφανής η περιοχής µετάβασης από 

σταθερό δυναµικό καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία, φαινόµενο το οποίο συζητήθηκε στην περίπτωση 

της καθαρά ηλεκτροχηµικής ρόφησης. Ανάλογη συµπεριφορά παρουσιάζουν και οι καµπύλες του 

δυναµικού µετά από ρόφηση σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. 
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Σχήµα 3.33. Καµπύλες δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη διάρκεια της εκρόφησης. Έχει προηγηθεί ρόφηση οξυγόνου a) 
0.68kL και b) 4.5kL, στους 250°C από την αέρια φάση ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου 
εφαρµόζοντας σταθερό ρεύµα 10µΑ για διάφορα χρονικά διαστήµατα. 
 

Στα σχήµατα 3.34a-c παρουσιάζονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τα οποία 

ελήφθησαν χρησιµοποιώντας και τους τρεις τύπους ρόφησης (αέρια, ηλεκτροχηµική και συνδυασµένη) 

υπό την ίδια θερµοκρασία ρόφησης. Θα πρέπει να τονιστεί όπως αναλύθηκε και αποδείχτηκε στην 

παράγραφο 3.4.2 ο σηµαντικός ρόλος που παίζει η περίσσεια του οξυγόνου (µη στοιχειοµετρικού) του 

στερεού ηλεκτρολύτη, κυρίως σε φάσµατα που προέρχονται µετά από αέρια ρόφηση. Στο σχήµα 3.34a η 

έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου ήταν 0.68kL (για την περίπτωση της αέριας και 

της συνδυασµένης ρόφησης), στους 250°C, ενώ η ποσότητα του ηλεκτροχηµικά προωθούµενου 

οξυγόνου (για την περίπτωση της ηλεκτροχηµικής και συνδυασµένης ρόφησης) στην ίδια θερµοκρασία 

ρόφησης ήταν 3.1x10-8 mol O (δηλ. 10µΑ για 600s). Παρατηρούµε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

όπου η έκθεση σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου είναι µικρή (0.68kL, σχήµα 3.34a) η ποσότητα του 

ροφηµένου οξυγόνου µετά από συνδυασµένη ρόφηση είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που 

επιτυγχάνεται από την αέρια φάση. Επίσης η κορυφή εκρόφησης του φάσµατος του οξυγόνου που 

προέρχεται µετά από αέρια ρόφηση βρίσκεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες (Τp=410°C) σε σύγκριση µε 

αυτή που προέρχεται µετά από ηλεκτροχηµική ή συνδυασµένη ρόφηση (360°C και 370°C αντίστοιχα). 

Εποµένως η ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη στην καταλυτική 

επιφάνεια, στην οποία βρίσκονται ήδη ροφηµένα οξυγόνα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
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θερµοκρασίας εκρόφησης του ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου από τους 410 στους 360°C (κατά συνέπεια 

τη µείωση του σθένους του δεσµού του οξυγόνου µε την επιφάνεια). Σαν αποτέλεσµα το ατοµικά 

ροφηµένο οξυγόνο, κάτω από συνθήκες θετικής πόλωσης µπορεί να αντιδράσει πιο εύκολα. Με άλλα 

λόγια, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από µελέτες XPS [65], τα ιόντα οξυγόνου που µετακινούνται προς την 

καταλυτική επιφάνεια (backspillover ions) µπορούν να χαρακτηριστούν και να δράσουν ως ενισχυτές 

(sacrificial promoter), αφού όπως έχει βιβλιογραφικά αποδειχτεί [50, 51] είναι Λ (εξίσωση (1.1), 

Λ=∆r/Ι/2F) φορές λιγότερο ενεργά απ΄ ότι τα ροφηµένα οξυγόνα από την αέρια φάση.  
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Σχήµα 3.34. Σύγκριση των τριων τύπων ρόφησης (αέριας, ηλεκτροχηµικής και συνδυασµένης ρόφησης) υπό τις ίδιες συνθήκες. 
(a) Τads=250 °C, έκθεση σε οξυγόνο 0.68kL (για την αέρια και συνδυασµένη ρόφηση) και ηλεκτροχηµική παροχή 3.1x10-8 mol 
O, δηλ. Ι=10µΑ για 600s (για την ηλεκτροχηµική και συνδυασµένη ρόφηση), (b) Τads=175 °C, έκθεση σε οξυγόνο 0.68kL (για 
την αέρια και συνδυασµένη ρόφηση) και ηλεκτροχηµική παροχή 4.8x10-8 mol O, δηλ. Ι=10µΑ για 930s (για την ηλεκτροχηµική 
και συνδυασµένη ρόφηση) και (c) Τads=250 °C, έκθεση σε οξυγόνο 4.5kL (για την αέρια και συνδυασµένη ρόφηση) και 
ηλεκτροχηµική παροχή 1.55x10-8 mol O, δηλ. Ι=10µΑ για 300s (για την ηλεκτροχηµική και συνδυασµένη ρόφηση). 
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Παρόµοια είναι η συµποριφορά που παρατηρείται και στο σχήµα 3.34b. Αν εξετάσουµε για 

παράδειγµα την περίπτωση της καταλυτικής οξείδωσης του CH4, παρατηρούµε, όπως έχει αναφερθεί 

[66, 67], αύξηση στον καταλυτικό ρυθµό κατά 9000% υπό αναγωγικές συνθήκες (χαµηλή κάλυψη της 

επιφάνειας του Pd σε οξυγόνο) και θετική πόλωση (ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου). 

Από την άλλη µεριά αν η καταλυτική επιφάνεια είναι κορεσµένη σε οξυγόνο µετά από προηγούµενη 

αέρια ρόφηση (σχήµα 3.34c) η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη. Στο σχήµα 3.34c η έκθεση του 

δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου (για την περίπτωση της αέριας και της συνδυασµένης 

ρόφησης) ήταν 4.5kL (που αντιστοιχεί σε µια κατάσταση σχεδόν πλήρους κορεσµού της επιφάνειας) ενώ 

η ποσότητα του ηλεκτροχηµικά προωθούµενου οξυγόνου (για την περίπτωση της ηλεκτροχηµικής και 

συνδυασµένης ρόφησης) ήταν 1.55x10-8 mol O (δηλ. 10µΑ για 300s). Λόγω των απωστικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ειδών οξυγόνου β2 (οι οποίες εξηγήθηκαν στην παράγραφο 

3.4.1) η θερµοκρασία της κορυφής εκρόφησης είναι ήδη χαµηλή (Τp=540°C) και η ηλεκτροχηµική 

παροχή ιόντων οξυγόνου, σε µόνιµη κατάσταση έχει µηδενική επίδραση στο δεσµό Ο-Pd (σταθερή 

θερµοκρασία εκρόφησης της κορυφής των φασµάτων). Για παράδειγµα ας δούµε την περίπτωση της 

καταλυτικής οξείδωσης του C2H4 σε Pd/YSZ [68]. Υπό οξειδωτικές συνθήκες (µεγάλη κάλυψη της 

επιφάνειας του Pd σε οξυγόνο) και θετική πόλωση (ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου), η 

επίδραση του δυναµικού στον καταλυτικό ρυθµό είναι πολύ µικρή (ρ=1.45 ή µε άλλα λόγια αύξηση 

κατά 45%). Αν θεωρήσουµε ότι το Ο2 ροφάται στο Pd πιο ισχυρά απ’ ότι το C2H4 [28, 69] και λάβουµε 

υπόψη µας και το σχήµα 3.34c, σύµφωνα µε το οποίο η ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου δεν 

αναµένεται να έχει επίδραση στην ισχύ του δεσµού Ο-Pd υπό συνθήκες κορεσµού της επιφάνειας σε 

οξυγόνο, τότε το παραπάνω αποτέλεσµα (µικρή τιµή του ρ) όσον αφορά την οξείδωση του C2H4 σε 

Pd/YSZ µοιάζει να είναι αναµενόµενο. 

 

3.5 Συµπεράσµατα 

Τα κύρια συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τα πειραµατικά δεδοµένα που αναπτύχθηκαν 

και συζητήθηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι: 

1. Έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου (αέρια ρόφηση) έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση δυο κορυφών στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. Ο σχηµατισµός της 

πρώτης κορυφής, β1, που εκροφάται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Τp=250-280°C) ευνοείται σε 

χαµηλές θερµοκρασίες ρόφησης (Τads<327°C) και µεγάλους χρόνους έκθεσης. Πιθανόν δε να 

σχετίζεται µε τη µείωση της διπολικής ροπής του οξυγόνου σε υψηλές καλύψεις και την πιθανή 

αλλαγή δοµής του ροφηµένου οξυγόνου πάνω στην επιφάνεια. Από την άλλη µεριά, η δεύτερη 

κορυφή, β2, εµφανίζεται σε θερµοκρασίες εκρόφησης µε Τp=350-480°C. Η ανοµοιοµορφία των 

φασµάτων εκρόφησης είναι ενδεικτική για την παρουσία και τρίτης φάσης ‘’υποεπιφανειακού’’ 

οξυγόνου (β3) που εκροφάται σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες. 

2. Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µε έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα 

ισότοπου οξυγόνου έδειξαν ότι σηµαντικό ποσοστό του οξυγόνου που εκροφάται (~75%) αποτελείται 
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από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη. Όπως εξηγήθηκε, µέρος του οξυγόνου από την αέρια φάση 

ροφάται στο στερεό ηλεκτρολύτη είτε µέσω της τριεπιφάνειας Pd-YSZ-αέριας φάσης, είτε µέσω του 

καταλύτη. Ως συνέπεια, ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι σε θέση πριν από την έναρξη της θέρµανσης, 

να εκροφήσει σηµαντική ποσότητα µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου που φέρει στο πλέγµα του. Η 

µεγάλη ποσότητα οξυγόνου 16Ο (σε σύγκριση µε το 18Ο που ροφάται) που περιέχει η YSZ έχει ως 

αποτέλεσµα η απελευθέρωση µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου να κυριαρχείται από 16Ο2. 

3. Ηλεκτροχηµική προώθηση ιόντων οξυγόνου, Ο2-, µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, στην επιφάνεια 

του Pd έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυο φάσεων οξυγόνου, β2 και β3, µε κορυφές εκρόφησης 

στους 400 και 450°C αντίστοιχα. Οι δυο αυτές φάσεις αντιστοιχούν σε Οads (β2) και σε ιοντικά 

ροφηµένο οξυγόνο, adsOδ−  (β3), ενώ σχηµατίζονται σύµφωνα µε την αντίδραση: 

(YSZ) ads adsO O O2− δ−→ →  

Ο σχηµατισµός του adsOδ− οξυγόνου αποτελεί ένα ενδιάµεσο στάδιο πριν το σχηµατισµό του ατοµικά 

ροφηµένου οξυγόνου, Οads. Το ασθενώς ροφηµένο Οads, εκροφάται σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 

παρόµοιο µε αυτό της φάσης β2 που αναφέρθηκε στα φάσµατα της αέριας ρόφησης. Αυτό δε, είναι 

ιδιαίτερα αισθητό όταν οι καλύψεις της επιφάνειας (είτε µέσω αέριας είτε µέσω ηλεκτροχηµικής 

ρόφησης) είναι µεγαλύτερες από 8%. 

4. Η ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου σε µη κορεσµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης 

επιφάνεια, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του δεσµού του ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου και κατά 

συνέπεια την αύξηση της δραστικότητάς του (ή αλλιώς της ικανότητας του για να αντιδράσει). 

5. Η συνολική ποσότητα του ροφηµένου οξυγόνου εν γένει είναι πολύ µεγαλύτερη στην περίπτωση της 

συνδυασµένης ρόφησης απ’ ότι στην περίπτωση της αέριας ρόφησης. 

6. Η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης του οξυγόνου µειώνεται γραµµικά µε την αύξηση του 

δυναµικού του καταλύτη για ένα εύρος δυναµικών 0.9-1.35 V. 
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Κεφάλαιο  4 

Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε Pt/YSZ 
 

 
 

4.1 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε Pt 

4.1.1 Ρόφηση οξυγόνου σε Pt 

Η χρήση του µετάλλου της πλατίνας στην κατάλυση είναι γνωστή από το 16ο αιώνα. Η πρώτη 

ανακάλυψη του νέου για την εποχή µετάλλου έγινε από ισπανούς στις αλλουβιακές αποθέσεις του Ρίο 

Πίντο (Rio Pindo) της Κολοµβίας. Ονοµάστηκε δε platina del Pinto λόγω της οµοιότητάς του µε τον 

άργυρο (στα ισπανικά plata σηµαίνει άργυρος). Με την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας 

γρήγορα ανακαλύφθηκαν οι σηµαντικές καταλυτικές ιδιότητες του µετάλλου της πλατίνας. Ειδικότερα 

χρησιµοποιήθηκε σε ετερογενείς αντιδράσεις µερικής ή ολικής οξείδωσης διαφόρων ενώσεων (π.χ. CO, 

υδρογονανθράκων κ.α.). Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα κατά τη διεξαγωγή τέτοιων αντιδράσεων 

είναι η ρόφηση του οξυγόνου πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Το φαινόµενο αυτό πάνω σε επιφάνειες 

πλατίνας έχει αποτελέσει το κύριο θέµα µελέτης σε πλήθος εργασιών. Μελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί 

τόσο σε µονοκρυσταλλικές [1-13] όσο και σε πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Pt [14-17]. Αποτελέσµατα 

τέτοιων εργασιών, σε συγκεντρωτική µορφή µπορεί να βρεί κανείς σε αναφορές των Gland [10, 18] και 

Derry και Ross [19]. Συµπερασµατικά θα µπορούσε να αναφερθεί ότι οι µελέτες αυτές συγκλίνουν σε 

κάποια γενικώς αποδεκτά συµπεράσµατα. Σε επιφάνειες Pt µπορεί να εντοπίσει κανείς µοριακά 

ροφηµένο οξυγόνο (φάση α, σε πολύ µικρές θερµοκρασίες <-70°C), ατοµικά ροφηµένο (φάση β, µε 

θερµοκρασίες εκρόφησης 420-650°C) καθώς επίσης και υποεπιφανειακό ΄΄οξείδιο΄΄ εκροφούµενο πάνω 

από τους 900°C. Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε ένα µέρος των εργασιών που είχαν ως 

αντικείµενο τη ρόφηση οξυγόνου σε κρυσταλλικές επιφάνειες Pt χρησιµοποιώντας µεταξύ άλλων και την 

τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD). 

Ο Gland και οι συνεργάτες του [10, 11] µελέτησαν το παραπάνω σύστηµα µε διάφορες τεχνικές όπως 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (TPD), UPS (Ultraviolet Photoemission Spectroscopy), LEED (Low 
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Energy Electron Diffraction) και EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy). Με τα αποτελέσµατά τους 

µπόρεσαν να ταυτοποιήσουν µοριακά ροφηµένο οξυγόνο, µε θερµοκρασία εκρόφησης µικρότερη των –

120°C, ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο (προερχόµενο από την αέρια φάση µέσω διασπαστικής ρόφησης) 

εκροφούµενο σε θερµοκρασίες πάνω από 0°C και επιφανειακό ‘’οξείδιο’’, το φάσµα εκρόφησης του 

οποίου εµφανίζεται πάνω από τους 900°C. Οι Monroe και Merill [20] χρησιµοποιώντας τεχνικές όπως 

φασµατοσκοπία Auger (AES, Auger Electron Spectroscopy) και περίθλαση ηλεκτρονίων χαµηλής 

ενέργειας (LEED, Low Energy Electron Diffraction) µελέτησαν την κινητική της ρόφησης οξυγόνου σε 

Pt(111) στους 100°C και 385°C. Ο Campbell [5] επίσης χρησιµοποίησε µονοκρυσταλλική επιφάνεια 

Pt(111) και τις τεχνικές MBS (Molecular Beam Scattering), TPD, LEED και AES. Και οι τρεις παραπάνω 

µελέτες ανέφεραν ότι η ρόφηση του οξυγόνου λαµβάνει χώρα µέσω της διάσπασης µιας ευκίνητης 

µοριακής πρόδροµης φάσης ενώ η κάλυψη κορεσµού της επιφάνειας από ατοµικό οξυγόνο φτάνει το 0.25 

του µονοστρώµατος. Όσον αφορά τους συντελεστές προσκόλλησης του οξυγόνου έχουν αναφερθεί τιµές 

µεταξύ του 0.04-0.06. Οι συντελεστές αυτοί βέβαια διαφοροποιούνται σηµαντικά από την κάλυψη της 

επιφάνειας [5, 20]. Πρόσφατα, εργασίες των Steininger [8], Dahlgren και Hemminger [21] καθώς και 

Derry και Ross [22] επιβεβαίωσαν την προαναφερθήσα υψηλή κάλυψη σε οξυγόνου της Pt(111). Και οι 

τρεις παραπάνω εργασίες, παρότι έγινε χρήση διαφορετικών τεχνικών, κατέληξαν στο ότι τόσο το 

οξυγόνο, στην περίπτωση των υψηλών καλύψεων όσο και το οξυγόνο στην περίπτωση των χαµηλών 

καλύψεων είναι από χηµικής πλευράς όµοιο. Το συµπέρασµα που εξήχθηκε στην περίπτωση των υψηλών 

καλύψεων είναι ότι κάλυψη σε επιφάνεια Pt(111) µεγαλύτερη από 0.25 του υποστρώµατος απαιτεί ενα 

διαφορετικό ‘’µονοπάτι’’ (πιθανά ενεργοποιηµένο) όσο αφορά τη διάσπαση του οξυγόνου, από αυτό που 

αναφέρθηκε πριν και είχε να κάνει µε µια µοριακή πρόδροµη φάση. 

Η ρόφηση του οξυγόνου σε µονοκρυσταλλική επιφάνεια Pt(100) παρουσιάζει πιο σύνθετη 

συµπεριφορά από τη ρόφηση σε επιφάνεια Pt(111). Τα δε αποτελέσµατα σε αυτήν την περίπτωση δε 

συµφωνούν απόλυτα µε αυτά που παρουσιάστηκαν πριν (ρόφηση οξυγόνου σε Pt(111). Ένας από τους 

παράγοντες που περιπλέκει τη συµπεριφορά της Pt(100) είναι ότι η αναδόµηση της επιφάνειας (100) 

[23]. Μελέτες ρόφησης οξυγόνου πάνω σε αναδοµηµένη επιφάνεια Pt(100) χρησιµοποιώντας τις τεχνικές 

της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης και LEED αναφέρθηκαν από τους Kneringer και Netzer [24] 

καθώς και από τον Barteau [1]. Τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, όπως 

λόγου χάρη οι διαφορετικές µορφές των φασµάτων εκρόφησης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

δικαιολογήθηκαν από τα αποτελέσµατα πιο πρόσφατων εργασιών [9, 22, 25] οι οποίες έδειξαν ότι η 

διαφορετικότητα τόσο στις καλύψεις κορεσµού όσο και στη µορφή των φασµάτων εκρόφησης οφείλεται 

στις διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας της επιφάνειας και µερικής πίεσης του οξυγόνου. Όπως και 

στην περίπτωση της Pt(111), έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσµα καλύψεις πολύ µικρότερες του µονοστρώµατος. Από την άλλη µεριά 
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έκθεση σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες, χρησιµοποιώντας µεγαλύτερες πιέσεις οξυγόνου είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε καλύψεις που φτάνουν και το ένα µονόστρωµα. 

Οι Ducros και Merril [26] βρήκαν ότι το οξυγόνο ροφάται πολύ γρήγορα σε επιφάνεια Pt(110) σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Πάνω από τους 800°C παρατηρήθηκε σχηµατισµός ανενεργών επιφανειακών 

‘’οξειδίων’’. Χρησιµοποιώντας την τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) και 

φασµατοσκοπία Auger (ΑΕS), οι Wilf και Dawson [27] µελέτησαν επίσης τη ρόφηση οξυγόνου σε 

επιφάνεια Pt(110). Μετά από ρόφηση στους –100°C παρατήρησαν µια κορυφή εκρόφησης σε χαµηλές 

θερµοκρασίες (περίπου 0°C). Από την άλλη µεριά ρόφηση σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 0-127°C έχει ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση κορυφής εκρόφησης σε υψηλότερη θερµοκρασία, λόγω της εκρόφησης των 

ατοµικά ροφηµένων ειδών.  

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί µε χρήση βηµατικών επιφανειών. Για παράδειγµα οι 

Kneringer και Netzer [24] µελέτησαν τη ρόφηση οξυγόνου πάνω σε Pt(110)-(5x1) και παρατήρησαν τρία 

ροφηµένα είδη στα φάσµατα εκρόφησης. Οι Hopster, Ibach και Comsa [28] µελέτησαν την επιφάνεια 

Pt(111)-(2x2) και ανέφεραν µια εκθετική αύξηση του συντελεστή προσκόλλησης µε την αύξηση της 

πυκνότητας των επιπέδων. 

Συνοψίζοντας και πάλι της παραπάνω µελέτες ρόφησης οξυγόνου σε διάφορες επιφάνειες Pt 

καταλήγουµε στα παρακάτω γενικά συµπεράσµατα: Μοριακό οξυγόνο ροφάται σε θερµοκρασίες 

ρόφησης µικρότερες των -70°C, ενώ ρόφηση σε υψηλότερες θερµοκρασίες µπορεί να οδηγήσει στο 

σχηµατισµό ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου (µε Τp=420-650°C) ή ακόµα και στο σχηµατισµό σταθερών 

΄΄οξειδίων΄΄ (µε Τp>900°C). 

4.1.2 Κατασκευή ηλεκτροχηµικού στοιχείου και χαρακτηρισµός 

Το ηλεκτροχηµικό κελί που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν τύπου µονού θαλάµου 

(σχήµα 1.1b). Το πολυκρυσταλλικό υµένιο της Pt εναποτέθηκε στη µια πλευρά στερεού ηλεκτρολύτη, 

YSZ, ενός αγωγού ιόντων οξυγόνου. Το δισκίο του στερεού ηλεκτρολύτη είχε διάµετρο 20mm και πάχος 

2mm. Για την εναπόθεση του ηλεκτροδίου εργασίας (Pt) χρησιµοποιήθηκε οργανοµεταλλικό διάλυµα 

πλατίνας (Engelhard A-1121) και θερµική επεξεργασία στους 450°C για 2 ώρες και έπειτα στους 700°C 

για 30 λεπτά [29]. Από την αντίθετη πλευρά του στερεού ηλεκτρολύτη εναποτέθηκαν µεταλλικά υµένια 

Au, µε χρήση κατάλληλου οργανοµεταλλικού διαλύµατος (Engelhard A-1118), ως ηλεκτρόδια αναφοράς 

(R) και βοηθητικό (C). Η θερµική επεξεργασία του κελιού κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης των 

ηλεκτροδίων Au περιελάµβανε θέρµανση στους 400°C για 2 ώρες και κατόπιν στους 850°C για 30 λεπτά 

[29]. Λόγω της µεγαλύτερης θερµικής επεξεργασίας που απαιτείται κατά την εναπόθεση των 

ηλεκτροδίων Au απ’ ότι στην περίπτωση του ηλεκτροδίου εργασίας (Pt), η εναπόθεση των πρώτων 

προηγείται χρονικά κατά την παρασκευή του στοιχείου. Η τοποθέτηση του δείγµατος στο θάλαµο κενού 
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καθώς και η σύνδεσή του µε εξωτερικό ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη αναφέρθηκε στην παράγραφο 

3.3.2 του κεφαλαίου 3, ενώ µια εικόνα του δείγµατος µέσα στο θάλαµο παρουσιάστηκε στο σχήµα 3.8. 

Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας το ηλεκτροχηµικό κελί που περιγράφτηκε 

παραπάνω είχαν ως αντικείµενο τόσο τη ρόφηση ισότοπου οξυγόνου από την αέρια φάση πάνω στην 

επιφάνεια της Pt όσο και τη συνδυασµένη ρόφηση (ισότοπου οξυγόνου από την αέρια φάση και οξυγόνου 
16Ο2 ηλεκτροχηµικά). Οι δυο αυτοί τύποι ρόφησης (αέρια και συνδυασµένη) µαζί µε την καθαρά 

ηλεκτροχηµική ρόφηση αναλύθηκαν εκτενώς στην παράγραφο 3.3.3 του κεφαλαίου 3. Προκειµένου να 

γίνει µια εισαγωγή και ταυτόχρονα µια σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας θα 

παρουσιαστούν αρχικά µερικά αποτελέσµατα που ήδη έχουν δηµοσιευτεί [16] και αφορούν ρόφηση 

κανονικού οξυγόνου, 16Ο2, σε πολυκρυσταλλικό υµένιο Pt εναποτεθειµένο σε YSZ. Η µόνη διαφορά 

µεταξύ των δυο εργασιών (της παρούσας και της [16]) έχει να κάνει µε τη µορφή του στερεού 

ηλεκτρολύτη, η οποία στην περίπτωση της προηγούµενης µελέτης [16] ήταν κυλινδρική ενώ έφερε 

εσωτερικά τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό και εξωτερικά το ηλεκτρόδιο εργασίας (σχήµα 4.1). 

HE

catalyst-WE

Au-CE

(a) (b)

 
Σχήµα 4.1. Σχηµατική αναπαράσταση του κυλινδρικού στερεού ηλεκτρολύτη που φέρει εσωτερικά τα ηλεκτρόδια αναφοράς και 
βοηθητικό και εξωτερικά το ηλεκτρόδιο εργασίας καθώς επίσης και της θέσης του θερµαντικού στοιχείου (a) σε τοµή και (b) σε 
κάτοψη 

4.1.3 Αέρια ρόφηση οξυγόνου 16Ο2 και ισότοπου οξυγόνου 18Ο2 

Στο σχήµα 4.2a φαίνονται χαρακτηριστικά φάσµατα εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε 

αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου 16Ο2 (ΡΟ2=4x10 mbar) στους 400°C για διάφορους χρόνου έκθεσης. Η 

έκθεση είναι εκφρασµένη σε kL (όπου 1kL=10-3 Torr·s). ∆ιακρίνεται µια κορυφή µε θερµοκρασία 

εκρόφησης, Τp=445±5°C. Αύξηση της κάλυψης της επιφάνειας σε οξυγόνο έχει ως αποτέλεσµα µια 

µικρή µείωση της θερµοκρασίας εκρόφησης, Τp. Το συγκεκριµένο γεγονός φανερώνει την ύπαρξη 

ασθενών απωστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ατόµων οξυγόνου στην επιφάνεια. 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί σε µελέτες ρόφησης οξυγόνου πάνω σε µονοκρυσταλλικές και 

πολυκρυσταλλικές επιφάνειες Pt [1, 3]. Η ασυµµετρία των φασµάτων εκρόφησης (κυρίως στις µεγάλες 

θερµοκρασίες) µπορεί να εξηγηθεί µε την ύπαρξη µιας δεύτερης κορυφής, όπως έχει προταθεί από 
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προηγούµενες µελέτες XPS (X-Ray Photoemission Spectroscopy) [14]. Το σχήµα 4.2b δείχνει τη 

συµπεριφορά του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος, UWR, και εποµένως τη µεταβολή του έργου εξόδου, 

∆Φ, που αντιστοιχεί στα φάσµατα του σχήµατος 4.2a, κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. Παρατηρούµε ότι 

αυξάνοντας την έκθεση σε οξυγόνο και συνεπώς την κάλυψη της επιφάνειας, το έργο εξόδου αυξάνεται 

έως και 1eV (σε σχέση µε την αρχική τιµή), γεγονός που βρίσκεται σε συµφωνία µε βιβλιογραφικά 

δεδοµένα [14, 19]. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ενεργή επιφάνεια του δείγµατος, No, όπως αυτή 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο της ισοθερµοκρασιακής τιτλοδότησης [29-31] ήταν ίση µε 2x10-7 mol O. 
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Σχήµα 4.2. (a) Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα 
οξυγόνου PO2=4x10-6 mbar στους 400°C για διάφορους χρόνους και (b) µεταβολή του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος κατά τη 
διάρκεια της θέρµανσης, ρυθµός θέρµανσης: 1°C/s 
 

Στην παράγραφο 3.4.2 του κεφαλαίου 3, για την περίπτωση της ρόφησης οξυγόνου σε Pd/YSZ 

δείξαµε ότι µεγάλο µέρος των φασµάτων εκρόφησης που λαµβάνονται µετά από έκθεση του δείγµατος σε 

αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου οφείλεται σε οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη. Η εξήγηση που δόθηκε 

στην εν λόγω παράγραφο ήταν ανεξάρτητη από το είδος  του ηλεκτροδίου εργασίας (π.χ. Pd) και 

αφορούσε κυρίως τη δυνατότητα ρόφησης οξυγόνου στο στερεό ηλεκτρολύτη. Θα περίµενε λοιπόν 

κανείς την ύπαρξη του ίδου φαινοµένου (εκρόφηση µη στοιχειοµετρικου οξυγόνου) και στην περίπτωση 

κατά την οποία χρησιµοποιείται Pt/YSZ/Au ως ηλεκτροχηµικό στοιχείο. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

παραπάνω υπόνοια πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µε έκθεση του 

δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου. Στο σχήµα 4.3 παρουσιάζονται τα τρία φάσµατα 

οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο, 16Ο2) που προκύπτουν µετά από έκθεση ισότοπου οξυγόνου 2kL (PO2=10-6 mbar 

για 45min) στους 275°C καθώς και η καµπύλη του δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος, UWR, κατά τη 

διάρκεια της θέρµανσης. Πριν σχολιαστούν τα τρία αυτά φάσµατα αξίζει να επισηµάνουµε ότι χωρίς 
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προηγούµενη έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα οξυγόνου είναι αδύνατη (για Τ<540°C) η 

εκρόφηση µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου κατά τη διάρκεια µιας προγραµµατιζόµενης θέρµανσης του 

δείγµατος. Το γεγονός αυτό φαίνεται στο σχήµα 4.3 µε τις διακεκοµένες γραµµές που αντιστοιχούν σε 

φάσµατα οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο, 16Ο2) που ελήφθησαν µε θέρµανση του δείγµατος χωρίς προηγούµενη 

ρόφηση. Γενικά, εκρόφηση οξυγόνου 16Ο2 από το στερεό ηλεκτρολύτη µπορεί να λάβει χώρα µόνο όταν 

η περίσσεια οξυγόνου, δΟ(YSZ) (παράγραφος 2.1.2), που φέρει ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι µεγαλύτερη 

από την τιµή, δΟ(YSZ)eq(λΟ2, Τ), η οποία αντιστοιχεί στην ισορροπία: 

Ο2 (g)  2O(YSZ)         (4.1) 

όταν δηλαδή δΟ(YSZ) > δΟ(YSZ)eq(pΟ2, Τ).  
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Σχήµα 4.3. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο και 16Ο2) µετά από έκθεση του δείγµατος 
σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου PO2=10-6 mbar για 45min (έκθεση 2kL) στους 275°C. Εντός του σχήµατος φαίνεται και 
η καµπύλη του δυναµικού κατά τη διάρκεια της εκρόφησης. Ρυθµός θέρµανσης: 0.5°C/s. 
 

Χωρίς ρόφηση οξυγόνου από την αέρια φάση, η περίσσεια οξυγόνου (µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο) 

δΟ(YSZ) έχει την τιµή που αντιστοιχεί στη δεδοµένη θερµοκρασία και πίεση (οξυγόνου) του θαλάµου (~10-

13 mbar). Η πολύ µικρή αυτή τιµή του δΟ(YSZ) έχει ως συνέπεια, εκρόφηση οξυγόνου από το στερεό 

ηλεκτρολύτη να είναι θερµοδυναµικά εφικτή µόνο σε υψηλές θερµοκρασίες (>540°C) όπως 

παρατηρήθηκε και πειραµατικά (σχήµα 4.3). Όταν όµως το δείγµα εκτείθεται σε ατµόσφαιρα οξυγόνου 

(π.χ. P18O2=10-6 mbar, σχήµα 4.3), κατά τη διάρκεια της ρόφησης, οξυγόνο 18Ο ροφάται όχι µόνο στην 

επιφάνεια της Pt αλλά επίσης και στο στερεό ηλεκτρολύτη µέσω της τριεπιφάνειας µετάλλου (Pt)-

στερεού ηλεκτρολύτη (YSZ)-αέριας φάσης. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον 
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περίσσειας µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ), σύµφωνα, µε την αντίδραση (4.1). Η συνολική 

ποσότητα του αυξηµένου Ο(YSZ) που φέρει ο ηλεκτρολύτης, στην περίπτωση που ο χρόνος έκθεσης 

t→∞ , αντιστοιχεί στη δεδοµένη πίεση και θερµοκρασία ρόφησης. Αυτή η περίσσεια ισότοπου οξυγόνου, 
18Ο(YSZ) µπορεί πολύ γρήγορα να εναλλαχθεί µε οξυγόνο 16Ο2- του στερεού ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε να 

ισχύει η εξίσωση: 
18 18 2

18 16 18 2 16 2
O(YSZ) O

O(YSZ) O(YSZ) O O

−

− −= ε
+ +

        (4.2) 

Για το πείραµα του σχήµατος 4.3 (Τads=275°C) η µεταβολή του ε είναι της τάξης του 10-7, όπως µπορεί να 

υπολογιστεί από το συνολικά εκροφούµενο 18Ο2 προς την ποσότητα οξυγόνου 16Ο2 του στερεού 

ηλεκτρολύτη. Κατά συνέπεια ο εµπλουτισµός της YSZ µε 18Ο κατά τη διάρκεια της ρόφησης είναι 

αρκετά µικρός για κάθε ένα από τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης και εποµένως 

ακόµα και µετά απο πολλούς κύκλους πειραµάτων ρόφησης-εκρόφησης, το περισσότερο από το οξυγόνο 

του στερεού ηλεκτρολύτη που εκροφάται έχει τη µορφή 16Ο2.  

Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.3 η κορυφή εκρόφησης του οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη 

βρίσκεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες (Τp=520°C) απ’ ότι η κορυφή του φάσµατος του ισότοπου 

οξυγόνου, 18Ο2, (Τp=450°C). Σε απόλυτη συµφωνία µε τη βιβλιογραφία και τα όσα έως σήµερα έχουν 

δηµοσιευτεί σχετικά µε το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [29, 30, 32], η κορυφή του 

φάσµατος εκρόφησης ατοµικού οξυγόνου που προέρχεται από την αέρια φάση και βρίσκεται 

χηµοροφηµένο στην επιφάνεια της Pt µπορεί να χαρακτηριστεί ως κορυφή β2 ενώ ως β3 µπορεί να 

χαρακτηριστεί η κορυφή του φάσµατος εκρόφησης ιοντικού ή αλλιώς backspillover οξυγόνου, Οδ-, το 

οποίο µετακινείται από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια της Pt. Οι παραπάνω κορυφές (β2 και 

β3) είναι ορατές για θερµοκρασίες ρόφησης µεγαλύτερες των 200°C.  

Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε θερµοκρασία 70°C είχε ως αποτέλεσµα την επιβεβαίωση της ύπαρξης 

και µιας νέας κορυφής, β1, χηµοροφηµένου οξυγόνου, σε µικρότερες θερµοκρασίες εκρόφησης. Όπως 

παρατηρούµε στο σχήµα 4.4 έκθεση του δείγµτος σε 135L ισότοπου οξυγόνου (P18O2=10-7 mbar για 30 

min) είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της κορυφής β1 µε θερµοκρασία εκρόφησης, Τp=157°C. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση (χαµηλή Tads) από τα φάσµατα εκρόφησης λείπει τόσο η 

κορυφή β2 όσο και η κορυφή β3. 
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Σχήµα 4.4. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο και 16Ο2) µετά από έκθεση του δείγµατος 
σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου PO2=10-7 mbar για 30min (έκθεση 135L) στους 70°C. Ρυθµός θέρµανσης: 0.5°C/s. 
 

Τα φάσµατα των σχηµάτων 4.3 και 4.4, η διαφορετική συµπεριφορά σε χαµηλές και υψηλές 

θερµοκρασίες ρόφησης καθώς επίσης και η εµφάνιση ή όχι των κορυφών β1, β2 και β3 µπορούν να 

εξηγηθούν µε το δίκτυο αντιδράσεων που παρουσιάζεται στο σχήµα 4.5.  

                                  
Σχήµα 4.5. ∆ίκτυο αντιδράσεων που περιγράφει τις διεργασίες ρόφησης-εκρόφησης οξυγόνου, υπερχείλισης-αντίστροφης 
υπερχείλισης (spillover-backspillover) οξυγόνου καθώς επίσης και της ισορροπίας στο εσωτερικό του στερεού ηλεκτρολύτη. Τα 
προηγούµενα φαινόµενα έχουν ως συνέπεια την εµφάνιση των κορυφών β1, β2 και β3 στα φάσµατα εκρόφησης. Με συνεχή βέλη 
αναπαριστάνονται οι διεργασίες που είναι ενεργοποιηµένες κατά τη διάρκεια της ρόφησης οξυγόνου ενώ µε διακεκοµµένα βέλη 
οι διεργασίες που είναι ενεργοποιηµένες κατά την εκρόφηση (TPD). 
 

Στο συγκεκριµένο σχήµα περιγράφονται µε αντιδράσεις, οι διεργασίες της ρόφησης και εκρόφησης 

οξυγόνου καθώς και οι διεργασίες υπερχείλισης (spillover) και αντίστροφης υπερχείλισης (backspillover) 

που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης. Όπως 
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αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2 (παράγραφος 2.3) µε τον όρο spillover εννοούµε τη µετακίνηση 

οξυγόνου από την επιφάνεια προς το στερεό ηλεκτρολύτη ενώ µε τον όρο backspillover την ακριβώς 

αντίστροφη διεργασία. Με συνεχή βέλη αναπαριστάνονται οι διεργασίες που είναι ενεργοποιηµένες κατά 

τη διάρκεια της ρόφησης ενώ µε διακεκοµµένα βέλη οι διεργασίες που είναι ενεργοποιηµένες κατά τη 

διάρκεια της εκρόφησης και συνεπώς κατά τη διάρκεια µόνο των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης. Όπως αναπαριστάνεται στο σχήµα 4.6, το βήµα ΙΙ (spillover οξυγόνου) απαιτεί για να 

ενεργοποιηθεί θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 200°C. Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες λαµβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια της ρόφησης, µόνο το βήµα Ι (ρόφηση ισότοπου οξυγόνου) µε αποτέλεσµα στα 

φάσµατα εκρόφησης να εµφανίζεται µόνο η κορυφή β1 του οξυγόνου 18Ο2 (σχήµα 4.4). Το σχήµα 4.6 

δείχνει επίσης τον πληθυσµό των φάσεων β1, β2 και β3 καθώς επίσης και του µη στοιχειοµετρικού 

οξυγόνου του στερεού ηλεκτρολύτη, Ο(YSZ), µετά ακριβώς τη ρόφηση και λίγο πριν την έναρξη της 

θέρµανσης για τις δυο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, 

 
Σχήµα 4.6. Σχηµατική αιτιολόγηση των φασµάτων εκρόφησης που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 4.3.-4.4 µε όρους ενεργειακών 
επιπέδων και πληθυσµού των φάσεων β1, β2, β3 (στην επιφάνεια της Pt) καθώς επίσης και του Ο(YSZ) στο εσωτερικό του 
ηλεκτρολύτη. 
 

∆ηλαδή της υψηλής θερµοκρασίας ρόφησης (που σηµαίνει ενεργοποιηµένη διεργασία spillover οξυγόνου 

και συνεπώς ισορροπία ροφηµένου οξυγόνου στις φάσεις β2, β3 και Ο(YSZ) και της χαµηλής 

θερµοκρασίας ρόφησης (που σηµαίνει µηδενικό spillover οξυγόνου και εποµένως κατάληψη µόνο των 

θέσεων β1 και β2). Για την περίπτωση επίσης της υψηλής θερµοκρασίας ρόφησης το ροφηµένο οξυγόνο 

παραµένει σε ισορροπία στις φάσεις β2, β3 και Ο(YSZ) και κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. Κατά 

συνέπεια στα φάσµατα εκρόφησης εµφανίζονται τόσο η κορυφή β2 όσο και η κορυφή β3. Η β2 

κατειληµένη κυρίως από οξυγόνο 18Ο της αέριας φάσης και η β3 από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη 
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που όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο εκροφάται ως 16Ο2 (γιατί 16Ο(YSZ) >> 18Ο(YSZ)). 

Στην περίπτωση όµως που η ρόφηση πραγµατοποιείται σε χαµηλή θερµοκρασία, ενώ το οξυγόνο της 

φάσης β1 εκροφάται κανονικά σε χαµηλή θερµοκρασία, κατά τη διάρκεια της θέρµανσης, ενεργοποιείται 

η διεργασία spillover (δηλ. µετακίνηση οξυγόνου από την επιφάνεια της Pt) που έχει ως συνέπεια το 

ροφηµένο οξυγόνο στις φάσεις β2 και β3 να κατευθύνεται προς το στερεό ηλεκτρολύτη. Το αποτέλεσµα 

της παραπάνω διεργασίας είναι να µην εµφανίζονται οι κορυφές β2 και β3 στα φάσµατα εκρόφησης 

οξυγόνου. Αυτό είναι κάτι που παρατηρήθηκε και πειραµατικά (σχήµα 4.4). Γενικά όλα τα φάσµατα των 

σχήµατων 4.3 και 4.4, µπορούν να εξηγηθούν και να δικαιολογηθούν από το δίκτυο των αντιδράσεων 

που παρουσιάστηκε στο σχήµα 4.5. Γίνεται λοιπόν κατανοητή τόσο η συµµετοχή του οξυγόνου του 

στερεού ηλεκτρολύτη στα φάσµατα εκρόφησης που λαµβάνονται όσο και η µεγάλη σηµασία της 

θερµοκρασίας ρόφησης, στην ύπαρξη ή όχι των διαφόρων ειδών οξυγόνου (β1, β2 και β3). 

Θέλοντας να εξετάσουµε τη συµπεριφορά του δείγµατος υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

προχωρήσαµε σε πειράµατα συνδυασµένης ρόφησης ισότοπου, 18Ο2 και κανονικού οξυγόνου, 16Ο2. Τα 

πειράµατα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν παλιότερες µελέτες θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

οξυγόνου 16Ο2 σε Pt/YSZ [16, 17, 33] όπου είχε παρατηρηθεί καθαρά η ύπαρξη δυο ειδών οξυγόνου. 
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Σχήµα 4.7. Φάσµατα εκρόφησης µετά από ρόφηση οξυγόνου, 16O2, 7.2kL (P16O2=4x10-6 mbar για 30 min) σε Pt/YSZ [16] στους 
400°C ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων 16Ο2-, (µε εφαρµογή σταθερού ρεύµατος Ι=15µΑ) για διάφορους 
χρόνους. Ρυθµός θέρµανσης β=1°C/s 
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Στο σχήµα 4.7 για παράδειγµα φαίνονται χαρακτηριστικά φάσµατα εκρόφησης µετά από αέρια ρόφηση 

οξυγόνου, 16Ο2, 7.2kL (P16O2=4x10-6 mbar για 30 min) στους 400°C ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική 

παροχή ιόντων 16Ο2-, (µε εφαρµογή σταθερού ρεύµατος Ι=15µΑ) για διάφορους χρόνους. Στην 

περίπτωση της συνδυασµένης ρόφησης, µετά την εφαρµογή ρεύµατος, στα φάσµατα εκρόφησης 

εµφανίζονται δυο και πιθανά τρεις κορυφές για µεγάλους χρόνους εφαρµογής ρεύµατος. Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα πολλών ερευνών χρησιµοπιοιώντας διάφορες τεχνικές όπως XPS (X-Ray Photoemission 

Sprectroscopy) [34], SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) [35] και TPD [15, 36], τα 

ηλεκτροχηµικά παρεχόµενα ιόντα οξυγόνου, O2-, δηµιουργούν ένα είδος ισχυρά συνδεδεµένου ιοντικού 

οξυγόνου (ionic ή backspillover οξυγόνο) µε θερµοκρασία εκρόφησης Τp=450-500°C. Η δηµιουργία 

αυτού του είδους έχει ως συνέπεια την εξασθένιση του δεσµού των ροφηµένων ειδών οξυγόνου, που 

προέρχονται από την αέρια φάση. Ενδεικτικά, για την περίπτωση του πειράµατος που παρουσιάστηκε 

στο σχήµα 4.7 είναι φανερή η µετατόπιση της κορυφής εκρόφησης του οξυγόνου β2 από τους 470°C 

στους 420°C. Αυτή ακριβώς η εξασθένιση του δεσµού Pt=O φαίνεται να είναι η αιτία γαι τις σηµαντικές 

παρατηρούµενες µεταβολές στον καταλυτικό ρυθµό οξειδωτικών αντιδράσεων που µελετούνται µε το 

φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 
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Σχήµα 4.9:.Φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο και 16Ο2) µετά από ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18O2, 2kL (P16O2=10-6 
mbar για 45 min) σε Pt/YSZ [37]στους 275°C ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων 16Ο2-, µε εφαρµογή σταθερού 
ρεύµατος Ι=15µΑ για 3min. Ρυθµός θέρµανσης β=0.5°C/s 
 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί όµως ότι η κορυφή β3 (ισχυρά ροφηµένο οξυγόνο) προέρχεται 

πράγµατι από το οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη και η κορυφή β2 από το οξυγόνο της αέριας φάσης 
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προχωρήσαµε σε πειράµατα συνδυασµένης ρόφησης χρησιµοποιώντας ισότοπο οξυγόνο. Στο σχήµα 4.8 

φαίνονται τα φάσµατα οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο και 16Ο2) που ελήφθησαν µετά από αέρια ρόφηση 

ισότοπου οξυγόνου 2kL (P18O2=10-6 mbar για 45 min) στους 275°C ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική 

παροχή ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, εφαρµόζοντας σταθερό ρεύµα Ι=15µΑ για 3 min). Τα φάσµατα που 

φαίνονται στο σχήµα 4.8 επιβεβαιώνουν τόσο την ύπαρξη ενός ισχυρά ροφηµένου οξυγόνου (Τp=530°C) 

όσο και την προέλευσή του, αφού εκροφάται σαν 16Ο2. Όπως αναµένεται η κορυφή του ιοντικού 

οξυγόνου εµφανίζεται ενισχυµένη λόγω της ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων η οποία επιταχύνει και 

καθορίζει το ρυθµό του βήµατος της διεργασίας backspillover (βήµα ΙΙΙ, σχήµα 4.5). Από την άλλη 

µεριά, το ροφηµένο ισότοπο οξυγόνο είναι εµφανές ότι εκροφάται σε µικρότερες θερµοκρασίες. Το 

σχήµα 4.8 δείχνει επίσης την εναλλαγή οξυγόνου 16Ο και 18Ο που λαµβάνει χώρα µεταξύ των φάσεων β2 

και β3 κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε όµως, αυτή η εναλλαγή δεν 

είναι τόσο γρήγορη ώστε να αποκρύψει την προέλευση των δυο φάσεων. Η σηµαντική παρουσία 16Ο στη 

φάση β2 είναι αναµενόµενη κατά τη διάρκεια της θέρµανσης µιας και είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [16, 17, 29, 30] ότι η φάση β3 είναι κατειληµµένη µόνο όταν είναι 

κατειληµµένη και η φάση β2. Αυτό εξηγεί γιατί φαινόµενα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, κατά την παροχή 

ιόντων οξυγόνου (χρήση YSZ ως στερεού ηλεκτρολύτη) σε Pt/YSZ παρατηρούνται µόνο σε οξειδωτικές 

συνθήκες της αέριας φάσης [29, 30]. Όταν 18Ο εκροφάται από τη φάση β2 κατά τη θέρµανση, οι κενές 

επιφανειακές θέσεις µπορούν να καταληφθούν πολύ γρήγορα από οξυγόνο 16Ο του στερεού ηλεκτρολύτη 

έχοντας ως συνέπεια την παρουσία σηµαντικής ποσότητας 16Ο στα φάσµατα εκρόφησης στην περιοχή 

της φάσης β2. Γενικά παρά την ύπαρξη της εναλλαγής (scrambling) του οξυγόνου 16Ο µε το ισότοπο 

οξυγόνο αξίζει να αναφερθεί η ευδιάκριτη παρουσία του ηλεκτροχηµικά παρεχόµενου οξυγόνου, 16Ο και 

του οξυγόνου της αέριας φάσης, 18Ο στο σχήµα 4.8. 

Μπορούµε λοιπόν πλέον συγκρίνοντας το σχήµα 4.7, το οποίο έχει εκτενώς χρησιµοποιηθεί τα 

προηγούµενα χρόνια για την ερµηνεία σε µοριακό επίπεδο του µηχανισµού της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης, µε το σχήµα 4.8 να πούµε ξεκάθαρα ότι η παρουσία δυο κορυφών εκρόφησης υπό συνθήκες 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οφείλεται στην ύπαρξη δυο διαφορετικών ειδών οξυγόνου στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου της Pt (προερχόµενα το ένα από την αέρια φάση και το άλλο από το στερεό ηλεκτρολύτη). 

Τα ηλεκτροχηµικά παρεχόµενα ιόντα οξυγόνου, 16Ο2-, σχηµατίζουν ένα ισχυρά συνδεδεµένο µε την 

επιφάνεια ιοντικό οξυγόνο, 16Οδ- (κορυφή β3) η παρουσία του οποίου αυξάνει το έργο εξόδου Φ [38-40] 

και δρα ως ενισχυτής (sacrificial promoter) ωθώντας το ροφηµένο οξυγόνο από την αέρια φάση (φάση 

β2) σε πιο ασθενώς ροφηµένες καταστάσεις. Τα αποτελέσµατα αυτά στηρίζουν πλήρως τον παραπάνω 

µηχανισµό ερµηνείας της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης υποστηρίζοντας την άποψη ότι πάνω σε 

ηλεκτροχηµικά ενισχυµένες επιφάνειες, το ισχυρά συνδεδεµένο οξυγόνο (κορυφή β3) αντιστοιχεί σε 
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οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16Οδ-, ενώ το ασθενέστερα ροφηµένο οξυγόνο (κορυφή β2) 

αντιστοιχεί στο παρεχόµενο από την αέρια φάση οξυγόνο. 

Τι συµβαίνει όµως όταν η ρόφηση πραγµατοποιείται σε χαµηλές θερµοκρασίες και σε ηλεκτροχηµικά 

ενισχυµένη επιφάνεια Pt; Είδαµε στο σχήµα 4.4 την περίπτωση της ρόφησης ισότοπου οξυγόνου πάνω σε 

καθαρή από ιόντα οξυγόνου επιφάνεια Pt, στους 70°C. Στο σχήµα 4.9 φαίνεται η περίπτωση όπου 

ισότοπο οξυγόνο ροφάται σε επιφάνεια Pt που φέρει ήδη οξυγόνα 16Ο. Πιο συγκεκριµένα ηλεκτροχηµική 

παροχή ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, πραγµατοποιήθηκε στους 275°C χρησιµοποιώντας σταθερό δυναµικό 

UWR=+2V. Το δείγµα ψύχθηκε υπό σταθερή εφαρµογή δυναµικού και εκτέθηκε σε αέρια ατµόσφαιρα 

ισότοπου οξυγόνου, στους 70°C. Φαίνεται ότι σ’ αυτήν την περίπτωση (σχήµα 4.9), οξυγόνα του στερεού 

ηλεκτρολύτη έχει καταλάβει τόσο θέσεις β2 όσο και β3 οι οποίες έχουν συγχωνευτεί σε µια φάση και 

έχουν ωθήσει το οξυγόνο της αέριας φάσης, που καταλαµβάνει τις θέσεις β1, σε χαµηλότερη 

θερµοκρασία εκρόφησης (Τp=115°C έναντι Τp=157°C που είχε στην περίπτωση της αέριας ρόφησης µε 

ανοιχτό κύκλωµα, σχήµα 4.4). Και οι δυο αυτές παρατηρήσεις µπορούν να αποδωθούν σε ισχυρές 

απωστικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ροφηµένων στην επιφάνεια ειδών οξυγόνου. Η ύπαρξη τέτοιων 

δυνάµεων φαίνεται όπως έχει επιβεβαιωθεί και από κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς [41-43] ότι 

αποτελεί το κλειδί στην αιτιολόγηση και εξήγηση του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 
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Σχήµα 4.9. Φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου (18Ο2, 16Ο18Ο και 16Ο2) µετά από ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18O2, 135L (P16O2=10-7 
mbar για 30 min) σε Pt/YSZ [37] στους 70°C πάνω σε ηλεκτροχηµικά ενισχυµένη επιφάνεια Pt/YSZ. Ρυθµός θέρµανσης 
β=0.5°C/s 



Κεφάλαιο 4 123

4.2 Συµπεράσµατα 

Τα κύρια συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που 

παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο είναι: 

i. Τα φάσµατα εκρόφησης που προκύπτουν µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα 

οξυγόνου περιέχουν εκτός του ροφηµένου από την αέρια φάση οξυγόνου και σηµαντική ποσότητα 

πλεγµατικού οξυγόνου. Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιείται οξυγόνο 16Ο2 στην αέρια 

φάση [16, 33, 44] τα φάσµατα που εµφανίζονται κατά την εκρόφηση αποτελούν το άθροισµα των 

φασµάτων των δυο προαναφερθέντων οξυγόνων. 

ii. Αέρια ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18Ο2, σε θερµοκρασίες µικρότερες των 100°C οδηγεί σε 

σχηµατισµό ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου (φάση β1) το οποίο εκροφάται σε θερµοκρασίες Τp=100-

160°C. Οι θερµοκρασίες αυτές είναι κατά πολύ µικρότερες από τη θερµοκρασία εκρόφησης ατοµικού 

οξυγόνου σε µη υποστηριγµένους καταλύτες Pt [1-13] (Tp=420-650°C). Αυτό το είδος οξυγόνου, 

φάση β1 όπως ονοµάστηκε, είναι πολύ ενεργό καταλυτικά ακόµα και σε θερµοκρασίες των 70°C. Η 

ενεργότητά του αυτή αποδεικνύεται από πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPΟ, 

Temperature Programmed Oxidation) τα οποία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. Το β1 οξυγόνο 

φαίνεται ότι βρίσκεται ροφηµένο στα όρια της τριεπιφάνειας µετάλλου – στερεού ηλεκτρολύτη – 

αερίου (tpb, three phase boundaries). 

iii. Αέρια ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18Ο2, σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 200°C έχουν ως 

αποτέλεσµα, όπως άλλωστε αναµένεται, τη µη ύπαρξη του οξυγόνου β1 στα φάσµατα εκρόφησης 

καθώς και την εµφάνιση των κορυφών β2 και β3 (που αντιστοιχούν σε ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο 

πάνω στην επιφάνεια της Pt) µε Τp=425°C και Τp=500°C αντίστοιχα, σε απόλυτη συµφωνία µε 

προηγούµενες µελέτες [16]. Βρέθηκε ότι σε επιφάνεια (υµένιο) Pt υποστηριγµένη σε YSZ η φάση β2 

είναι κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης (π.χ. 18Ο) ενώ η φάση β3 είναι κατειληµµένη από 

οξυγόνο προερχόµενο από το στερεό ηλεκτρολύτη (16Ο). Το τελευταίο µπορεί να οδηγηθεί, π.χ. µε 

εφαρµογή θετικού ρεύµατος, και σε θέσεις της φάσης β2. Υπό τέτοιες συνθήκες, µια ηλεκτροχηµικά 

ενισχυµένη επιφάνεια Pt εµφανίζεται όπως θα φανεί και στο κεφάλαιο 6 ταυτόσηµη µε έναν 

διεσπαρµένο καταλύτη Pt σε YSZ. 

iv. Επιβεβαιώθηκε και ταυτοποιήθηκε η φάση β3, η οποία είναι κατειληµµένη πάντα από οξυγόνο του 

στερεού ηλεκτρολύτη που προωθείται ηλεκτροχηµικά στην επιφάνεια και ευθύνεται (όπως έχει και 

σε προηγούµενες µελέτες επισηµανθεί [15-17, 29]) για τα φαινόµενα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που 

παρουσιάζουν υποστηριγµένοι σε YSZ καταλύτες [29, 30, 32].  
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Κεφάλαιο 5 

Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της οξείδωσης του
µονοξειδίου του άνθρακα (CO) από ισότοπο οξυγόνο 
(18Ο2) υπό συνθήκες κενού χρησιµοποιώντας 
ηλεκτροχηµικά στοιχεία Pt/YSZ/Au, Pd/YSZ/Au και 
Au/YSZ/Au. 
Επιβεβαίωση του µηχανισµού θυσιαζόµενου
ενισχυτή (Sacrificial Promoter Mechanism) 
 

 
 

5.1 Εισαγωγή 

Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση (φαινόµενο NEMCA) καταλυτικών αντιδράσεων πάνω σε πορώδη 

αγώγιµα µεταλλικά υµένια ή οξείδια µετάλλων εναποτεθειµένα σε ιοντικούς αγωγούς έχει µελετηθεί για 

περισσότερες από 70 καταλυτικές αντιδράσεις [1, 2]. Ο µοριακός µηχανισµός της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης κατά τη χρήση αγωγών ιόντων οξυγόνου ή µικτών ιοντικών (Ο2-) και ηλεκτρονικών αγωγών 

βρέθηκε να είναι µηχανιστικά ισοδύναµος µε το µηχανισµό που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις φορέα-

µετάλλου, σε διεσπαρµένους καταλύτες µετάλλων στους ίδιους φορείς, π.χ. YSZ, TiO2, ντοπαρισµένη 

TiO2, CeO2 κ.α. [1-3]. 

Στο κεφάλαιο 4 χρησιµοποιήθηκε ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18Ο2, πάνω σε επιφάνειες Pt και Pd 

εναποτεθειµένες σε YSZ, σε συνδυασµό µε την τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης, 

προκειµένου να µελετηθεί η φύση και η προέλευση του οξυγόνου που ροφάται και εκροφάται από τις 

παραπάνω µεταλλικές επιφάνειες. Ανάλογα πειράµατα επίσης θα παρουσιαστούν και στο κεφάλαιο 6 

χρησιµοποιώντας διεσπαρµένο καταλύτη Pt πάνω σε σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία. Σκοπός αυτού 

του κεφαλαίου είναι η διερεύνηση του ρόλου του οξυγόνου που φέρουν στο εσωτερικό τους στερεοί 

ηλεκτρολύτες αγωγοί ιόντων οξυγόνου, όπως η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ) καθώς 

επίσης και του οξυγόνου που παρέχεται από την αέρια φάση, κάτω από συνθήκες καταλυτικής 

αντίδρασης. Επίσης στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η χρησιµοποίηση των πειραµατικών 
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αποτελεσµάτων για την επαλήθευση ή όχι του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial 

Promoter Mechanism) [2], ο οποίος χρησιµοποιείται για την εξήγηση τόσο του φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όσο και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου [2, 3]. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπη αντίδραση η οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα (CO) από ισότοπο 

οξυγόνο (18Ο2) πάνω σε διάφορα στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη (Pt/YSZ/Au, Pd/YSZ/Au και 

Au/YSZ/Au), υπό συνθήκες κενού. Η χρήση ισότοπου οξυγόνου µέσα σε ένα περιβάλλον κενού ήταν 

επιβεβληµένη, προκειµένου να είµαστε σε θέση ανά πάσα στιγµή να διαχωρίζουµε το οξυγόνο της αέριας 

φάσης, από το οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη. Η εν λόγω οξειδωτική αντίδραση (κυρίως 

χρησιµοποιώντας ως καταλύτη Pt) είναι µια από τις πιο εκτενώς µελετηµένες καταλυτικές αντιδράσεις, 

από το 1922 που πρωτοµελετήθηκε από τον Langmuir [4] έως και τις µέρες µας, τόσο στην κατάλυση [1, 

2, 5-15] όσο και στην επιστήµη επιφανειών [16-23]. Είναι επίσης µια από τις πρώτες αντιδράσεις που 

παρουσίασαν το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µε χρήση Pt εναποτεθειµένης σε YSZ [11-

15]. 

 

5.2 Οξείδωση του CO από 18O2 πάνω σε Pt/YSZ/Au 

5.2.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος 

Η παρασκευή του ηλεκτροχηµικού στοιχείου (Pt/YSZ/Au) που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή 

των πειραµάτων περιγράφτηκε αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.2 του κεφαλαίου 4. Ήταν τύπου µονού 

θαλάµου (σχήµα 1.1b, κεφάλαιο 1) και έφερε το πολυκρυσταλλικό υµένιο της Pt στη µια πλευρά στερεού 

ηλεκτρολύτη, YSZ, αγωγού ιόντων οξυγόνου (16Ο2-). Το δείγµα τοποθετήθηκε σε θάλαµο κενού και 

συνδέθηκε µε εξωτερικό ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα 

εφαρµογής σταθερών ρευµάτων και δυναµικών. Λεπτοµέρειες για την πειραµατική διάταξη αναφέρθηκαν 

στην παράγραφο 3.3.2 του κεφαλαίου 3, ενώ µια εικόνα του δείγµατος µέσα στο θάλαµο παρουσιάστηκε 

στο σχήµα 3.8 του ίδιου κεφαλαίου. 

Για όλα τα πειράµατα (θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης και δυναµικής συµπεριφοράς) που θα 

παρουσιαστούν στις επόµενες παραγράφους (που αφορούν του στοιχείο Pt/YSZ/Au) χρησιµοποιήθηκε 

µίγµα αντιδρώντων αερίων σύστασης 1% 18Ο2 και 0.25% CO. Η επιλογή ενός τέτοιου οξειδωτικού 

µίγµατος έγινε µε βάση προηγούµενες µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε Pt/YSZ [1, 2, 11-15] τα 

συµπεράσµατα των οποίων έδειξαν ότι το φαινόµενο NEMCA ευνοείται σε ατµόσφαιρα περίσσειας 

οξυγόνου. Τα προϊόντα της αντίδρασης του παραπάνω αερίου µίγµατος καταγράφονταν συνεχώς 
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χρησιµοποιώντας βαθµονοµηµένο φασµατογράφο µάζας, το σήµα του οποίου µπορούσε να µετατραπεί 

κατευθείαν σε µονάδες ρυθµού µε βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2. 

Στο σχήµα 5.1 φαίνεται η εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 από τη 

θερµοκρασία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. Η παραγωγή του C16O18O οφείλεται στην αντίδραση 

του ροφηµένου µονοξειδίου του άνθρακα, CO(a), µε το παρεχόµενο από την αέρια φάση ροφηµένο 

οξυγόνο, 18Ο(a), ενώ η παραγωγή του C16O2 οφείλεται στην αντίδραση του ροφηµένου µονοξειδίου του 

άνθρακα, CO(a), µε το οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16Ο. Ο σχηµατισµός δε του C16O2 είναι µια 

απόδειξη για την ενεργό συµµετοχή του οξυγόνου, 16Ο(YSZ), η σπουδαιότητα και η ποσότητα του 

οποίου σχολιάστηκαν στο κεφάλαιο 2. Το σχήµα 5.1 δείχνει επίσης την εξάρτηση του δυναµικού 

ανοιχτού κυκλώµατος του καταλύτη, UWR, από τη θερµοκρασία, το οποίο όπως έχει στο παρελθόν 

αποδειχτεί [24-28], για ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα σχετίζεται µε το έργο εξόδου του καταλύτη µε τη 

σχέση: 

eUWR = Φ – ΦR           (5.1) 

όπου ΦR είναι το έργο εξόδου του ηλεκτροδίου αναφοράς (Au). Μεταφράζοντας την εξίσωση (5.1), 

αύξηση του δυναµικού του καταλύτη, UWR, σηµαίνει γενικά αύξηση του έργου εξόδου, Φ. 
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Σχήµα 5.1. Καταλύτης Pt: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 καθώς και του δυναµικού του καταλύτη, 
UWR, από τη θερµοκρασία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. Ολική πίεση του θαλάµου 10-5 mbar (PC16O=0.25x10-7mbar, 
P18O2=10-7mbar). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s. 
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Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.1, ο σχηµατισµός C16O18O είναι δυνατός και µετρήσιµος ακόµα και 

στους 50°C ενώ διέρχεται από δυο µέγιστα καθώς αυξάνει η θερµοκρασία. Το πρώτο µέγιστο 

εµφανίζεται σε θερµοκρασία 160°C ενώ το δεύτερο σε θερµοκρασία 420°C. Όπως φαίνεται και στο 

σχήµα, τα δυο αυτά µέγιστα συµβολίζονται αντίστοιχα ως rβ1 και rβ2 γιατί µπορούν να συσχετιστούν 

άµεσα µε τις κορυφές β1 και β2 που εµφανίζονται στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4. Όπως αναλύθηκε στις παραγράφους του προηγούµενου κεφαλαίου 

οι θέσεις β1 και β2 στην Pt/YSZ είναι θέσεις κατειληµµένες από ισότοπο οξυγόνο, 18Ο [29]. 

Από την άλλη µεριά ο ρυθµός παραγωγής C16O2 είναι αµελητέος για θερµοκρασίες µικρότερες των 

250°C ενώ αυξάνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία µε µια φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης 20 

kcal/mol. Για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 540°C, ο ρυθµός παραγωγής C16O2 γίνεται µεγαλύτερος και 

από το ρυθµό παραγωγής C16O18O. Κατά συνέπεια πάνω από αυτή τη θερµοκρασία κυριαρχεί για την 

οξείδωση του CO ο µηχανισµός Mars van Krevelen (MVK) έναντι του µηχανισµού Langmuir 

Hinshelwood (LH). Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.1 ο ρυθµός του C16O2 συµβολίζεται ως rβ3 γιατί (σε 

αναλογία µε τους ρυθµούς rβ1 και rβ2)  µπορεί άµεσα να συσχετιστεί µε την κορυφή β3 που 

παρουσιάστηκε στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης του κεφαλαίου 4. Η κορυφή αυτή 

όπως αναλύθηκε για την περίπτωση της Pt/YSZ είναι κατειληµµένη πάντα από οξυγόνο του στερεού 

ηλεκτρολύτη, 16Ο [29]. Ειδικά για την περίπτωση της Pt/YSZ, η φάση β3 είναι η µόνη πηγή οξυγόνου 16Ο 

για το σχηµατισµό C16O2. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα όσον αφορά το σχήµα 5.1 ότι το δυναµικό του 

καταλύτη, UWR, (άρα και το έργο εξόδου, Φ) αρχίζει να µειώνεται µετά τους 420°C, δηλαδή τη 

θερµοκρασία όπου εµφανίζεται η δεύτερη κορυφή του ρυθµού, rβ2. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο ο ρυθµός, 

rβ3 είναι ήδη σηµαντικός. 

Στο σχήµα 5.2 γίνεται µια σύγκριση των δυο αυτών ρυθµών, rC16O18O και rC16O2 (µε τις διακεκοµµένες 

γραµµές) που παρουσιάστηκαν στο σχήµα 5.1 µε τους αντίστοιχους ρυθµούς που παρατηρούνται υπό 

συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (εφαρµογή σταθερού δυναµικού +1200mV). 

Στο σχήµα επίσης παρουσιάζεται η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, 

παροχής ιόντων οξυγόνου, Ο2-, (backspillover) από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την ηλεκτροενισχυµένη 

επιφάνεια της Pt. Στο σχήµα αυτό αξίζει να επισηµάνουµε αρκετά σηµεία: 

i. Τόσο ο ρυθµός παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, όσο και ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 γίνεται 

µετρήσιµος για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 100°C. 

ii. Τόσο ο ρυθµός rC16O2 όσο και η επαγόµενη αύξησή του (λόγω ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης), ∆rC16O2 

είναι πάντοτε µικρότερη από το ρυθµό παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F. 

iii. Για θερµοκρασίες µικρότερες των 310°C, η αύξηση (λόγω ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης) του ρυθµού 

παραγωγής C16O18O, ∆rC16O18O είναι µεγαλύτερη από το ρυθµό παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F (µη-

Φαρανταϊκή αύξηση). 
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iv. Τα δυο µέγιστα που παρατηρούνται στο ρυθµό rC16O18O υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος 

εξακολουθούν να υπάρχουν και υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης. Είναι όµως µετατοπισµένα σε 

σηµαντικά µικρότερες θερµοκρασίες (120°C έναντι 160°C για το rβ1 και 230°C έναντι 420°C για το 

rβ2). Αυτή η µετατόπιση των κορυφών είναι αξιοσηµείωτη γιατί συµπίπτει µε µια αντίστοιχη µείωση 

της θερµοκρασίας εκρόφησης των κορυφών β1 και β2 στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης από ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4 και θα συζητηθεί 

και στη συνέχεια. 

v. Η αύξηση του ρεύµατος δεν είναι µονότονη, υποδηλώνοντας σηµαντικές αλλαγές στο ρεύµα 

ανταλλαγής Ιο και στον ανοδικό συντελεστή µεταφοράς αa της εξίσωσης Butler-Volmer ως 

αποτέλεσµα των αλλαγών της επιφανειακής κάλυψης. Αυτές οι αλλαγές στην κάλυψη της επιφάνειας 

θα συζητηθούν παρακάτω σε συνδυασµό µε τα φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι το ρεύµα αυξάνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία πάνω από τους 450°C. 
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Σχήµα 5.2. Καταλύτης Pt: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής 
δυναµικού UWR=1200mV και σύγκριση των δυο ρυθµών µε τους αντίστοιχους που παρατηρούνται υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος. Φαίνεται επίσης η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, παροχής ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, (backspillover). Ολική πίεση του θαλάµου 10-5 mbar (PC16O=0.25x10-7mbar, P18O2=10-7mbar). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s. 
 

 

Στα σχήµατα 5.3-5.4 φαίνεται η στενή σχέση ανάµεσα στα δυο µέγιστα του ρυθµού rC16O18O (rβ1 και 

rβ2) και στις αντίστοιχες φάσεις ροφηµένου οξυγόνου, β1 και β2, πάνω σε Pt εναποτεθειµένη σε YSZ. Το 

σχήµα 5.3 περιλαµβάνει την εξάρτηση του ρυθµού παραγωγής CO2 από τη θερµοκρασία (σχήµα 5.1) υπό 
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συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος και ταυτόχρονα τα φάσµατα εκρόφησης που ελήφθησαν µετά από 

έκθεση του ίδιου δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου τόσο σε χαµηλή (70°C, 

διακεκοµµένες γραµµές) όσο και σε υψηλή θερµοκρασία (275°C, συνεχείς γραµµές) ρόφησης. 
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Σχήµα 5.3: Καταλύτης Pt: Εξάρτηση του ρυθµού παραγωγής CO2 από τη θερµοκρασία (σχήµα 5.1) υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος (πάνω) µαζί µε φάσµατα εκρόφησης που ελήφθησαν µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα 
ισότοπου οξυγόνου τόσο σε χαµηλή (70°C, διακεκοµµένες γραµµές) όσο και σε υψηλή θερµοκρασία (275°C, συνεχείς γραµµές) 
(κάτω) 
 
Παρατηρώντας το σχήµα 5.3 µπορεί να φανεί ότι οι φάσεις β1 και β2, οι οποίες είναι κατειληµµένες από 

οξυγόνο 18Ο µπορούν να αντιστοιχιστούν σχεδόν αναµφίβολα στα µέγιστα rβ1 και rβ2 ενώ η φάση β3, η 

οποία είναι κατειληµµένη πάντα από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16Ο, στο ρυθµό σχηµατισµού 

C16Ο2 ο οποίος συµβολίζεται ως rβ3. 

Η παραπάνω αντιστοίχιση επιβεβαιώνεται αν εξετάσουµε την επίδραση θετικού δυναµικού 

(ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt) τόσο στα δυο µέγιστα του ρυθµού, rβ1 και rβ2, όσο και στις δυο φάσεις 

ροφηµένου οξυγόνου, β1 και β2 (σχήµα 5.4). 

Παρατηρούµε ότι οι θερµοκρασίες εκρόφησης τόσο της κορυφής β1 όσο και της κορυφής β2 (όπως 

άλλωστε έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 4) µετακινούνται προς χαµηλότερες τιµές (115°C αντί 157°C 

όσον αφορά τη β1 και 420°C αντί 450°C όσον αφορά τη β2) λόγω ανάπτυξης απωστικών 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ροφηµένων ειδών στην ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια [30, 31]. Όπως 

φαίνεται στο σχήµα 5.4 οι θερµοκρασίες των κορυφών rβ1 και rβ2 µετακινούνται επίσης προς χαµηλότερες 

τιµές (120°C έναντι 160°C για το rβ1 και 230°C έναντι 420°C για το rβ2) υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης (ανοδικής πόλωσης). 
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Σχήµα 5.4: Καταλύτης Pt: Εξάρτηση του ρυθµού παραγωγής CO2 από τη θερµοκρασία (σχήµα 5.2) υπό συνθήκες ανοδικής 
πόλωσης (συνεχείς γραµµές) και υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος (διακεκοµµένες γραµµές) (πάνω) µαζί µε φάσµατα 
εκρόφησης που ελήφθησαν µετά από έκθεση ηλεκτροενισχυµένης επιφάνειας Pt/YSZ σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 
τόσο σε χαµηλή (70°C, διακεκοµµένες γραµµές) όσο και σε υψηλή θερµοκρασία (275°C, συνεχείς γραµµές) (κάτω) 
 

 

Εν κατακλείδι, µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, την εµφάνιση των δυο µεγίστων στην καµπύλη 

που περιγράφει την εξάρτηση του ρυθµού παραγωγής C16O18O από τη θερµοκρασία καθώς και τη µορφή 

των φασµάτων εκρόφησης που έχουν παρουσιαστεί µπορούµε να οδηγηθούµε σε ένα απλό συµπέρασµα: 

Το πρώτο µέγιστο (rβ1) που παρουσιάζεται σε µικρή θερµοκρασία οφείλεται στην αντίδραση του CO µε 

το ροφηµένο οξυγόνο της φάσης β1 ενώ το δεύτερο µέγιστο (rβ2) που εµφανίζεται σε υψηλή 

θερµοκρασία, στην αντίδραση του CO µε το ροφηµένο οξυγόνο της φάσης β2. 

Προκειµένου να δούµε τη συµπεριφορά του δείγµατος στις ίδιες συνθήκες αλλά κάτω από καθοδική 

πόλωση επαναλάβαµε το πείραµα εφαρµόζοντας µέσω του ποτενσιοστάτη πάντα ένα σταθερό αρνητικό 

δυναµικό -1200mV. Η εξάρτηση των δυο ρυθµών rC16O18O και rC16O2 και του ρυθµού Ι/2F από τη 

θερµοκρασία φαίνονται στο σχήµα 5.5 (συνεχείς γραµµές). Ταυτόχρονα γίνεται και σύγκριση των δυο 

αυτών ρυθµών, µε τους αντίστοιχους που παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος (σχήµα 

5.1). 
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Σχήµα 5.5: Καταλύτης Pt: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής 
δυναµικού UWR=-1200mV και σύγκριση των δυο ρυθµών µε τους αντίστοιχους που παρατηρούνται υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος. Φαίνεται επίσης η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, απαγωγής ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, από την επιφάνεια του Pt (spillover). Ολική πίεση του θαλάµου 10-5 mbar (PC16O=0.25x10-7mbar, P18O2=10-7mbar). Ρυθµός 
θέρµανσης 0.5°C/s. 
 
Στην περίπτωση της καθοδικής πόλωσης, ο ρυθµός I/2F εκφράζει το ρυθµό απαγωγής ιόντων οξυγόνου, 

Ο2-, από την επιφάνεια της Pt προς το στερεό ηλεκτρολύτη (spillover) και εν συνεχεία προς το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο του Au. Παρατηρώντας το σχήµα 5.5 µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής σηµεία: 

i. Τόσο η ανάπτυξη ρεύµατος, Ι, λόγω της επιβολής του σταθερού αρνητικού δυναµικού όσο και ο 

ρυθµός σχηµατισµού C16O2 γίνεται µετρήσιµος για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 60°C. Η 

θερµοκρασία αυτή είναι µικρότερη από την αντίστοιχη θερµοκρασία που καταγράφτηκε στην 

περίπτωση της ανοδικής πόλωσης. 

ii. Ο ρυθµός rC16O2 καθώς και η επαγόµενη αύξησή του, ∆rC16O2 είναι κατά πολύ µικρότερη από το 

ρυθµό απαγωγής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, από την καταλυτική επιφάνεια προς την επιφάνεια του Au. 

Επίσης ενώ η επιφάνεια του Au δεν ευνοεί την αντίδραση παραγωγής C16O2 (τουλάχιστο για 

Τ<500°C, όπως θα δούµε και παρακάτω) διευκολύνει την εκρόφηση του παρεχόµενου οξυγόνου 

στην αέρια φάση, κάτι που είναι εµφανές από την αύξηση του σήµατος του οξυγόνου 16Ο2, που 

καταγράφει ο φασµατογράφος µάζας κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. 

iii. Για θερµοκρασίες µικρότερες των 220°C, η αύξηση που παρατηρείται στο ρυθµό παραγωγής 

C16O18O, ∆rC16O18O είναι µεγαλύτερη από το ρυθµό άντλησης ιόντων οξυγόνου, Ι/2F. Η υπόθεση ότι 

µέρος της αντίδρασης µεταξύ CO και 18O (προς παραγωγή C16O18O) συµβαίνει και στην 

ηλεκτροενισχυµένη (λόγω της παροχής Ο2-) επιφάνεια του Au πρέπει να αποκλειστεί. Κατά συνέπεια 
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οι όποιες τροποποιήσεις που λαµβάνουν χώρα σε θερµοκρασία µικρότερη των 500°C θα πρέπει να 

αποδοθούν αποκλειστικά στην επιφάνεια της Pt και την αλληλεπίδρασή της µε το φορέα (YSZ). 

Όπως θα αναλυθεί στην παράγραφο 5.4.1 και 5.4.2, η επιφάνεια του Αu έχει τη δυνατότητα να δρα 

καταλυτικά για την αντίδραση του CO µε το 18O, αν πληροί δυο απαραίτητες προϋποθέσεις: πρώτον 

να βρίσκεται σε ηλεκτροενισχυµένη κατάσταση (δηλ. να φέρει στην επιφάνειά της Ο2-) και δεύτερο 

να βρίσκεται σε υψηλή θερµοκρασία (>500°C). 

iv. Τα δυο µέγιστα που παρατηρούνται στο ρυθµό rC16O18O υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος 

εξακολουθούν να υπάρχουν (όχι όµως τόσο ευδιάκριτα) και υπό συνθήκες καθοδικής πόλωσης. Η 

αλληλοεπικάλυψη των δυο µεγίστων οφείλεται στο γεγονός ότι η δεύτερη κορυφή, rβ2, έχει 

µετατοπιστεί σηµαντικά προς χαµηλότερη θερµοκρασία. 

v. Το ρεύµα αυξάνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία πάνω από τους 220°C. Ο ρυθµός της αύξησής του 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο που καταγράφτηκε υπό συνθήκες ανοδικής 

πόλωσης, πράγµα που οφείλεται στη διαφορετικότητα µεταξύ των ηλεκτροδίων του Pt και του Αu. 

Το γεγονός αυτό ήταν η αιτία που το συγκεκριµένο πείραµα τερµατίστηκε σε χαµηλότερη 

θερµοκρασία (390°C) απ’ ότι τα αντίστοιχα που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.1 και 5.2. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δυο σχήµατα τα οποία προκύπτουν από επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.2 και 5.5. Το σχήµα 5.6 παρουσιάζει για ένα 

θερµοκρασιακό εύρος 30-520°C και υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης (UWR=1200mV), το ρυθµό 

παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια της Pt και ταυτόχρονα την παρατηρούµενη 

µεταβολή, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO. Φαίνεται επίσης (διακεκοµµένη γραµµή) η 

φαρανταϊκή απόδοση (ή παράγοντας προσαύξησης), Λ, η οποία µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 

(1.1), δηλ. Λ=∆rtotal/(I/2F) [1, 2]. Από τη στιγµή που το ∆rtotal έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τα 

δεδοµένα δυο διαφορετικών πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης, ένα υπό συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώµατος (Ι=0 και UWR µεταβαλλόµενο όπως φαίνεται στο σχήµα 5.1) και ένα υπό ανοδική 

πόλωση (UWR=1200mV), οι υπολογισµένες τιµές για το Λ (διακεκοµµένη γραµµή του σχήµατος 4.6) 

αποτελούν µια καλή εκτίµηση για τις πραγµατικές τιµές του Λ που αναµένεται να παρατηρηθούν κάτω 

από ισοθερµοκρασιακές συνθήκες.  
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Σχήµα 5.6. Καταλύτης Pt: Εξάρτηση του ρυθµού παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια της Pt και της 
παρατηρούµενης µεταβολής, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες ανοδικής 
πόλωσης (UWR=1200mV) 
 

Υπό αυτό το πρίσµα το σχήµα 5.6 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια εκτίµηση για τις θερµοκρασιακές 

περιοχές εντός των οποίων αναµένεται Φαρανταϊκή (Λ≤1) και µη-Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το σχήµα 4.6, µη-Φαρανταϊκή συµπεριφορά (Λ>>1) περιµένει κανείς σε 

θερµοκρασίες µικρότερες των 305°C ενώ από την άλλη, πειράµατα δυναµικής απόκρισης σε 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 305°C αναµένεται να παρουσιάσουν Φαρανταϊκή συµπεριφορά (Λ≤1). 

Τέτοια πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µετά από επιβολή σταθερού ρεύµατος θα 

παρουσιαστούν στην επόµενη παράγραφο (5.2.2) για διάφορες θερµοκρασίες.  

Σε απόλυτη αναλογία µε ό,τι συζητήθηκε παραπάνω µπορεί κανείς να επεξεργαστεί τα δεδοµένα του 

σχήµατος 4.5 προκειµένου να καταλήξει σε ένα αντίστοιχο του σχήµατος 4.6 διάγραµµα, µέσα από το 

οποίο να προβλέπονται οι θερµοκρασιακές περιοχές εντός των οποίων αναµένεται Φαρανταϊκή (Λ≤1) και 

µη- Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά του δείγµατος όταν βρεθεί υπό συνθήκες καθοδικής πόλωσης. 

Αυτό ακριβώς το διάγραµµα παρουσιάζεται στο σχήµα 5.7. 
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Σχήµα 5.7. Καταλύτης Pt: Εξάρτηση του ρυθµού απαγωγής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, από την καταλυτική επιφάνεια και της 
παρατηρούµενης µεταβολής, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες καθοδικής 
πόλωσης (UWR=-1200mV) 
 

Φαίνεται λοιπόν από το σχήµα 5.7 ότι µη- Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά περιµένει κανείς σε 

θερµοκρασίες µικρότερες των 220°C ενώ από την άλλη µεριά για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 220°C 

αναµένεται Φαρανταϊκή συµπεριφορά (Λ≤1). 

Στην επόµενη παράγραφο θα παρουσιαστούν πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µε 

εφαρµογή σταθερών θετικών και αρνητικών ρευµάτων σε διάφορες θερµοκρασίες. Από τα αποτελέσµατα 

των πειραµάτων αυτών καθώς και από τον υπολογισµό της πραγµατικής τιµής του παράγοντα 

προσαύξησης Λ, θα γίνει µια πρώτη εκτίµηση για την ορθότητα των προβλεπόµενων τιµών του Λ που 

προκύπτουν από τα διαγράµµατα 5.6 και 5.7. Επίσης χρησιµοποιώντας τις πειραµατικές τιµές του 

παράγοντα προσαύξησης Λ και συγκρίνοντάς τες µε τις τιµές που προβλέπονται από το µηχανισµό του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial Promoter Mechanism) θα µπορέσουµε να επαληθεύσουµε τον 

τελευταίο. Η επαλήθευση αυτή καθώς και η ανάπτυξη του παραπάνω µοντέλου θα γίνει στην παράγραφο 

5.5. 

5.2.2 Πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού 

Στο σχήµα 5.8 φαίνονται δυο πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού µετά από 

σταθερή εφαρµογή ενός θετικού (+1µΑ) και ενός αρνητικού ρεύµατος (-1µΑ) σε χαµηλή θερµοκρασία. 
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Σχήµα 5.8. Καταλύτης Pt: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του CO µετά από εφαρµογή σταθερού ρεύµατος +1µΑ και 
-1µΑ σε θερµοκρασία 225°C. Στο εσωτερικό φαίνεται σε µεγέθυνση η απόκριση των δυο ρυθµών rC16O18O και rC16O2 µετά την 
επιβολή του θετικού ρεύµατος. Συνθήκες αέριας ατµόσφαιρας: P18O2=8x10-8mbar και PC16O=2x10-8mbar. 
 
Παρατηρούµε ότι σταθερή επιβολή 1µΑ έχει ως αποτέλεσµα τη µη-Φαρανταϊκή αύξηση του ρυθµού της 

αντίδρασης (Λ=11.4). Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.8 ο ρυθµός σχηµατισµού C16O αυξάνεται και 

µειώνεται πολύ λίγο µε την επιβολή θετικού και αρνητικού ρεύµατος και ταυτόχρονα οι αλλαγές αυτές 

είναι φαρανταϊκές (∆rC16O2<I/2F, και εποµένως ΛC16Ο2<1). Από την άλλη µεριά η αύξηση και η µείωση 

του ρυθµού σχηµατισµού C16O18O (αφού ∆rC16O2 πολύ µικρή) είναι 11.4 και 9.6 φορές µεγαλύτερη απ’ 

ότι το ρυθµό, ⏐Ι/2F⏐, παροχής ή αποµάκρυνσης αντίστοιχα ιόντων οξυγόνου προς ή από την καταλυτική 

επιφάνεια της Pt. Και οι δυο αυτές παρατηρήσεις είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε το µηχανισµό του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή, 16Oδ-, (sacrificial promoter mechanism) που χρησιµοποιείται τόσο στην 

ηλεκτροχηµική ενίσχυση (EP) όσο και στις αλληλεπιδράσεις φορέα-µετάλλου (MSI). 

Θα πρέπει να σηµειωθεί στο σχήµα 5.8 ότι µέρος των ιόντων οξυγόνου, Ο2-, τα οποία προωθούνται 

στην επιφάνεια και αντιδρούν µε ροφηµένο CO(a) σχηµατίζοντας C16O2 εκροφούνται στην αέρια φάση ως 

Ο2. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ναι µεν ο στερεός ηλεκτρολύτης (YSZ) χάνει από το εσωτερικό του 

ποσότητα µη-στοιχειοµετρικού οξυγόνου, Ο(YSZ) [31], η απώλεια όµως αυτή είναι µικρή αν συγκριθεί 

µε τη συνολική περιεκτικότητα Ο(YSZ) που φέρει στο πλέγµα του (15.5x10-3 µmol O/grYSZ) [31]. 

Μια ακόµη αξιοπρόσεκτη και ενδιαφέρουσα παρατήρηση του σχήµατος 5.8, που µπορεί να φανεί 

καθαρά στη µεγέθυνση που υπάρχει στο εσωτερικό του είναι ότι µετά την εφαρµογή του θετικού 

ρεύµατος και ενώ η αύξηση του ρυθµού rC16O2 αρχίζει αµέσως, η αύξηση του ρυθµού rC16O18O ακολουθεί 

µετά από λίγα (∼10) δευτερόλεπτα. Η συγκεκριµένη παρατήρηση η οποία ήταν κοινό χαρακτηριστικό για 

όλα τα πειράµατα δυναµικής απόκρισης είναι επίσης σύµφωνη µε το µηχανισµό του θυσιαζόµενου 
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ενισχυτή, 16Oδ-, (sacrificial promoter mechanism). Παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή που σχολιάστηκε στο 

το σχήµα 5.8, παρουσίασαν ανάλογα πειράµατα που έγιναν σε ένα θερµοκρασιακό εύρος 125-300°C µε 

χρήση σταθερών θετικών και αρνητικών ρευµάτων. 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του σχήµατος 5.6, σύµφωνα µε την οποία αναµένεται 

Φαρανταϊκή συµπεριφορά για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 305°C προχωρήσαµε σε πειράµατα 

δυναµικής απόκρισης του ρυθµού, µε εφαρµογή σταθερών ρευµάτων σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Στο 

σχήµα 5.9 παρουσιάζεται ένα από τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν. 
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Σχήµα 5.9. Καταλύτης Pt: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του CO µετά από εφαρµογή σταθερού ρεύµατος +100µΑ 
σε θερµοκρασία 400°C. Συνθήκες αέριας ατµόσφαιρας: P18O2=8x10-8mbar και PC16O=2x10-8mbar. 
 
Η θερµοκρασία που πραγµατοποιήθηκε το πείραµα ήταν 400°C και το ρεύµα που εφαρµόστηκε ήταν 

+100µΑ. Παρατηρούµε ότι η επιβολή ρεύµατος σε αυτές τις συνθήκες είχε ως αποτέλεσµα µια 

Φαρανταϊκή συµπεριφορά του ρυθµού (Λ=0.4). Υπό αυτές τις συνθήκες το περισσότερο από το 

ηλεκτροχηµικά παρεχόµενο οξυγόνο, 16Ο2-, εκροφάται ως 16Ο2 στην αέρια φάση και κατά συνέπεια η 

κάλυψη της επιφάνειας από 16Οδ- παραµένει χαµηλή. Επειδή η κάλυψη της επιφάνειας και σε 18O είναι 

επίσης χαµηλή, λόγω της µεγάλης θερµοκρασίας (400°C), οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 16Οδ- (φάση β3) και 
18O (φάση β2) δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές όµως, όπως έχει αποδειχθεί [2, 

30, 31] αποτελούν ρόλο κλειδί στο φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Κατά συνέπεια η µη 

ύπαρξή τους έχει ως συνέπεια τη µη παρατήρηση του φαινοµένου NEMCA στη συγκεκριµένη περίπτωση 

(Λ<1). Παρόλα αυτά αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση (σχήµα 5.9) κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής του ρεύµατος, εκτός της αύξησης του ρυθµού σχηµατισµού του C16O2 

διακρίνουµε και αύξηση στο ρυθµό σχηµατισµού του C16O18O, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ενισχυτικός 
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ρόλος των 16Οδ εξακολουθεί και είναι ορατός. Ανάλογη συµπεριφορά παρατηρήθηκε και για 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 400°C. 

Όλα τα αποτελέσµατα των πειραµάτων δυναµικής απόκρισης και οι τιµές του παράγοντα 

προσαύξησης που µετρήθηκαν µπορούν να τοποθετηθούν στο σχήµα 5.6 έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι 

η πρόβλεψη που είχε γίνει για τις τιµές του Λ για ένα ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα.  
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Σχήµα 5.10. Καταλύτης Pt: Εξάρτηση του ρυθµού παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια της Pt και της 
παρατηρούµενης αύξησης, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες ανοδικής 
πόλωσης (UWR=1200mV). Τα σηµεία συµβολίζουν πραγµατικές τιµές του Λ υπολογισµένες από ισοθερµοκρασιακά πειράµατα 
δυναµικής απόκρισης. 
 

Στο σχήµα 5.10 που προκύπτει τα σηµεία που φαίνονται εσωτερικά του διαγράµµατος είναι 

πραγµατικές τιµές του παράγοντα προσαύξησης Λ, υπολογισµένες από ισοθερµοκρασιακά πειράµατα 

δυναµικής απόκρισης του ρυθµού, ανάλογα µε αυτά που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.8 και 5.9, µετά 

από εφαρµογή σταθερών θετικών ρευµάτων. Τα σηµεία µε τα κλειστά σύµβολα αντιστοιχούν σε 

πειράµατα που έγιναν σε ολική πίεση 8x10-5 mbar ενώ το σηµείο µε το ανοιχτό σύµβολο αντιστοιχεί σε 

πείραµα που διεξήχθη σε ολική πίεση 2x10-5 mbar. Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.10 υπάρχει πολύ καλή 

συµφωνία µεταξύ των αναµενόµενων τιµών (διακεκοµµένη γραµµή) και των πραγµατικών τιµών που 

υπολογίστηκαν ισοθερµοκρασιακά (σηµεία εντός του διαγράµµατος). Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη 

διάρκεια των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPO) και ειδικότερα όσον αφορά την 

περίπτωση της ανοδικής πόλωσης (σχήµατα 5.1 και 5.2) ο καταλύτης βρίσκεται ουσιωδώς σε µόνιµη 

κατάσταση όσον αφορά την καταλυτική του ενεργότητα.  



Κεφάλαιο 5 140

Από την άλλη µεριά µια συµπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση µε το σχήµα 5.5 (το οποίο προβλέπει 

αύξηση του συνολικού ρυθµού ακόµη και στην περίπτωση καθοδικής πόλωσης) είναι αυτή που 

παρατηρήθηκε κατά την εφαρµογή σταθερών αρνητικών ρευµάτων. Έτσι ενώ από το σχήµα 5.5 περιµένει 

κανείς αύξηση του συνολικού ρυθµού παραγωγής CO2 αυτό που παρατηρήθηκε ήταν το αντίθετο 

(µείωση του συνολικού ρυθµού). Το παραπάνω γεγονός µπορεί να δικαιολογηθεί από τη διαφορά που 

είναι δυνατό να υπάρχει στην κάλυψη της επιφάνειας (υπό συνθήκες καθοδικής πόλωσης) στις δυο 

περιπτώσεις, την ισοθερµοκρασιακή (που έγιναν τα πειράµατα δυναµικής απόκρισης) και την 

θερµοπρογραµµατιζόµενη (που έγιναν τα πειράµατα TPO). Η κάλυψη της επιφάνειας (κυρίως σε 

οξυγόνο) στις δυο αυτές περιπτώσεις, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο, µάλλον ήταν διαφορετική, γεγονός 

που οδήγησε τα µεν πειράµατα TPO (σχήµατα 5.2 και 5.5) να δείχνουν συµπεριφορά ανεστραµµένου 

ηφαιστείου (inverted volcano), η οποία παρατηρείται σε περιπτώσεις χαµηλών καλύψεων, τα δε 

πειράµατα δυναµικής απόκρισης να παρουσιάζουν ηλεκτρόφοβη (electrophobic) συµπεριφορά. Η 

ισοθερµοκρασιακή λειτουργία των τελευταίων πάντως είναι ικανή για την αύξηση της συγκέντρωσης των 

ροφηµένων ειδών στην επιφάνεια που θα οδηγούσε σε ηλεκτρόφοβη συµπεριφορά. 

5.3 Οξείδωση του CO από 18O2 πάνω σε Pd/YSZ/Au 

5.3.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος 

Η αντίδραση της οξείδωσης CO πάνω σε Pd είναι επίσης µια καλά µελετηµένη αντίδραση κατά το 

παρελθόν τόσο στην κατάλυση [1, 2, 32-36] όσο και στην επιστήµη επιφανειών [19, 20, 37-45]. Στο 

χώρο της ηλεκτροκατάλυσης και της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης η παραπάνω αντίδραση έχει µελετηθεί 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο κυρίως χρησιµοποιώντας στοιχεία στερεού 

ηλεκτρολύτη του τύπου Pt/YSZ/Au [2, 13, 46, 47]. Υπάρχουν µελέτες όµως κατά τις οποίες για την 

οξείδωση του CO χρησιµοποιήθηκαν είτε στοιχεία µεταλλικού Pd, δηλαδή Pd/YSZ/Au [2, 35] είτε 

στοιχεία διµεταλλικού καταλύτη Ag-Pd, [36]. Aν συµπεριλάβουµε και την περίπτωση της οξείδωσης του 

CO από NO τότε θα δούµε περιπτώσεις όπου ως καταλυτικό σύστηµα χρησιµοποιήθηκε πάλι το στοιχείο 

Pd/YSZ/Au [48, 49]. Σκοπός και αυτής της µελέτης ήταν χρησιµοποιώντας ένα δεύτερο στοιχείο στερεού 

ηλεκτρολύτη, (Pd/YSZ/Au), να µελετήσουµε το ρόλο του οξυγόνου του φορέα καθώς επίσης και του 

οξυγόνου που παρέχεται από την αέρια φάση. Και σε αυτή την περίπτωση τα τελικά αποτελέσµατα θα 

χρησιµοποιηθούν στην παράγραφο 5.5, για την επιβεβαίωση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή 

(Sacrificial Promoter Mechanism). 

Η παρασκευή του ηλεκτροχηµικού κελιού (Pd/YSZ/Au) το οποίο ήταν τύπου µονού θαλάµου (σχήµα 

1.1b) και χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραµάτων περιγράφτηκε αναλυτικά στην παράγραφο 
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3.3.1 του κεφαλαίου 3. Η φαινόµενη καταλυτική επιφάνεια του καταλυτικού ηλεκτροδίου (Pd) ήταν ίση 

µε 2.8cm2, ενώ η πραγµατική επιφάνειά του ήταν ίση µε 475cm2 (λαµβάνοντας υπόψη επιφανειακή 

πυκνότητα για πολυκρυσταλλικό Pd ίση µε 1.27x1019 atoms/m2 [50] και ενεργή καταλυτική επιφάνεια 

ίση µε 1.6x10-7 molO). Η µέτρηση της ενεργής επιφάνειας έγινε µε τη τεχνική της ισοθερµοκρασιακής 

τιτλοδότησης (Isothermal Surface Technique, IST) [1, 2, 51] χρησιµοποιώντας τιτλοδότηση µονοξειδίου 

του άνθρακα µε οξυγόνο σε ατµοσφαιρική πίεση και θερµοκρασιακό εύρος 300-400°C [1, 2]. Το δείγµα 

τοποθετήθηκε σε θάλαµο κενού και συνδέθηκε µε εξωτερικό ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη προκειµένου 

να υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής σταθερών ρευµάτων και δυναµικών. Λεπτοµέρειες για την 

πειραµατική διάταξη αναφέρονται στην παράγραφο 3.3.2 του κεφαλαίου 3, ενώ µια εικόνα του δείγµατος 

µέσα στο θάλαµο παρουσιάστηκε στο σχήµα 3.8. 

Για όλα τα πειράµατα (θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης και δυναµικής συµπεριφοράς) που θα 

παρουσιαστούν στις επόµενες παραγράφους (και αφορούν χρήση στοιχείου Pd/YSZ/Au) 

χρησιµοποιήθηκε µίγµα αντιδρώντων αερίων σύστασης 1% 18Ο2 και 0.5% CO. Τα προϊόντα της 

αντίδρασης του παραπάνω αερίου µίγµατος, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση καταγράφονταν 

συνεχώς χρησιµοποιώντας βαθµονοµηµένο φασµατογράφο µάζας. 
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Σχήµα 5.11: Καταλύτης Pd: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 καθώς και του δυναµικού του καταλύτη, 
UWR, από τη θερµοκρασία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. Ολική πίεση του θαλάµου 6x10-6 mbar (PC16O=3x10-8mbar, 
P18O2=6x10-8mbar). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s (πάνω). Φάσµατα εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια 
ατµόσφαιρα 16Ο2, ίση µε 9kL (PO2=10-5 mbar για 1200 s) στους 50°C (διακεκοµµένες γραµµές) και στους 200°C (συνεχείς 
γραµµές). Ρυθµός θέρµανσης 1.4°C/s (κάνω). 
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Στο σχήµα 5.11 φαίνεται η εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 από τη 

θερµοκρασία υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. Φαίνονται επίσης (σχήµα 5.11, κάτω) φάσµατα 

εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα κανονικού οξυγόνου (16Ο2) σε χαµηλή, 

50°C (διακεκοµµένες γραµµές) και σε υψηλή, 200°C (συνεχείς γραµµές) θερµοκρασία ρόφησης. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι ο ρυθµός θέρµανσης κατά τη διάρκεια των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης 

οξείδωσης (ΤΡΟ) ήταν 0.5 °C/s ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός στα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης (ΤΡD) οξυγόνου ήταν 1.4 °C/s. Ο αυξηµένος αυτός ρυθµός θέρµανσης έχει ως αποτέλεσµα 

την εµφάνιση των κορυφών εκρόφησης σε υψηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε αυτές που θα 

παίρναµε µε ρυθµό 0.5 °C/s. 

Όπως αναλύθηκε και στην παράγραφο 5.2.1 η παραγωγή του C16O18O οφείλεται στην αντίδραση του 

ροφηµένου µονοξειδίου του άνθρακα, CO(a), µε το παρεχόµενο από την αέρια φάση ροφηµένο οξυγόνο, 
18Ο(a), ενώ η παραγωγή του C16O2 οφείλεται στην αντίδραση του ροφηµένου µονοξειδίου του άνθρακα, 

CO(a), µε το οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16Ο. Και σε αυτή την περίπτωση, κατά την οποία γίνεται 

χρήση Pd/YSZ o σχηµατισµός του C16O2 αποτελεί απόδειξη για την ενεργό συµµετοχή του οξυγόνου, 
16Ο(YSZ). Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.11 ο σχηµατισµός C16O18O είναι δυνατός και µετρήσιµος από 

τους 80°C και µετά, ενώ διέρχεται από ένα ευρύ µέγιστο (357°C) καθώς αυξάνει η θερµοκρασία. Η 

ενεργότητα του καταλύτη σε χαµηλές θερµοκρασίες (<200°C) πιθανότητα έχει σχέση µε την 

αντιδραστικότητα που παρουσιάζει το ροφηµένο οξυγόνο της φάσης β1 (σχήµα 5.11, κάτω). Για το λόγο 

αυτό ο ρυθµός παραγωγής C16O18O σε χαµηλές θερµοκρασίες συµβολίζεται ως rβ1. Από την άλλη µεριά 

το µέγιστο που παρατηρείται στους 350°C και συµβολίζεται ως rβ2 µπορεί άµεσα να συσχετιστεί µε την 

κορυφή β2 που εµφανίζεται στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (σχήµα 5.11 κάτω και 

σχήµατα 3.11-3.12 του κεφαλαίου 3). Στη συγκεκριµένη περίπτωση βέβαια (Pd/YSZ) ο διαχωρισµός των 

κορυφών rβ1 και rβ2 δεν επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια των κινητικών πειραµάτων οξείδωσης. Άλλωστε 

(όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 4) ούτε και οι φάσεις β1 και β2 ήταν ευδιάκριτες στα φάσµατα εκρόφησης 

(TPD) σε µεγάλες θερµοκρασίες ρόφησης (>150°C) και υψηλές καλύψεις. Το µεγάλο εύρος της κορυφής 

επίσης µας επιτρέπει να υποθέσουµε την ύπαρξη ενός τρίτου µεγίστου (rβ3) το οποίο θα φανεί καλύτερα 

παρακάτω (υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης).  

Από την άλλη µεριά ο ρυθµός παραγωγής C16O2 είναι αµελητέος για θερµοκρασίες µικρότερες των 

180°C ενώ αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας εκθετικά µε µια φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης 11 kcal/mol. Για θερµοκρασίες δε µεγαλύτερες των 570°C ο ρυθµός παραγωγής C16O2 

γίνεται µεγαλύτερος και από το ρυθµό παραγωγής C16O18O. Κατά συνέπεια πάνω από αυτή τη 

θερµοκρασία κυριαρχεί για την οξείδωση του CO ο µηχανισµός Mars van Krevelen (MVK) έναντι του 

µηχανισµού Langmuir Hinshelwood (LH). Ο ρυθµός σχηµατισµού του C16O2 σε µεγάλες θερµοκρασίες 

µπορεί να συµβολιστεί ως rβ3 γιατί (σε αναλογία µε τους ρυθµούς rβ1 και rβ2)  µπορεί άµεσα να 
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συσχετιστεί µε την κορυφή β3 που παρουσιάστηκε στα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

του κεφαλαίου 3. Η κορυφή αυτή στην περίπτωση του Pd/YSZ (όπως συζητήθηκε στο κεφάλαιο 3) είναι 

κατειληµµένη τόσο από οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη, 16Ο, όσο και από οξυγόνο της αέριας φάσης, 
18Ο. 

Στο σχήµα 5.11 αξίζει να σηµειωθεί επίσης η συµπεριφορά που παρουσιάζει το δυναµικό (άρα και το 

έργο εξόδου, Φ) καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία. Παρατηρούµε ότι η καµπύλη παρουσιάζει δυο 

µέγιστα, ένα σε µικρή θερµοκρασία (310°C) και ένα σε υψηλή (500°C). Ξεκινώντας από τη συµπεριφορά 

που παρατηρείται µετά τους 350°C και περιλαµβάνει τη δεύτερη κορυφή και τη µείωση του δυναµικού 

µετά τους 500°C µπορούµε να πούµε ότι η συµπεριφορά αυτή εξηγείται ακριβώς µε ανάλογο τρόπο όπως 

και στην περίπτωση του σχήµατος 5.1 που αφορούσε στοιχείο Pt/YSZ/Au. Για θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες των 500°C ο ρυθµός rC16O2 είναι ήδη σηµαντικός (που σηµαίνει ότι το οξυγόνο που 

διαχέεται θερµικά στην επιφάνεια αντιδρά µε το CO) ενώ από την άλλη µεριά, δεν ευνοείται 

θερµοκρασιακά η ρόφηση ισότοπου οξυγόνου από την αέρια φάση που θα είχε ως αποτέλεσµα την 

περαιτέρω αύξηση του δυναµικού. Με άλλα λόγια, το όποιο ροφηµένο οξυγόνο (16Ο ή 18Ο) εγκαταλείπει 

την επιφάνεια (έχοντας ως συνέπεια τη µείωση του δυναµικού) είτε εκροφούµενο ως Ο2 είτε αντιδρώντας 

µε CO και σχηµατίζοντας CΟ2.  

Την ύπαρξη της πρώτης κορυφής στην καµπύλη του δυναµικού η οποία παρατηρείται στους 310°C 

µπορούµε να την αποδώσουµε σε δυο λόγους που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο στοιχείο 

(Pd/YSZ/Au) που χρησιµοποιήθηκε. Πιθανόν στο θερµοκρασιακό εύρος 300-350°C να ευνοείται σε 

µεγαλύτερο βαθµό η ρόφηση του CO στην επιφάνεια του Pd. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την 

ηλεκτροθετικότητα του CO (δότης ηλεκτρονίων) θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του έργου εξόδου της 

επιφάνειας. Ένα δεύτερο στοιχείο που µπορεί να έχει σχέση µε τη µικρή µείωση του δυναµικού που 

παρατηρείται στο θερµοκρασιακό εύρος 300-350°C είναι η γενικότερη συµπεριφορά του δυναµικού κατά 

τη ρόφηση οξυγόνου σε επιφάνεια Pd. Όπως είχε συζητηθεί στο κεφάλαιο 3 (σχήµατα 3.15-3.16) κατά τη 

διάρκεια της ρόφησης οξυγόνου και µετά την αρχική αύξηση του δυναµικού του καταλύτη παρατηρείται 

µια µικρή µείωση. Ανάλογη συµπεριφορά µπορεί να παρουσιάζει το οξυγόνο καθώς αυξάνει η 

θερµοκρασία και αρχίζει να ροφάται στην επιφάνεια του Pd και στην περίπτωση του σχήµατος 5.11. 

Στο σχήµα 5.12 γίνεται µια σύγκριση των δυο ρυθµών, rC16O18O και rC16O2 (µε τις διακεκοµµένες 

γραµµές) που παρουσιάστηκαν στο σχήµα 5.11 µε τους αντίστοιχους ρυθµούς που παρατηρούνται υπό 

συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (εφαρµογή σταθερού δυναµικού +1500mV). 
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Σχήµα 5.12. Καταλύτης Pd: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής 
δυναµικού UWR=1500mV και σύγκριση των δυο ρυθµών µε τους αντίστοιχους που παρατηρούνται υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος. Φαίνεται επίσης η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, παροχής ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, (backspillover). Ολική πίεση του θαλάµου 6x10-6 mbar (PC16O=3x10-8mbar, P18O2=6x10-8mbar). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s 
(πάνω). Φάσµατα εκρόφησης µετά από συνδυασµένη ρόφηση (αέρια + ηλεκτροχηµική) στους 175°C. Ρυθµός θέρµανσης. 
Ρυθµός θέρµανσης 1.4°C/s (κάνω) 
 
Παρουσιάζεται επίσης η θερµοκρασιακή εξάρτηση του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, παροχής ιόντων 

οξυγόνου, Ο2-, (backspillover) από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια του 

Pd. Στο κάτω µέρος του σχήµατος φαίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης µετά από συνδυασµένη ρόφηση οξυγόνου (αέρια + ηλεκτροχηµική) που πραγµατοποιήθηκε 

στους 175°C. Παρατηρώντας το σχήµα µπορούµε να επισηµάνουνε τα παρακάτω σηµεία: 

i. Οι τρεις κορυφές rβ1, rβ2 και rβ3 µπορούν να συσχετιστούν µε τις κορυφές β1, β2 και β3 του φάσµατα 

εκρόφησης που προκύπτει µετά από συνδυασµένη ρόφηση οξυγόνου (σχήµα 5.12, κάτω). 

Παρατηρούµε ότι υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης ο διαχωρισµός των κορυφών rβ2 και rβ3 

βελτιώνεται πιθανότατα λόγω της εξασθένισης του δεσµού των ροφηµένων στη φάση β2 οξυγόνων 

(λόγω της παρουσίας πλεγµατικού οξυγόνου στην επιφάνεια). 

ii. Τόσο ο ρυθµός παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, όσο και ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 γίνεται 

µετρήσιµος για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 120°C. 

iii. Τόσο ο ρυθµός rC16O2 όσο και η επαγόµενη αύξησή του (λόγω ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης), ∆rC16O2 

είναι πάντοτε µικρότερη και µάλιστα κατά µια τάξη µεγέθους από το ρυθµό παροχής ιόντων 

οξυγόνου, Ι/2F. 
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iv. Για θερµοκρασίες µικρότερες των 295°C, η µείωση του ρυθµού παραγωγής C16O18O, ∆rC16O18O είναι 

σε απόλυτη τιµή λίγο µεγαλύτερη από το ρυθµό παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να αναµένει κανείς σε τέτοιες θερµοκρασιακές περιοχές αρνητικούς παράγοντες 

προσαύξησης, Λ, µικρότερους του -1. Επειδή όµως η µείωση ∆rC16O18O είναι εν γένει πολύ µικρή για 

Τ<295°C και το Ι/2F οριακά µετρήσιµο, το παραπάνω συµπέρασµα είναι αρκετά επισφαλές και εντός 

των ορίων του πειραµατικού σφάλµατος. Στο υπόλοιπο θερµοκρασιακό εύρος (έως και του 560°C), ο 

ρυθµός σχηµατισµού C16O18O είναι αισθητά µικρότερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε υπό 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος ενώ η µείωσή του, ∆rC16O2, είναι πάντοτε µικρότερη από το ρυθµό 

παροχής ιόντων, Ι/2F, στην καταλυτική επιφάνεια. 

 

Προκειµένου να δούµε τη συµπεριφορά του δείγµατος στις ίδιες συνθήκες αλλά κάτω από καθοδική 

πόλωση επαναλάβαµε το πείραµα εφαρµόζοντας µέσω του ποτενσιοστάτη ένα σταθερό αρνητικό 

δυναµικό -1500mV. Η εξάρτηση των δυο ρυθµών rC16O18O και rC16O2 και του ρυθµού Ι/2F από τη 

θερµοκρασία φαίνονται στο σχήµα 5.13 (συνεχείς γραµµές). Ταυτόχρονα γίνεται και σύγκριση των δυο 

αυτών ρυθµών, µε τους αντίστοιχους που παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος (σχήµα 

5.11). 
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Σχήµα 5.13. Καταλύτης Pd: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής 
δυναµικού UWR=-1500mV και σύγκριση των δυο ρυθµών µε τους αντίστοιχους που παρατηρούνται υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος. Φαίνεται επίσης η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, απαγωγής ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, από την επιφάνεια Pd (spillover). Ολική πίεση του θαλάµου 6x10-6 mbar (PC16O=3x10-8mbar, P18O2=6x10-8mbar). Ρυθµός 
θέρµανσης 0.5°C/s. 
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Στην περίπτωση της καθοδικής πόλωσης, ο ρυθµός I/2F εκφράζει το ρυθµό απαγωγής των ιόντων 

οξυγόνου, Ο2-, από την επιφάνεια του Pd προς το στερεό ηλεκτρολύτη (spillover) και εν συνεχεία προς το 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο του Au. Παρατηρώντας το σχήµα 5.13 µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής 

σηµεία: 

i. Τόσο η ανάπτυξη ρεύµατος, Ι, λόγω της επιβολής του σταθερού αρνητικού δυναµικού όσο και ο 

ρυθµός σχηµατισµού C16O2 γίνεται µετρήσιµος για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 120°C. Η 

θερµοκρασία αυτή είναι περίπου η ίδια µε την αντίστοιχη θερµοκρασία στην περίπτωση της ανοδικής 

πόλωσης. 

ii. Ο ρυθµός rC16O2 παραµένει µικρός για θερµοκρασίες έως και 500°C εξαιτίας της εφαρµογής 

αρνητικού δυναµικού και της επαγόµενης παρεµπόδισης των ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, να 

µεταφερθούν στην επιφάνεια του Pd και να αντιδράσουν µε το ροφηµένο CO. Από την άλλη µεριά 

για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 500°C ο ρυθµός αυτός αυξάνει µε εκθετικό ρυθµό µεγαλύτερο 

από τον αντίστοιχο που παρατηρείται σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

εν µέρει στην αντίδραση CO µε οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη (προς παραγωγή C16O2) πάνω 

στην ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια του βοηθητικού ηλεκτροδίου (Au), αντίδραση η οποία ευνοείται 

(όπως θα δούµε και στην παράγραφο 5.4.1) σε υψηλές θερµοκρασίες 

iii. Για όλο το θερµοκρασιακό φάσµα η αύξηση ή η µείωση του ρυθµού παραγωγής C16O18O, ∆rC16O18O 

είναι µικρότερη από το ρυθµό άντλησης ιόντων οξυγόνου, Ι/2F. Σύµφωνα µε αυτό το αποτέλεσµα 

υπό αυτές τις συνθήκες (καθοδική πόλωση και οξειδωτικές συνθήκες) δεν αναµένεται µη-

Φαρανταϊκή συµπεριφορά (⏐Λ⏐>1).  

vi. Και στην περίπτωση της καθοδικής πόλωσης, όπως και στην περίπτωση του ανοιχτού κυκλώµατος οι 

δυο ρυθµοί rβ1 και rβ2 αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό µοιάζει να είναι λογικό µιας και δεν υπάρχουν 

ιόντα οξυγόνου, 16Ο2-, στην καταλυτική επιφάνεια του Pd, τα οποία θα είχαν ως συνέπεια να 

ωθήσουν τα ροφηµένα οξυγόνα, 18Ο, σε ασθενέστερα ροφηµένες θέσεις, όπως είδαµε στην 

περίπτωση της ανοδικής πόλωσης. 

vii. Το ρεύµα αυξάνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία πάνω από τους 120°C. Ο ρυθµός της αύξησής του 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο που καταγράφτηκε υπό συνθήκες ανοδικής 

πόλωσης, πράγµα που οφείλεται στη διαφορετικότητα µεταξύ των δυο ηλεκτροδίων (Pd και Αu). Το 

γεγονός αυτό ήταν η αιτία που το συγκεκριµένο πείραµα τερµατίστηκε σε χαµηλότερη θερµοκρασία 

(560°C) απ’ ότι τα αντίστοιχα που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.11 και 5.12. Αξίζει επίσης να 

αναφέρουµε το σηµείο καµπής που παρουσιάζει η καµπύλη του ρεύµατος µετά τους 350°C, λίγο 

µετά δηλαδή τη θερµοκρασία όπου παρουσιάζεται το µέγιστο στο ρυθµό σχηµατισµού C16O18O. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται δυο σχήµατα τα οποία προκύπτουν από επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.12 και 5.13. Το σχήµα 5.14 παρουσιάζει για ένα 

θερµοκρασιακό εύρος 30-520°C και υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης (UWR=1500mV), το ρυθµού 

παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια του Pd και ταυτόχρονα την παρατηρούµενη 

µεταβολή, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO. 
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Σχήµα 5.14. Καταλύτης Pd: Εξάρτηση του ρυθµού παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια του Pd και της 
παρατηρούµενης µεταβολής, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες ανοδικής 
πόλωσης (UWR=1500mV) 
 

Το σχήµα 5.14 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια εκτίµηση για τις θερµοκρασιακές περιοχές εντός των 

οποίων αναµένεται Φαρανταϊκή (Λ≤1) και µη-Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά. Σύµφωνα λοιπόν µε το 

σχήµα 4.14 για τις δεδοµένες οξειδωτικές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν (1% 18Ο2 και 0.5% CO), µη- 

Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά περιµένει κανείς σε θερµοκρασίες µικρότερες των 295°C ενώ από την 

άλλη µεριά πειράµατα δυναµικής απόκρισης σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 295°C αναµένεται να 

παρουσιάσουν Φαρανταϊκή συµπεριφορά (Λ≤1). Επειδή όµως, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο, η µείωση του ολικού ρυθµού ∆rtotal είναι εν γένει πολύ µικρή για Τ<295°C και το Ι/2F 

οριακά µετρήσιµο, το παραπάνω συµπέρασµα είναι εντός του πειραµατικού σφάλµατος. Από την άλλη 

µεριά, για θερµοκρασίες 295°C<Τ<560°C ο ρυθµός σχηµατισµού C16O18O είναι αισθητά µικρότερος από 

τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος ενώ η µεταβολή του ολικού 

ρυθµού, ∆rtotal, είναι πάντοτε µικρότερη από το ρυθµό παροχής ιόντων, Ι/2F, στην καταλυτική επιφάνεια. 

Πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µετά από επιβολή σταθερού ρεύµατος σε 
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ισοθερµοκρασιακές συνθήκες θα παρουσιαστούν στην επόµενη παράγραφο (5.3.2) για διάφορες 

θερµοκρασίες.  

Σε απόλυτη αναλογία µε ό,τι συζητήθηκε παραπάνω µπορεί κανείς να επεξεργαστεί να δεδοµένα του 

σχήµατος 4.13 προκειµένου να καταλήξει σε ένα αντίστοιχο του σχήµατος 4.14 διάγραµµα, µέσα από το 

οποίο να προβλέπεται η ύπαρξη ή όχι θερµοκρασιακών περιοχών εντός των οποίων να αναµένεται 

Φαρανταϊκή (Λ≤1) και µη- Φαρανταϊκή (Λ>>1) συµπεριφορά του δείγµατος όταν βρεθεί σε συνθήκες 

καθοδικής πόλωσης. Αυτό ακριβώς το διάγραµµα παρουσιάζεται στο σχήµα 5.15. 
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Σχήµα 5.15. Καταλύτης Pd: Εξάρτηση του ρυθµού απαγωγής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, από την επιφάνεια του Pd και της 
παρατηρούµενης αύξησης, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες καθοδικής 
πόλωσης (UWR=-1200mV) 
 

Φαίνεται λοιπόν από το σχήµα 5.15 ότι για όλο το θερµοκρασιακό εύρος 120-520°C αναµένεται 

Φαρανταϊκή (⏐Λ⏐<1) συµπεριφορά κάτω από καθοδική πόλωση. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο 

διάγραµµα 5.15 δεν περιέχονται δεδοµένα για 520°C<Τ<560°C. Στο συγκεκριµένο διάστηµα ναι µεν 

παρατηρείται µια αύξηση τόσο στο ρυθµό σχηµατισµού C16O2 όσο και στο ρυθµό σχηµατισµού C16O18O, 

αποδόθηκε όµως (όπως και αναφέρθηκε στο σχολιασµό του σχήµατος 5.13) στην καταλυτική 

συνεισφορά του βοηθητικού ηλεκτροδίου (Au). 

Στην επόµενη παράγραφο θα παρουσιαστούν πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µε 

εφαρµογή σταθερών θετικών και αρνητικών ρευµάτων σε διάφορες θερµοκρασίες. Από τα αποτελέσµατα 

των πειραµάτων αυτών καθώς και από τον υπολογισµό της πραγµατικής τιµής του παράγοντα 

προσαύξησης Λ, θα γίνει µια πρώτη εκτίµηση για την ορθότητα των προβλεπόµενων τιµών του Λ που 
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προκύπτουν από τα διαγράµµατα 5.14 και 5.15. Επίσης χρησιµοποιώντας τις πειραµατικές τιµές του 

παράγοντα προσαύξησης Λ και συγκρίνοντάς τες µε τις τιµές που προβλέπονται από το µηχανισµό του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial Promoter Mechanism) θα µπορέσουµε να επαληθεύσουµε η όχι τον 

τελευταίο. Η επαλήθευση αυτή όπως προαναφέρθηκε θα γίνει στην παράγραφο 5.5. 

5.3.2 Πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού 

Στο σχήµα 5.16 φαίνονται δυο πειράµατα δυναµικής συµπεριφοράς του καταλυτικού ρυθµού µετά 

από σταθερή εφαρµογή δυο διαδοχικών θετικών (+5µΑ) ρευµάτων σε θερµοκρασία 340°C. 
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Σχήµα 5.16. Καταλύτης Pd: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του CO µετά από εφαρµογή διαδοχικών σταθερών 
ρευµάτων +5µΑ σε θερµοκρασία 340°C. Συνθήκες αέριας ατµόσφαιρας: P18O2=5x10-8mbar και PC16O=2.5x10-8mbar. 
 
Παρατηρούµε ότι σταθερή επιβολή 5µΑ είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του ρυθµού σχηµατισµού 

C16O18O και ταυτόχρονα (όπως αναµένεται) την αύξηση του ρυθµού σχηµατισµού C16O2. Αν κοιτάξουµε 

το διάγραµµα 5.12, το οποίο συγκρίνει τη συµπεριφορά του ρυθµού rC16O18O υπό συνθήκες ανοδικής 

πόλωσης µε τον αντίστοιχο ρυθµό που παίρνει κανείς υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, τότε για τη 

θερµοκρασία των 340°C προβλέπεται µείωση του rC16O18O µε εφαρµογή θετικών ρευµάτων. Από την άλλη 

µεριά η αύξηση του ρυθµού rC16O2 όχι µόνο είναι αναµενόµενη, µιας και προωθούνται στην καταλυτική 

επιφάνεια ιόντα οξυγόνου, 16Ο2-, αλλά µπορεί να πάρει και τιµές (π.χ. στην πρώτη εφαρµογή των 5µΑ) 

µεγαλύτερες σε απόλυτη τιµή από την µείωση που προκαλείται στο ρυθµό rC16O18O. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η συνολική µεταβολή του ρυθµού παραγωγής, ∆rtotal, να είναι θετική, τουλάχιστον στην 



Κεφάλαιο 5 150

πρώτη περίπτωση εφαρµογής των 5µΑ. Παρόλα αυτά όµως η τιµή του παράγοντα προσάυξησης, Λ είναι 

πολύ µικρή και στις δυο περιπτώσεις (0.04 και -0.03 αντίστοιχα) και εντός της Φαρανταϊκής περιοχής. Το 

γεγονός αυτό συµφωνεί απόλυτα µε το διάγραµµα 5.14 που προβλέπει Φαρανταϊκή συµπεριφορά για 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 295°C. Αν κοιτάξουµε και το λόγο προσαύξησης ρ θα δούµε ότι και 

αυτός είναι µικρός και στις δυο περιπτώσεις (1.1 και 0.94 αντίστοιχα). Παρατηρούµε επίσης στο σχήµα 

5.18 ότι µετά τη διακοπή της εφαρµογής του ρεύµατος και οι δυο ρυθµοί (rC16O18O και rC16Ο2) επιστρέφουν 

στις αρχικές τους τιµές. 

Αξιοσηµείωτο ακόµη είναι το γεγονός ότι πριν την εφαρµογή των ρευµάτων η τιµή που έχει το 

δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος είναι αρκετά υψηλή (∼1000mV). Το γεγονός αυτό, το οποίο αποτελεί και 

µια γενικότερη συµπεριφορά που παρατηρήθηκε σε όλα τα πειράµατα δυναµικής απόκρισης σε υψηλές 

θερµοκρασίες (>300°C) είναι ενδεικτικό για την ύπαρξη µεγάλης ποσότητας ροφηµένου οξυγόνου στην 

καταλυτική επιφάνεια ή κατ’ αντιστοιχία τη µειωµένη ποσότητα ροφηµένου CO. Ο µικρός λόγος 

προσαύξησης ρ, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη κάλυψη της επιφάνειας (που προκύπτει από την υψηλή τιµή 

του δυναµικού του καταλύτη) έρχονται σε απόλυτη συµφωνία µε το συµπέρασµα του κεφαλαίου 3, 

σύµφωνα µε το οποίο η ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου σε κορεσµένη από οξυγόνο επιφάνεια 

Pd δεν αναµένεται να δώσει µεγάλη µεταβολή στο συνολικό ρυθµό και κατά συνέπεια µεγάλο λόγο 

προσαύξησης, ρ. 

Στο σχήµα 5.17 παρουσιάζεται ένα δεύτερο πείραµα δυναµικής απόκρισης µετά από επιβολή ενός 

θετικού (150µΑ) και ενός αρνητικού (-75µΑ) ρεύµατος στους 550°C. Η αρκετά µεγάλη θερµοκρασία των 

550°C επιλέχτηκε προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανότητα αύξησης, εκτός του ρυθµού σχηµατισµού 

C16O2 και του C16O18O όπως παρατηρείται στο σχήµα 5.12. Παρατηρούµε ότι τόσο ο ρυθµός rC16O2 όσο 

και ο rC16O18O αµέσως µετά την εφαρµογή του θετικού ρεύµατος (150µΑ) διέρχονται από ένα µέγιστο ενώ 

στη συνέχεια ακολουθούν τη πορεία που είδαµε και στο διάγραµµα 5.16. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µετά το 

µέγιστο, ο ρυθµός σχηµατισµού C16O18O τείνει σε µια νέα µόνιµη κατάσταση που έχει υψηλότερη τιµή 

από την αρχική. Στην κατάσταση αυτή παραµένει για µικρό χρονικό διάστηµα (∼30s) και στη συνέχεια 

πέφτει σε µια νέα τιµή η οποία είναι µικρότερη από την αρχική. Η παραπάνω συµπεριφορά ήταν 

επαναλήψιµη σε όλα τα πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού σε υψηλές θερµοκρασίες (>500°C). 

Αρχικά πριν την εφαρµογή του ρεύµατος λόγω της µεγάλης θερµοκρασίας και της δυνατότητας για 

εκρόφηση οξυγόνου από την επιφάνεια, η κάλυψη της τελευταίας σε οξυγόνο είναι µικρή. Κατά συνέπεια 

και µε βάση τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου 3 ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου αναµένεται να 

επιδράσει θετικά στη µεταβολή του ρυθµού. Πιθανόν όµως η µεγάλη αύξηση της κάλυψης της 

επιφάνειας σε οξυγόνο, κάτι που συµβαίνει όσο µεγαλώνει ο χρόνος εφαρµογής του ρεύµατος, να έχει 

αρνητική επίδραση τουλάχιστον όσον αφορά το ρυθµό σχηµατισµού C16O18O. Γι αυτό το λόγο, η τελική 
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τιµή του rC16O18O µετά την εφαρµογή του θετικού ρεύµατος να είναι µικρότερη από αυτή που είχε σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος.  
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Σχήµα 5.17. Καταλύτης Pd: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του CO µετά από εφαρµογή σταθερού θετικού 
(+150µΑ) και αρνητικού (-75µΑ) ρεύµατος σε θερµοκρασία 550°C. Συνθήκες αέριας ατµόσφαιρας: P18O2=2x10-7mbar και 
PC16O=1x10-7mbar. 
 

Αξιοσηµείωτη είναι η συµπεριφορά που παρουσιάζουν οι δυο ρυθµοί µετά τη διακοπή της εφαρµογής 

του ρεύµατος. Παρατηρούµε µια αύξηση τόσο του rC16O18O όσο και του rC16O2. Το γεγονός αυτό σηµαίνει 

ότι σε όλη της διάρκεια του περάµατος βρισκόµαστε σε µη µόνιµη κατάσταση. Λόγω της µεγάλης 

θερµοκρασίας ενδεχοµένως να έχουµε συνεχώς εκρόφηση από την επιφάνεια τόσο οξυγόνου που είχε 

βρεθεί ροφηµένο από την αέρια φάση όσο και οξυγόνου που είχε φτάσει στην επιφάνεια λόγω θερµικής 

διάχυσης. Παρόλα αυτά όµως παρατηρούµε ότι η εφαρµογή ρευµάτων έχει επίδραση στους δυο ρυθµούς. 

Στο σχήµα 5.16 επίσης µπορούµε να δούµε και τη συµπεριφορά των δυο ρυθµών µετά από εφαρµογή 

σταθερού αρνητικού δυναµικού (-75µΑ). Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούµε και πάλι ότι ο ρυθµός 

σχηµατισµού C16O18O περνά από ένα µέγιστο ενώ η τελική του τιµή καταλήγει µάλλον στην τιµή που θα 

είχε αν αφήναµε να περάσει ο χρόνος χωρίς να εφαρµόσουµε κάποιο ρεύµα (αν πάρουµε βέβαια ως βάση 

την ανοδική γραµµική πορεία του ρυθµού). Από την άλλη µεριά ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 µειώνεται 

κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του αρνητικού ρεύµατος λόγω της παρεµπόδισης των ιόντων οξυγόνου 

να φτάσουν στην καταλυτική επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση η µεγάλη θερµοκρασία διεξαγωγής του 

συγκεκριµένου πειράµατος (που είχε ως αποτέλεσµα τη µη µόνιµη κατάσταση του συστήµατος) σε 

συνδυασµό µε την καταλυτική συνεισφορά του βοηθητικού ηλεκτροδίου (υπό συνθήκες καθοδικής 
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πόλωσης, δηλαδή παροχή ιόντων οξυγόνου στην επιφάνειά του) περιπλέκει την κατάσταση και δε 

διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό του σχήµατος 5.16 που αξίζει να σχολιάσουµε είναι η τιµή του 

δυναµικού του καταλύτη πριν την εφαρµογή του θετικού ρεύµατος. Παρατηρούµε ότι το δυναµικό έχει 

πολύ µικρότερη τιµή από αυτή που είχε παρατηρηθεί σε πειράµατα δυναµικής απόκρισης σε µικρότερες 

θερµοκρασίες. Το παραπάνω γεγονός µπορεί να δικαιολογηθεί από τη µειωµένη κάλυψη σε οξυγόνο της 

καταλυτικής επιφάνειας. Στην περίπτωση που η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 500°C η εκρόφηση ή 

η αντίδραση των ροφηµένων στην επιφάνεια οξυγόνων είναι πολύ πιο εύκολη και κατά συνέπεια η τιµή 

του δυναµικού είναι µειωµένη και τείνει όσο αυξάνει η θερµοκρασία στην τιµή της καθαρής επιφάνειας 

του Pd/YSZ. 

Όλα τα αποτελέσµατα των πειραµάτων δυναµικής απόκρισης και οι τιµές του παράγοντα 

προσαύξησης που µετρήθηκαν µπορούν να τοποθετηθούν στο σχήµα 5.14 έτσι ώστε να συγκριθούν µε 

τις τιµές που απορρέουν από την καµπύλη πρόβλεψης του Λ του σχήµατος 5.14.  
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Σχήµα 5.18. Καταλύτης Pd: Εξάρτηση του ρυθµού παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια του Pd και της 
παρατηρούµενης µεταβολής, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες ανοδικής 
πόλωσης (UWR=1500mV). Τα σηµεία συµβολίζουν πραγµατικές τιµές του Λ υπολογισµένες από ισοθερµοκρασιακά πειράµατα 
δυναµικής απόκρισης. 
 
Στο σχήµα 5.18 που προκύπτει, τα σηµεία που φαίνονται εσωτερικά του διαγράµµατος είναι πραγµατικές 

τιµές του παράγοντα προσαύξησης, Λ, υπολογισµένες από ισοθερµοκρασιακά πειράµατα δυναµικής 

απόκρισης του ρυθµού, ανάλογα µε αυτά που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 5.16 και 5.17, µετά από 
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εφαρµογή σταθερών θετικών ρευµάτων. Τα σηµεία µε τα κλειστά σύµβολα αντιστοιχούν σε πειράµατα 

που έγιναν σε ολική πίεση 6x10-6 mbar ενώ το σηµείο µε το ανοιχτό σύµβολο αντιστοιχεί σε πείραµα που 

διεξήχθη σε ολική πίεση 2x10-6 mbar. Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.18 υπάρχει πολύ καλή συµφωνία 

µεταξύ των αναµενόµενων τιµών (διακεκοµµένη γραµµή) και των πραγµατικών τιµών που 

υπολογίστηκαν ισοθερµοκρασιακά (σηµεία εντός του διαγράµµατος). Η απουσία ισοθερµοκρασιακών 

πειραµάτων σε χαµηλές θερµοκρασίες µας εµποδίζει να επιβεβαιώσουµε την πρόβλεψη για µη-

Φαρανταϊκή συµπεριφορά σε χαµηλές θερµοκρασίες. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες 

παραγράφους όµως, οι υπολογισµοί στη συγκεκριµένη περίπτωση για παράγοντες προσαύξησης έως και -

8 βρίσκονται εντός του πειραµατικού λάθους εξαιτίας της µικρής αύξησης του συνολικού ρυθµού για 

θερµοκρασίες µικρότερες των 295°C κάτω από συνθήκες ανοδικής πόλωσης καθώς και του πολύ µικρού 

(οριακά µετρήσιµου) ρυθµού, Ι/2F, που παρατηρήθηκε στο συγκεκριµένο θερµοκρασιακό εύρος. 

5.4 Οξείδωση του CO από 18O2 πάνω σε Au/YSZ/Au 

5.4.1 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPΟ) υπό συνθήκες ανοιχτού και 

κλειστού κυκλώµατος και συµπεριφορά του ρυθµού σε σταθερή εφαρµογή ρευµάτων 

H χρήση του µετάλλου του Au ως καταλυτικού µέσου για την πραγµατοποίηση διάφορων 

οξειδωτικών αντιδράσεων εθεωρείτο έως και την περασµένη δεκαετία ανέφικτη. Τα τελευταία χρόνια 

όµως και µε την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας έγινε εφικτή η παρασκευή νανοδιεσπαρένων καταλυτών 

Au (σωµατίδια µετάλλου < 5nm) σε διάφορους φορείς (π.χ. TiO2, Fe2O3, Co3O4, CeO2, ZrO2, Al2O3 κ.α.), 

η χρήση των οποίων έδειξε σηµαντικές καταλυτικές ιδιότητες σε αντιδράσεις όπως οξείδωση CO, 

υδρογόνωση και µερική οξείδωση υδρογονανθράκων, εκλεκτική οξείδωση αλκενίων [52-59] κ.α.. Η 

καταλυτική ενεργότητα µάλιστα τέτοιων καταλυτών παρατηρήθηκε ότι είναι συνάρτηση του µεγέθους 

των σωµατιδίων του Au [52-59]. Πιο συγκεκριµένα η µελέτη της οξείδωσης του CO, µε χρήση 

καταλυτών Au, τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει το αντικείµενο πολλών εργασιών στο γενικότερο 

χώρο της κατάλυσης [59-74]. 

Κατά τις προηγούµενες παραγράφους και συγκεκριµένα κατά τη µελέτη θερµοπρογραµµατιζόµενης 

οξείδωσης CO µε χρήση στοιχείων Pt  και Pd ένα µέρος του ρυθµού παραγωγής τόσο C16O18O όσο και 

C16O2 (κάτω από καθοδικές συνθήκες πόλωσης) και για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 500°C 

αποδόθηκε στην καταλυτική συνεισφορά του βοηθητικού ηλεκτροδίου (Au). Για να αιτιολογηθεί η 

υπόθεση αυτή καθώς και για να διερευνηθεί γενικότερα η συµπεριφορά ενός στοιχείου Au/YSZ/Au, οι 

ίδιες οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης (1%18O2 + 0.25%CO) χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (υπό συνθήκες ανοιχτού και κλειστού κυκλώµατος) καθώς και σε 

πειράµατα δυναµικής απόκρισης υπό ισοθερµοκρασιακές συνθήκες. 
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Η παρασκευή του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε έγινε µε εναπόθεση λεπτών υµενίων Au πάνω σε 

στερό ηλεκτρολύτη YSZ (ZrO2-8%Y2O3, Dynamic-Ceramic) διαµέτρου 20mm και πάχους 2mm. Για την 

εναπόθεση των τριών ηλεκτροδίων Αu (εργασίας, βοηθητικού και αναφοράς) χρησιµοποιήθηκε 

οργανοµεταλλικό διάλυµα Au (Engelhard A-1118) και θερµική επεξεργασία που περιελάµβανε θέρµανση 

στους 400°C για 2 ώρες και κατόπιν στους 850°C για 30 λεπτά [2]. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα που να αφορούν τη χρήση στοιχείου 

Au/YSZ/Au σε πειράµατα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 

Στο σχήµα 5.19 γίνεται µια σύγκριση των δυο ρυθµών, rC16O18O και rC16O2 υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος (διακεκοµµένες γραµµές) και υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής δυναµικού, UWR=2000mV 

(συνεχείς γραµµές). 
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Σχήµα 5.19. Καταλύτης Au: Εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 υπό συνθήκες σταθερής εφαρµογής 
δυναµικού UWR=2000mV και σύγκριση των δυο ρυθµών µε τους αντίστοιχους που παρατηρούνται υπό συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώµατος. Φαίνεται επίσης η εξάρτηση από τη θερµοκρασία του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, παροχής ιόντων οξυγόνου, 
Ο2-, (backspillover). Ολική πίεση του θαλάµου 6x10-5 mbar (PC16O=6x10-7mbar, P18O2=1.5x10-7mbar). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s 
 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχει νόηµα ο χαρακτηρισµός 

καθοδικές ή ανοδικές συνθήκες λειτουργίας µιας και τόσο το ηλεκτρόδιο εργασίας όσο και το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο απoτελούνται από το ίδιο µέταλλο (Au). Στο σχήµα 5.19 παρουσιάζεται επίσης η 

θερµοκρασιακή εξάρτηση του ηλεκτροχηµικού ρυθµού, I/2F, παροχής ιόντων οξυγόνου, Ο2-, 

(backspillover) από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια του Au. Παρατηρώντας το σχήµα 

µπορούµε να επισηµάνουνε τα παρακάτω σηµεία: 



Κεφάλαιο 5 155

i. Τόσο στην περίπτωση του ανοιχτού κυκλώµατος όσο και στην περίπτωση εφαρµογής σταθερού 

δυναµικού ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 είναι σε όλο το θερµοκρασιακό εύρος του πειράµατος 

µεγαλύτερος από το ρυθµό σχηµατισµού C16O18O. Η συµπεριφορά αυτή η οποία είναι αντίθετη από 

αυτή που παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Pd και της Pt οφείλεται τόσο στη µικρή καταλυτική 

ενεργότητα του Au όσο και στη µειωµένη δυνατότητά του για ρόφηση οξυγόνου από την αέρια 

φάση. 

ii. Υπό συνθήκες επιβολής σταθερού δυναµικού τόσο ο ρυθµός rC16O2  όσο και ο rC16O18O αρχίζουν να 

γίνονται µετρήσιµοι από µικρότερες θερµοκρασίες απ’ ότι στην περίπτωση του ανοιχτού 

κυκλώµατος. Με άλλα λόγια δηλαδή, η παρουσία ιοντικού οξυγόνου στην επιφάνεια του Au (πλέον 

εκείνου που φτάνει λόγω θερµικής διάχυσης σε µεγάλες θερµοκρασίες) δρα ενισχυτικά για την 

αύξηση των δυο ρυθµών σχηµατισµού CO2. Οι ρυθµοί αυτοί γίνονται σηµαντικά αισθητοί για 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 500°C. 

iii. Τόσο η ύπαρξη ρυθµού σχηµατισµού C16O2 (που προϋποθέτει ρόφηση CO) όσο και η ύπαρξη ρυθµού 

σχηµατισµού C16O18O (που προϋποθέτει ταυτόχρονη ρόφηση οξυγόνου της αέριας φάσης και CO) 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το ηλεκτρόδιο του Au εναποτεθειµένο σε YSZ µπορεί να δράσει 

καταλυτικά, υπό ορισµένες συνθήκες. Στην περίπτωση του ανοιχτού κυκλώµατος ιοντικό οξυγόνο 

µπορεί να βρεθεί στην επιφάνεια όσο µεγαλώνει η θερµοκρασία λόγω θερµικής διάχυσης. Από την 

άλλη µεριά ιοντικό οξυγόνο προωθείται ηλεκτροχηµικά στην επιφάνεια ακόµα και σε µικρότερες 

θερµοκρασίες. Στην τελευταία περίπτωση σύµφωνα µε το συµπέρασµα (ii) οι ρυθµοί σχηµατισµού 

rC16O2  και rC16O18O γίνονται αισθητοί σε µικρότερες θερµοκρασίες.  

Το συµπέρασµα λοιπόν που µπορούµε να βγάλουµε είναι ότι παρουσία ιοντικού οξυγόνου (ή αλλιώς 

παρουσία µιας διπλοστοιβάδας) σε υψηλές θερµοκρασίες (>500°C) η επιφάνεια του Au µπορεί να δράσει 

καταλυτικά και να δεχτεί προς ρόφηση τόσο οξυγόνο της αέριας φάσης όσο και CO. 

 

Έχοντας τα δεδοµένα το σχήµατος 5.19 µπορούµε να προχωρήσουµε στην κατασκευή ενός νέου 

διαγράµµατος, ανάλογου µε αυτά που παρουσιάστηκαν στις περιπτώσεις Pt και Pd, το οποίο θα 

αναπαριστά τόσο τη µεταβολή του συνολικού ρυθµού (υπό συνθήκες επιβολής δυναµικού, 2000mV) όσο 

και το ρυθµό παροχής ιόντων Ι/2F συναρτήσει της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 5.20. Καταλύτης Au: Εξάρτηση του ρυθµού παροχής ιόντων οξυγόνου, Ι/2F, προς την επιφάνεια του Au και της 
παρατηρούµενης µεταβολής, ∆rtotal, του συνολικού ρυθµού οξείδωσης του CO από τη θερµοκρασία (συνεχείς γραµµές). Με τη 
διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται η αναµενόµενη τιµή του παράγοντα προσαύξησης Λ για τις συγκεκριµένες συνθήκες πόλωσης 
(UWR=2000mV). Οι προβλέψεις αυτές ισχύουν τόσο για καθοδική όσο και για ανοδική πόλωση. Το σηµεία συµβολίζει 
πραγµατική τιµή του Λ υπολογισµένη από ισοθερµοκρασιακό πείραµα δυναµικής απόκρισης. 
 

Το σχήµα 4.20 δίνει την αναµενόµενη τιµή του συντελεστή προσαύξησης, Λ, που αναµένεται υπό 

ισοθερµοκρασιακές συνθήκες και επιβολή αρνητικής ή θετικής πόλωσης. Όπως παρατηρούµε σε όλο το 

θερµοκρασιακό εύρος αναµένεται Φαρανταϊκή συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα λοιπόν του 

σχήµατος 5.20 η χρήση στοιχείου Au/YSZ/Au δεν αναµένεται να δώσει µη-Φαρανταϊκή (Λ>1) 

συµπεριφορά σε ένα ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα (150-650°C). Προς επιβεβαίωση της παραπάνω 

πρόβλεψης προχωρήσαµε στη διεξαγωγή ενός πειράµατος δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µετά από 

σταθερή επιβολή ενός θετικού (10µΑ) και ενός αρνητικού (-10µΑ) ρεύµατος. Η θερµοκρασία που 

επιλέχτηκε ήταν αρκετά υψηλή (480°C) έτσι ώστε να είναι µετρήσιµοι τόσο ο ρυθµός σχηµατισµού 

C16O2 όσο και ο ρυθµός σχηµατισµού C16O18O. 
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Σχήµα 5.21. Καταλύτης Au: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του CO µετά από εφαρµογή σταθερού ρεύµατος +10µΑ 
και  -10µΑ σε θερµοκρασία 480°C. Συνθήκες αέριας ατµόσφαιρας: P18O2=6x10-7mbar και PC16O=1.5x10-7mbar. 
 

Παρατηρούµε στο σχήµα 5.21 ότι αρχικά (t<0) ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 είναι µεγαλύτερος από 

τον αντίστοιχο του C16O16O, κάτι που αναµένεται όπως είδαµε και στο διάγραµµα 5.19. Το γεγονός 

επίσης ότι και οι δυο ρυθµοί είναι µετρήσιµοι στη θερµοκρασία των 480°C δείχνει ότι στην επιφάνεια 

του Au βρίσκονται λόγω θερµικής διάχυσης ιοντικά οξυγόνα (σχηµατίζοντας µια διπλοστοιβάδα). Είδαµε 

στις προηγούµενες παραγράφους ότι η παρουσία αυτή είναι ικανή να οδηγήσει στην πραγµατοποίηση 

των δύο αντιδράσεων προς παραγωγή C16O2 και C16O16O. Το αρνητικό πρόσηµο του δυναµικού του 

καταλύτη µπορεί να µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες πιθανόν 

στην επιφάνεια να υπάρχει σε περίσσεια ροφηµένο CO. Προχωρώντας στην επιβολή ενός σταθερού 

ρεύµατος 10µΑ παρατηρούµε ότι τόσο ο ρυθµός rC16O2 όσο και ο ρυθµός rC16O18O αυξάνουν µε την 

πάροδο του χρόνου. Η προώθηση δηλαδή ιόντων οξυγόνου στην επιφάνεια έχει ως αποτέλεσµα εκτός 

από την ενίσχυση του ρυθµού rC16O2 και την ενίσχυση του ρυθµού rC16O18O ή µε άλλα λόγια τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για αυξηµένη ρόφηση οξυγόνου και CO από την αέρια φάση. Η αντιστρεπτότητα αυτού 

του φαινοµένου είναι πολύ καλή µιας και µετά τη διακοπή του ρεύµατος οι δυο ρυθµοί επιστρέφουν στις 

αρχικές τους τιµές. Από την άλλη µεριά όµως παρατηρούµε ότι το δυναµικό του καταλύτη ακόµα και 

µετά τη διακοπή παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Τo συγκεκριµένο φαινόµενο (πολύ αργή έως αδύνατη 

αποπόλωση) είναι κάτι που σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό παρατηρήθηκε σε όλα τα στοιχεία στερεού 

ηλεκτρολύτη που µελετήθηκαν (Pt, Pd και Αu) και έχει ενδεχοµένως να κάνει µε τη περίσσεια οξυγόνου 

που επικρατεί στην αέρια φάση, τη µικρή πίεση του αναγωγικού CO και κατά συνέπεια τη δυσκολία που 

υπάρχει στην κατανάλωση των οξυγόνων που µετακινούνται κατά την επιβολή των ρευµάτων και 
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παραµένουν στην επιφάνεια µετά τη διακοπή τους. Παρόλη την αύξηση όµως και των δυο ρυθµών (λόγος 

προσαύξησης ίσος µε 2.5) ο παρατηρούµενος συντελεστής προσαύξησης, Λ, παραµένει πολύ µικρότερος 

από την µονάδα.  

Το ίδιο βέβαια αναµένουµε, όπως αναλύθηκε και στην περιγραφή του σχήµατος 5.20 και στην 

περίπτωση της επιβολής αρνητικού ρεύµατος, µιας και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο είναι το ίδιο µε το 

ηλεκτρόδιο εργασίας (Au). Παρατηρούµε λοιπόν ότι επιβολή -10µΑ (σχήµα 5.22) είχε ως αποτέλεσµα 

την αύξηση και των δυο ρυθµών (µε λόγο προσαύξηση ίσο µε 2.7) εντός όµως και πάλι της 

Φαρανταϊκότητα. Το πείραµα λοιπόν αυτό, το οποίο επαναλήφθηκε και σε άλλες υψηλότερες 

θερµοκρασίες (µε µικρότερες µεταβολές στο ρυθµό και ανάλογους συντελεστές προσαύξησης, Λ) 

αποδεικνύει σε πλήρη συµφωνία µε το σχήµα 5.20 ότι ακόµα και κάτω από ισοθερµοκρασιακές συνθήκες 

η επιβολή σταθερών ρευµάτων έχει ως αποτέλεσµα τη Φαρανταϊκή συµπεριφορά του συστήµατος. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, µε χρήση ηλεκτροχηµικού στοιχείου Au/YSZ/Au και ειδικότερα οι 

σχεδόν µηδενικοί παρατηρούµενοι ρυθµοί παραγωγής C16O2 και C16O16O για θερµοκρασίες µικρότερες 

των 500°C, µας οδηγούν µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι όλες οι µεταβολές που παρατηρούνται υπό 

συνθήκες καθοδικής πόλωσης (για Τ<500°C), τόσο στην περίπτωση του Pd/YSZ/Au όσο και στην 

περίπτωση της Pt/YSZ/Au οφείλονται αποκλειστικά στα ηλεκτρόδια του Pd και της Pt αντίστοιχα και όχι 

στο Au. 

5.5 Μηχανισµός θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial Promoter Mechanism) 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου ένας από τους σκοπούς της παρούσας µελέτης ήταν 

η χρήση των πειραµατικών αποτελεσµάτων, για την επαλήθευση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου 

ενισχυτή (sacrificial promoter mechanism) ο οποίος χρησιµοποιείται εκτενώς για την εξήγηση τόσο του 

φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όσο και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου [2, 3]. Ο 

έλεγχος αυτός γίνεται για πρώτη φορά χρησιµοποιώντας ισότοπο οξυγόνο, 18O2, υπό συνθήκες υψηλού 

κενού, γεγονός που επιτρέπει τον άµεσο διαχωρισµό του οξυγόνου της αέριας φάσης (18O2) από το 

οξυγόνο που φέρει στο πλέγµα του ο στερεός ηλεκτρολύτης (16O2-). Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη 

αναφορά του µηχανισµού αυτού ενώ στη συνέχεια παίρνοντας ως βάση την καταλυτική αντίδραση της 

οξείδωσης του CO από ισότοπο οξυγόνο και λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των κεφαλαίων 4 και 

5 θα γίνει µια προσπάθεια επαλήθευσή του. 

Σύµφωνα µε το µηχανισµό του θυσιαζόµενου ενισχυτή (sacrificial promoter mechanism), η 

παρατηρούµενη τροποποίηση του καταλυτικού ρυθµού, ∆r, τόσο στην περίπτωση της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης όσο και στην περίπτωση των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου οφείλεται στο διπλό ρόλο 
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των ιοντικών οξυγόνων (Oδ-) (backspillover οξυγόνων) τα οποία µετακινούνται  από το φορέα προς τη 

µεταλλική καταλυτική επιφάνεια. Οι διπλός αυτός ρόλος του ιοντικού οξυγόνου έχει να κάνει: 

i. µε το ρόλο του ως ενισχυτή, δηλαδή την ενίσχυση της καταλυτικής αντίδρασης του  CO µε το 

ροφηµένο από την αέρια φάση οξυγόνο, 18Ο (π.χ. του οξυγόνου των φάσεων β1 και β2 για την 

περίπτωση της Pt). Το γεγονός αυτό συµπεραίνεται κυρίως από τις απωστικές ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 16Οδ- και των ροφηµένων 18Ο (αποτελέσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από Pt/YSZ του κεφαλαίου 4). 

ii. µε το ρόλο του ως αντιδρώντος. Ο ρυθµός αντίδρασής του µάλιστα είναι Λ φορές µικρότερος από 

τον (ενισχυµένο) ρυθµό της αντίδρασης του CO µε το ροφηµένο 18Ο. Παλιότερες µελέτες [1-3, 30, 

75], χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές έχουν δείξει ότι τα ιοντικά οξυγόνα, Oδ-, είναι πιο ισχυρά 

συνδεδεµένα µε την επιφάνεια και ταυτόχρονα λιγότερο ενεργά από τα ατοµικά ροφηµένα οξυγόνα 

της αέριας φάσης, τουλάχιστο για αντιδράσεις οξείδωσης. 

Γενικότερα, όταν βρισκόµαστε στο όριο όπου ο παράγοντας προσαύξησης Λ βρίσκεται κοντά στη 

µονάδα τότε έχουµε καθαρά ηλεκτροκατάλυση, ενώ όταν βρισκόµαστε στο όριο όπου το Λ→∞ έχουµε 

κλασική ενίσχυση µε άπειρο χρόνο ζωής των ενισχυτικών ειδών πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. 

Μια αναπαράσταση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή (για στερεό ηλεκτρολύτη YSZ και 

αντίδραση την οξείδωση του CO) γίνεται στο σχήµα 5.22, όπου τα προωθητικά ιόντα 16Οδ- µετακινούνται 

συνεχώς από το φορέα προς την επιφάνεια του µετάλλου.: 
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Σχήµα 5.22. Αναπαράσταση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή για τις περιπτώσεις της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και 
των αλληλεπιδράσεων φορέα µετάλλου παίρνοντας ως παράδειγµα τη χρήση στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων οξυγόνου 
(YSZ) 
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Όταν ένα ιόν οξυγόνου, Ο2-, φτάνει από το στερεό ηλεκτρολύτη (φορέα) στην τριεπιφάνεια (tpb, 

three-phase-boundaries) µετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη –αερίου (σχήµα 5.22) έχει τρεις δυνατότητες: 

i. να εκροφηθεί ως 16Ο2: 

16 O2
r16 2 16

2
1O O (g) 2e
2

− −⎯⎯⎯→ +          (5.2) 

ii. να αντιδράσει µε ροφηµένο CO προς σχηµατισµό C16O2: 
16 2 16

2O CO C O (g) 2e− −+ ⎯⎯→ +          (5.3) 

iii. να µετακινηθεί (διαχυθεί) στη διεπιφάνεια µετάλλου-αέριας φάσης σαν επιφανειακό δίπολο: 
16 2 16O O 2e− δ− + −⎡ ⎤⎯⎯→ − δ +⎣ ⎦          (5.4) 

Η παρουσία αυτού του επιφανειακού διπόλου ενισχύει το ρυθµό οξείδωσης του ροφηµένου CO µε το 

επίσης ροφηµένο 18Ο και τελικά µπορεί και αυτό είτε να εκροφηθεί ως 16Ο2 είτε να αντιδράσει µε 

ροφηµένο CO προς σχηµατισµό C16O2: 
16 16

2O CO C Oδ− +⎡ ⎤− δ + ⎯⎯→⎣ ⎦          (5.5) 

Συµπερασµατικά κάθε Ο2- που φτάνει στην τριεπιφάνεια µετάλλου- στερεού ηλεκτρολύτη-αερίου θα 

λάβει µέρος σε διεργασίες απ’ όπου τελικά θα σχηµατιστεί είτε 16Ο2 είτε C16O2: 

16 O2
r16 2 16

2
1O O (g) 2e
2

− −⎯⎯⎯→ +          (5.6) 

16C O
r16 2 16

2O CO C O (g) 2e− −+ ⎯⎯⎯→ +          (5.7) 

 

Ας δούµε τώρα πως περιγράφεται από το µοντέλο του θυσιαζόµενου ενισχυτή (sacrificial promoter 

mechanism), η παρατηρούµενη αύξηση, ∆r, στο ρυθµό οξείδωσης του CO κατά τη διάρκεια ενός 

πειράµατος ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (όπου εφαρµόζεται ένα θετικό (ανοδικό) ρεύµα I και παρέχονται 

ιόντα O2- στην καταλυτική επιφάνεια µε ρυθµό I/2F). Σύµφωνα µε το µηχανισµό του µοντέλου η αύξηση 

αυτή είναι άθροισµα δυο όρων: 

i. µιας (µεγάλης) αύξησης του ρυθµό οξείδωσης του CO από το οξυγόνο της αέριας φάσης, η οποία 

σηµειώνεται ως ∆rC16O18O στην περίπτωση που ως οξειδωτικό µέσο στην αέρια φάση χρησιµοποιείται 

ισότοπο οξυγόνο, 18O2 και 

ii. µιας (µικρότερης και περιορισµένης από το ρυθµό I/2F) αύξησης του ρυθµό οξείδωσης του CO από 

το οξυγόνο που παρέχεται µέσω του φορέα (π.χ. YSZ), η οποία σηµειώνεται ως ∆rC16O2. 

Με µαθηµατικούς όρους η συνολική αύξηση του ρυθµού, 
2CO ,totalr∆  µπορεί να γραφτεί ως: 

16 18 162 2
CO ,total C O O C Or r r∆ = ∆ + ∆          (5.8) 
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Αν λάβουµε υπόψη µας την εκλεκτικότητα SP (εκλεκτικότητα ενισχυτή), δηλαδή το κλάσµα των 

ηλεκτροχηµικά παρεχόµενων προς την καταλυτική επιφάνεια ιόντων οξυγόνου, O2-, το οποίο αντιδρά µε 

ροφηµένο CO προς σχηµατισµό C16O2 (το υπόλοιπο (1-Sp) σε µόνιµη κατάσταση εκροφάται ως 16O2): 

16
2

16 16
2 2

C O
P P

O C O

r
S              0 S 1

2r r

∆
= ≤ ≤

+ ∆
        (5.9) 

όπου r16O2 είναι ο ρυθµός εκρόφησης οξυγόνου 16O2(g), τότε από τις εξισώσεις (5.8), (5.9) και την 

εξίσωση ορισµού του παράγοντα προσαύξησης Λ (Λ=∆r/(Ι/nF) εξίσωση 1.1 κεφάλαιο 1, όπου n=2 για 

την περίπτωση της YSZ) έχουµε: 

16 16 18 16 182

16 16 16 16
2 2 2 2

C O C O O C O O
p

O C O C O C O

r r r
1 S 1

2r r r r

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∆ ∆ ∆
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ = + = +
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ∆ ∆ ∆
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

     (5.10) 

Η εξίσωση (5.10) είναι η µαθηµατική διατύπωση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή 

(sacrificial promoter mechanism) η οποία περιέχει µετρήσιµα µεγέθη (η τιµή του Λ υπολογίζεται από την 

εξίσωση ορισµού του, Λ=∆r/(Ι/nF) εξίσωση 1.1 κεφάλαιο 1) και κατά συνέπεια µπορεί απευθείας να 

συγκριθεί µε πειραµατικά αποτελέσµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν ο ρυθµός εκρόφησης οξυγόνου, 
16O2, είναι µικρός σε σχέση µε την αύξηση του ρυθµού, ∆rC16O2, η εξίσωση (5.10) µπορεί να γραφεί: 

16 18

16
2

C O O

C O

r
1

r
∆

Λ ≈ +
∆

        (5.11) 

ενώ στην περίπτωση που οι τιµές του παράγοντας προσαύξησης Λ και του λόγου προσαύξησης ρ είναι 

µεγάλες, η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται περαιτέρω:  

16 18 16 18

16 16
2 2

C O O C O O

C O C O

r r
1

r r
Λ ≈ + ≈        (5.12) 

και κατά συνέπεια σύµφωνα µε το µηχανισµό του θυσιαζόµενου ενισχυτή και τις προηγούµενες 

προϋποθέσεις (r16O2<< ∆rC16O2, και µεγάλες τιµές των Λ, ρ) ο παράγοντας της φαρανταϊκής απόδοσης Λ 

εκφράζει το λόγο των ρυθµών των αντιδράσεων του ροφηµένου οξυγόνου από την αέρια φάση, 18O, και 

του ιοντικού οξυγόνου, 16Oδ-, µε τα προς οξείδωση ροφηµένα είδη (CO στην περίπτωσή µας) ή το λόγο 

του χρόνου ζωής των οξυγόνων 16Oδ- και 18O πάνω στην καταλυτική επιφάνεια[2].  

Στο βαθµό που ο µηχανισµός του θυσιαζόµενου ενισχυτή ισχύει, η εξίσωση (5.12) µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να εκτιµήσει κανείς την τάξη µεγέθους του Λ για την περίπτωση 

υποστηριγµένων καταλυτών (κεφάλαιο 6) κατά την οποία ο ρυθµός παροχής, Ι/2F, των ιόντων οξυγόνου, 
16Oδ-, προς την καταλυτική επιφάνεια δεν είναι απευθείας µετρήσιµος.  
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Συµπερασµατικά η χρήση ισότοπου οξυγόνου, 18O2, ως οξειδωτικού µέσου, παρεχόµενου από την 

αέρια φάση κάνει εφικτή την απευθείας εξέταση της ισχύος του µηχανισµού του θυσιαζόµενου ενισχυτή, 

για την περίπτωση ηλεκτροενισχυµένων καταλυτών εξετάζοντας απλά, την ισχύ της εξίσωσης (5.10) ή 

την ισχύ της εξίσωσης (5.11) σε συνδυασµό µε την ανίσωση: 

16
2C Or / 2F∆ ≤ Ι         (5.13) 

ή ακριβέστερα την εξίσωση: 

16 16
2 2C O Or 2r / 2F∆ + = Ι        (5.14) 

 

Εν γένει, κάθε αύξηση του ρυθµού σχηµατισµού C16O18O (δηλαδή 16 18C O O
r 0∆ > ) µετά από επιβολή 

θετικού ρεύµατος επιβεβαιώνει τον ενισχυτικό ρόλο των ιόντων οξυγόνου και ταυτόχρονα υποστηρίζει 

το µηχανισµό του θυσιαζόµενου ενισχυτή. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η ισχύς του µηχανισµού του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή µπορεί να εξεταστεί από ένα διάγραµµα που θα αναπαριστά τον παράγοντα 

προσαύξησης, Λ(=∆rtotal/(I/2F)), ο οποίος θα έχει υπολογιστεί πειραµατικά συναρτήσει της θεωρητικής 

τιµής 16 18 16
2C O O C O

1 ( r / r )+ ∆ ∆  που απορρέει από το µοντέλο. ∆υο τέτοια διαγράµµατα, για τις περιπτώσεις 

όπου έγινε χρήση στοιχείων Pt και Pd (πειραµατικά δεδοµένα παραγράφων 5.2 και 5.3 αντίστοιχα) 

παρουσιάζονται στο σχήµα 5.22. Όσον αφορά την περίπτωση της Pt (σχήµα 3.22a) παρατηρούµε ότι για 

θερµοκρασίες µικρότερες των 300°C (σηµεία 6-9) υπάρχει µια πολύ καλή συµφωνία µεταξύ της 

θεωρητικής εξίσωσης (5.11) και του πειράµατος. Η τιµή δε του παράγοντα Sp βρίσκεται αρκετά κοντά 

στη µονάδα (για το συγκεκριµένο θερµοκρασιακό εύρος),  

δηλ.           
16 18

16
2

C O O

C O

r
1

r
∆

Λ ≈ +
∆

         (5.15) 

Ακόµα και σε υψηλότερες θερµοκρασίες, όπου ευνοείται η εκρόφηση ως 16Ο2 έναντι της αντίδρασης 

των 16Οδ- µε το CO (Sp<<1), ο µηχανισµός του θυσιαζόµενου ενισχυτή επιβεβαιώνεται ξανά. Το σχήµα 

5.23 δείχνει για την περίπτωση της Pt/YSZ, την εξάρτηση του παράγοντα Sp από τη θερµοκρασία για 

ολική πίεση 8x10-6 mbar. Όπως αναµένεται ο παράγοντας Sp µειώνεται σηµαντικά καθώς αυξάνεται η 

θερµοκρασία. Το γεγονός αυτό συµβαίνει γιατί η ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση οξυγόνου, 16Ο2 

είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται για αντίδραση µε CO. Το 

διάγραµµα 3.22 (lnSp συναρτήσει του 1/Τ) δίνει µια τιµή για την ενέργεια περίπου στα 21 kcal/mol για 

την περιοχή των µικρών τιµών Sp η οποία πιθανότατα αντανακλά τη διαφορά στις προαναφερθείσες 

ενέργειες ενεργοποίησης. Η παρατηρούµενη µείωση του παράγοντα Sp µε τη θερµοκρασία (σχήµα 5.23) 

µπορεί να εξηγήσει µέσω της εξίσωσης (5.11) την παρατηρούµενη µείωση του συντελεστή προσαύξησης, 

Λ, σε µεγάλες θερµοκρασίες (σχήµα 5.22a). Όπως θα δούµε επίσης στο κεφάλαιο 6, όπου µελετούνται 
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νανοδιεσπαρµένοι καταλύτες, η µείωση του παράγοντα Sp (στην περίπτωση του καταλύτη 1%Pt/YSZ) 

µπορεί να δικαιολογήσει ικανοποιητικά την επακόλουθη µείωση του λόγου rC16O18O/ rC16O2 που 

παρατηρείται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 5.22. Σύγκριση του παράγοντα προσαύξησης, Λ(=∆rtotal/(I/2F)), που έχει υπολογιστεί πειραµατικά, από πειράµατα 
δυναµικής απόκρισης σε ισοθερµοκρασιακές συνθήκες, µε τη θεωρητική τιµή 1+(∆rC16O18O/ ∆rC16O2) που απορρέει από το 
µοντέλο του θυσιαζόµενου ενισχυτή για την περίπτωση a) του στοιχείου Pt/YSZ/Au και b) του Pd/YSZ/Au. 
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Σχήµα 3.22. Εξάρτηση του παράγοντα Sp από τη θερµοκρασία. 
 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µη ύπαρξη ενός ανάλογου του σχήµατος 3.22 διαγράµµατος για 

τη περίπτωση του Pd/YSZ οφείλεται στην απουσία επαρκών πειραµατικών δεδοµένων υπό ισοβαρείς 

συνθήκες τέλεσης πειραµάτων δυναµικής απόκρισης του ρυθµού. 
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5.6 Συµπεράσµατα 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης, 

µε πρότυπη αντίδραση την οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα προκειµένου να διερευνηθεί ο 

ενισχυτικός ρόλος του µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου που βρίσκεται σε περίσσεια µέσα σε στερεούς 

ηλεκτρολύτες, αγωγούς ιόντων οξυγόνου, όπως η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ). Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τρία στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη: Pt/YSZ/Au, Pd/YSZ/Au και 

Au/YSZ/Au και πρότυπο αντιδρών µίγµα CO και ισότοπου οξυγόνου, σε οξειδωτική αναλογία, υπό 

συνθήκες κενού. Επίσης διεξήχθησαν (χρησιµοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία στερεού ηλεκτρολύτη) 

πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού µε εφαρµογή σταθερών και αρνητικών ρευµάτων τα 

αποτελέσµατα των οποίων χρησιµοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση του µηχανισµού του θυσιαζόµενου 

ενισχυτή. Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η συγκεκριµένη µελέτη συνοψίζονται επιγραµµατικά 

παρακάτω: 

Ηλεκτροχηµικό στοιχείο Pt/YSZ/Au 

• Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (µε µίγµα 0.25% C16O + 1% 18O2) υπό συνθήκες 

κενού προέβλεψαν τη µη Φαρανταϊκή συµπεριφορά του καταλυτικού στοιχείου υπό συνθήκες 

ανοδικής πόλωσης για θερµοκρασίες µικρότερες των 305°C. Από την άλλη µεριά για θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες των 305°C προβλέφθηκε Φαρανταϊκή συµπεριφορά. 

• Πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού σε επιβολή 

δυναµικού ή ρεύµατος σε ατµόσφαιρα κενού. Τα πειράµατα αυτά επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των 

πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης, τουλάχιστον για την περίπτωση της ανοδικής 

πόλωσης. Για θερµοκρασίες µικρότερες των 305°C και επιβολή σταθερών θετικών ρευµάτων 

µετρήθηκαν τιµές για τον παράγοντα προσαύξησης, Λ, που έφτασαν και το 11.4 και τιµές για το λόγο 

προσαύξησης, ρ, που έφτασαν το 1.4. 

• Πειράµατα επίσης δυναµικής απόκρισης του ρυθµού υπό ισοθερµοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας 

και εφαρµογή σταθερών αρνητικών ρευµάτων έδειξαν επίσης µη Φαρανταϊκή συµπεριφορά για 

χαµηλές θερµοκρασίες. Παρατηρήθηκε όµως µείωση του συνολικού ρυθµού κάτω από καθοδικές 

πολώσεις. 

• Η γενική συµπεριφορά που παρατηρήθηκε ήταν αύξηση του ρυθµού παραγωγής C16O18O µε επιβολή 

θετικών ρευµάτων και µείωση µε επιβολή αρνητικών. 

Ηλεκτροχηµικό στοιχείο Pd/YSZ/Au 

• Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (µε µίγµα 0.5% C16O + 1% 18O2) υπό συνθήκες 

κενού προέβλεψαν εν γένει τη Φαρανταϊκή συµπεριφορά του καταλυτικού στοιχείου υπό συνθήκες 

ανοδικής και καθοδικής πόλωσης. 
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• Πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού υπό ισοθερµοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας και 

εφαρµογή σταθερών θετικών και αρνητικών ρευµάτων επιβεβαίωσαν τη Φαρανταϊκή συµπεριφορά 

του στοιχείου για ένα ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα. Η γενική συµπεριφορά που παρατηρήθηκε ήταν 

µείωση του ρυθµού παραγωγής C16O18O τόσο µε επιβολή θετικών όσο και αρνητικών ρευµάτων. 

Ηλεκτροχηµικό στοιχείο Au/YSZ/Au 

• Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (µε µίγµα 0.25% C16O + 1% 18O2) υπό συνθήκες 

κενού προέβλεψαν καθαρά τη Φαρανταϊκή συµπεριφορά του καταλυτικού στοιχείου υπό συνθήκες 

ανοδικής και καθοδικής πόλωσης. Επιβεβαίωσαν όµως την πραγµατοποίηση και την ενίσχυση της 

αντίδρασης παραγωγής C16O18Ο υπό τη παρουσία ιόντων οξυγόνου στην επιφάνεια του Au. Υπό 

αυτό το πρίσµα η ύπαρξη καταλυτικής συνεισφοράς του Au/YSZ υπό συνθήκες πόλωσης της 

επιφάνειας και θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 500°C είναι σηµαντική. 

• Πειράµατα δυναµικής απόκρισης του ρυθµού υπό ισοθερµοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας 

επιβεβαίωσαν τη Φαρανταϊκή συµπεριφορά του στοιχείου υπό συνθήκες πόλωσης. Παρόλα αυτά 

σηµειώθηκαν τιµές για το λόγο προσαύξησης έως και 2.7 ενώ παρατηρήθηκε και ενίσχυση της 

καταλυτικής αντίδρασης του CO µε 18Ο. 

 

Μηχανισµός θυσιαζόµενου ενισχυτή (Sacrificial Promoter Mechanism) 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων του παρόντος κεφαλαίου επιβεβαίωσαν το µηχανισµό του 

θυσιαζόµενου ενισχυτή ο οποίος χρησιµοποιείται για την εξήγηση τόσο του φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όσο και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου. Για την περίπτωση του 

στοιχείου Pt/YSZ/Au και για θερµοκρασίες µικρότερες των 300°C υπήρξε εξαιρετική συµφωνία µεταξύ 

της θεωρητικής εξίσωσης (υπολογισµού του παράγοντα προσαύξησης) και του πειραµατικού 

αποτελέσµατος. Για τις θερµοκρασίες αυτές ο παράγοντας Sp(=∆rC16O2/(I/2F)) µετρήθηκε πολύ κοντά στη 

µονάδα. Από την άλλη µεριά για µεγαλύτερες θερµοκρασίες, ο παράγοντας Sp ήταν πολύ µικρότερος της 

µονάδας. Ανάλογες τιµές (Sp<<1) µετρήθηκαν και στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε ως στοιχείο 

Pd/YSZ/Au. 
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Κεφάλαιο 6 

Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου (18Ο2) σε διεσπαρµένο 
καταλύτη 1% Pt/YSZ. 
Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης
(ΤΡΟ) χρησιµοποιώντας διεσπαρµένο καταλύτη
1% Pt/YSZ. 
Σύγκριση διεσπαρµένου καταλύτη 1% Pt/YSZ µε 
υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ. 
 

 
 

6.1 Εισαγωγή 

Στα κεφάλαια 4 και 5 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα µελετών ρόφησης ισότοπου οξυγόνου µε 

χρήση υποστηριγµένου σε YSZ υµενίου Pt καθώς και αποτελέσµατα κινητικών µελετών 

χρησιµοποιώντας τον ίδιο τύπο καταλύτη και ως πρότυπη αντίδραση την οξείδωση του CO. 

Αναπτύχθηκε επίσης και το µοντέλο του θυσιαζόµενου ενισχυτή (sacrificial promoter concept) το οποίο 

έχει προταθεί για να εξηγήσει τα φαινόµενα της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων 

φορέα-µετάλλου. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα δούµε αποτελέσµατα που αφορούν διεσπαρµένο 

καταλύτη Pt σε YSZ. Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση µετά από 

έκθεση του δείγµατος (1% Pt/YSZ) σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου καθώς και 

θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση CO από ισότοπο οξυγόνο (18Ο2) τόσο υπό συνθήκες υψηλού κενού 

όσο και υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης.  

Ταυτόχρονα µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτού του κεφαλαίου θα γίνεται και σύγκριση 

µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν χρησιµοποιώντας υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ. 

Θα γίνει δηλαδή µια προσπάθεια κατανόησης αλλά και συνδυασµού των φαινοµένων της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου. Για το σκοπό αυτό όπως 

αναφέρθηκε και πριν θα χρησιµοποιηθεί ως πρότυπη αντίδραση η οξείδωση του CO από ισότοπο 

οξυγόνο. Η αντίδραση αυτή είναι µια από τις πιο καλά µελετηµένες αντιδράσεις, από το 1922 που 
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πρωτοµελετήθηκε από τον Langmuir [1] έως και τις µέρες µας, τόσο στον τοµέα της ετερογενούς 

κατάλυσης [2-15] όσο και στην επιστήµη επιφανειών [16-23]. Πρόσφατες δε µελέτες [24-33] έχουν 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην χρήση διεσπαρµένων καταλυτών (π.χ. Pt-SnO2/Al2O3, Pt/YSZ, 

Au/Al2O3, Pt/Al2O3, Au.TiO2 κ.α.) και την πραγµατοποίηση της παραπάνω αντίδρασης σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. Ένας από του στόχους τέτοιων εργασιών είναι µεταξύ άλλων και η διερεύνηση των αιτιών 

της σηµαντικής ενεργότητας που παρουσιάζουν ορισµένοι από τους καταλύτες αυτούς σε χαµηλό 

θερµοκρασιακό εύρος (Τ<200°C). Μια από τις εξηγήσεις που έχει δοθεί έχει άµεση σχέση µε την 

αντίδραση που λαµβάνει χώρα σε τέτοιες θερµοκρασίες και που αφορά γραµµικά ροφηµένο CO (linear 

bonded CO, LCO) µε ασθενώς ροφηµένο ατοµικό οξυγόνο. Τα αποτελέσµατα του παρόντος κεφαλαίου 

σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των κεφαλαίων 4 και 5 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ασθενώς 

ροφηµένου οξυγόνου (φάση β1) προερχόµενου από την αέρια φάση τόσο στην περίπτωση των 

διεσπαρµένων καταλυτών όσο και στην περίπτωση των υποστηριγµένων υµενίων Pt/YSZ, στο οποίο 

αποδίδεται η υψηλή ενεργότητα των εν λόγω καταλυτών για θερµοκρασίες µικρότερες των 200°C.  

6.2 Ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε διεσπαρµένο καταλύτη 1%Pt/YSZ και σύγκριση µε 

ηλεκτροενισχυµένο υµένιο Pt/YSZ. 

6.2.1 Παρασκευή και χαρακτηρισµός διεσπαρµένου καταλύτη 1%Pt/YSZ 

Ο διεσπαρµένος καταλύτης Pt παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού, στο εργαστήριο 

ετερογενούς κατάλυσης του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών. Ο φορέας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (ZrO2-8% Y2O3, TOSOH – TZ-8Y) ενώ το διάλυµα της πρόδροµης 

ένωσης που χρησιµοποιήθηκε ήταν υδατικό διάλυµα (NH3)2 Pt(NO2)2 (Alfa) [34]. Η διαδικασία 

παρασκευής περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: Ανάµειξη ζυγισµένης ποσότητας του φορέα, µε 

κατάλληλης περιεκτικότητας και όγκου διάλυµα της πρόδροµης ένωσης (που αντιστοιχούσε σε 1% κ.β. 

φόρτιση σε Pt) υπό συνθήκες συνεχούς ανάδευσης [34]. Σταδιακή αργή θέρµανση του διαλύµατος έως 

τους 70-80°C προκειµένου να εξατµιστεί το νερό. Ξήρανση του υπολειπόµενου προϊόντος στους 110°C 

για 24 h. Κοσκίνισµα του αποξηραµένου υλικού, θέρµανση υπό ατµόσφαιρα N2 στους 300°C για 2h 

προκειµένου να διασπαστεί η πρόδροµη ένωση, (NH3)2Pt(NO2)2 που φέρει το µέταλλο και τελικά 

αναγωγή του καταλύτη µε 100% Η2 στους 300°C για 2 h. [34]. Από προηγούµενες µελέτες [35] είναι 

γνωστό ότι η διάσπαση της συγκεκριµένης πρόδροµης ένωσης ((NH3)2 Pt(NO2)2) είναι δυνατή υπό 

ατµόσφαιρα Ν2 ακόµα και από τους 240oC. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει στάδιο θερµικής κατεργασίας 

του καταλύτη σε µεγάλη θερµοκρασία (Τ>300°C) κατά τη διάρκεια της παρασκευής. 

Η επιφάνεια της Pt, χρησιµοποιώντας χηµορόφηση H2 βρέθηκε να είναι ίση µε 1.8⋅10-5 mol Pt/g 

καταλύτη. Αυτή η τιµή δίνει µια διασπορά του µετάλλου της τάξεως του 0.35 (±20%). Περισσότερες 
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λεπτοµέρειες για τη συγκεκριµένη τεχνική µέτρησης επιφάνειας διεσπαρµένων καταλυτών δίνεται αλλού 

[36]. Η διασπορά του µετάλλου της Pt, για τον ίδιο καταλύτη µετρήθηκε ξανά µετά από θερµική 

επεξεργασία (µε He and H2) όµοια µε αυτή που πραγµατοποιείται πριν από κάθε κύκλο πειραµάτων 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου, όπως περιγράφεται και παρακάτω. Η τιµή της 

διασποράς µετά την θερµική αυτή επεξεργασία παρέµεινε πρακτικά σταθερή (±10%). 

6.2.2 Πειραµατική διάταξη - διαδικασία 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση οξυγόνου (TPD) υπό συνθήκες υψηλού κενού 

Τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µε χρήση του διεσπαρµένου 

καταλύτη 1% Pt/YSZ, υπό συνθήκες υψηλού κενού πραγµατοποιήθηκαν στην πειραµατική συσκευή που 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.3.2 του κεφαλαίου 3. Ο καταλύτης τοποθετήθηκε σε θάλαµο κενού 

(πίεσης 10-9 Torr µετά από θέρµανση, σχήµα 6.1b.) στηριγµένος σε κατάλληλη βάση από χαλαζία 

(quartz). Για τη θέρµανσή του χρησιµοποιήθηκε λάµπα ξένου (Osram xenon, 250W), ενώ η µέτρηση της 

θερµοκρασίας γινόταν µε θερµοστοιχείο τύπου Κ που βρισκόταν σε επαφή µε τη σκόνη (σχήµα 6.1b). Ο 

θάλαµος ήταν εξοπλισµένος µε τετραπολικό φασµατογράφο µάζας (Balzers QMG 420), µε χρήση του 

οποίου γινόταν η µέτρηση της εκροφούµενης ποσότητας οξυγόνου. Η βαθµονόµηση του φασµατογράφου 

έγινε µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 2.2.3 του κεφαλαίου 2. 

Inlet
Valve

Mass
Spectrometer

Pump          

Mass
Spectrometer

Inlet
Valve

Pump  
Σχήµα 6.1. Σχηµατική αναπαράσταση του θαλάµου υψηλού κενού και των προς εξέταση καταλυτών, του υποστηριγµένου 
υµενίου Pt/YSZ (a) και του διεσπαρµένου καταλύτη Pt (b) 
 

Η ρόφηση του οξυγόνου στο διεσπαρµένο καταλύτη Pt (1% Pt/YSZ) γινόταν µε έκθεση του 

δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου της τάξεως των 10-7 mbar για διάφορους χρόνους 

έκθεσης, 18
2Ot . Η είσοδος του ισότοπου οξυγόνου, 18O2, στο θάλαµο κενού γινόταν µέσω κατάλληλης 

διαφορικής βαλβίδας αερίων. Σε αντίθεση µε την περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ (όπου 
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υπήρχε η δυνατότητα τριών τύπων ρόφησης), µερικά αποτελέσµατα του οποίου θα ξαναδούµε στο παρόν 

κεφάλαιο, η ρόφηση στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη γινόταν αποκλειστικά από την αέρια 

φάση.  

Και στις δυο περιπτώσεις (υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ ή διεσπαρµένος καταλύτης 1%Pt/YSZ) 

µετά την έκθεση σε οξυγόνο ακολουθούσε ψύξη του δείγµατος (διάρκειας περίπου 1 min) µέχρι τους 

∼50°C για την περίπτωση που η ρόφηση ελάµβανε χώρα σε χαµηλές θερµοκρασίες και µέχρι τους 

∼120°C για την περίπτωση που η ρόφηση ελάµβανε χώρα σε υψηλές θερµοκρασίες ακολουθούµενη από 

γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας µε ρυθµός β (°C/s), προκειµένου να καταγραφούν τα φάσµατα 

εκρόφησης. Ο χρόνος ψύξης (1 min) προέκυπτε από τον απαραίτητο χρόνο που απαιτούνταν για την 

επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας έναρξης του φάσµατος εκρόφησης και όχι από το χρόνο 

επίτευξης του απαραίτητου επιπέδου κενού µιας και ο τελευταίος ήταν αρκετά µικρότερος από τον 

πρώτο. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3, (για την περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου σε YSZ), 

σειρά τυφλών πειραµάτων (µε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ και ηλεκτρόδια Au) έδειξε τη µη ανίχνευση 

µετρήσιµων ποσοτήτων ροφηµένου οξυγόνου τόσο στην επιφάνεια της YSZ όσο και στην επιφάνεια των 

ηλεκτροδίων Au. Αντιθέτως, ρόφηση οξυγόνου πάνω σε υποστηριγµένα υµένια Au/YSZ βρέθηκε να 

λαµβάνει χώρα, µόνο υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου µέσω του στερεού 

ηλεκτρολύτη [37]. Ανάλογες συνθήκες (ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου στην επιφάνεια του 

Au) επικρατούν στην περίπτωση του στοιχείου Pt/YSZ/Au (παρούσα µελέτη) µόνο όταν αυτό λειτουργεί 

υπό καθοδική πόλωση. Κατά συνέπεια, όλα τα φάσµατα που αναφέρονται στην παρούσα εργασία 

µπορούν να αποδοθούν µε ασφάλεια, σε εκρόφηση οξυγόνου µέσω του µετάλλου της Pt.  

Και οι δυο τύποι καταλύτη (υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ και διεσπαρµένος καταλύτης 1%Pt/YSZ) 

υπέστησαν καθαρισµό στο θάλαµο υψηλού κενού. Η διαδικασία καθαρισµού περιελάµβανε την 

επεξεργασία της επιφάνειας µε οξυγόνο από την αέρια φάση σε υψηλές θερµοκρασίες (∼350°C) 

ακολουθούµενη από θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση. Η επεξεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη 

βαθµιαία αύξηση της εκροφούµενης ποσότητας οξυγόνου µετά από συγκεκριµένη έκθεση του δείγµατος. 

Στο τέλος της διαδικασίας καθαρισµού µπορούσαν να αναπαραχθούν µε µεγάλη ακρίβεια (±5%) 

φάσµατα εκρόφησης µετά από όµοιες συνθήκες ρόφησης. Επίσης, µετά τον καθαρισµό και κατά τη 

διάρκεια των θερµάνσεων, το σήµα του CO παρέµενε σε µηδενικά επίπεδα, γεγονός που ήταν ενδεικτικό 

για την απουσία άνθρακα πάνω στην επιφάνεια. 

 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση οξυγόνου (TPD) υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης 

Τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου από διεσπαρµένο καταλύτη Pt 

(1%Pt/YSZ) σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο ετερογενούς 



Κεφάλαιο 6 173

κατάλυσης του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών. Ο αντιδραστήρας που χρησιµοποιήθηκε για τα 

πειράµατα αυτά αποτελούνταν από δυο κυλινδρικά τµήµατα χαλαζία, εσωτερικής διαµέτρου 4 mm, τα 

οποία λειτουργούσαν ως είσοδος και έξοδος προς και από ένα κελί διαµέτρου 7 mm (εσωτερικός όγκος 2 

cm3) εντός του οποίου βρισκόταν ο καταλύτης σε µορφή [38]. Η είσοδος του αντιδραστήρα ήταν 

κατασκευασµένη έτσι ώστε να δηµιουργεί τοπικά, ανάµειξη του αερίου µίγµατος τροφοδοσίας. Η 

θέρµανση του αντιδραστήρα γινόταν µε χρήση ενός εξωτερικού φούρνου ενώ ο έλεγχος της 

θερµοκρασίας µέσω ενός ρυθµιστή θερµοκρασίας (Eurotherm 818) [38]. Η µέτρηση της θερµοκρασίας 

ήταν δυνατή µέσω ενός θερµοστοιχείου τύπου Κ τοποθετηµένου στο κέντρο του αντιδραστήρα εντός 

τριχοειδούς σωλήνα. Η εισαγωγή των αερίων γινόταν µέσω συστήµατος ροής αερίων, κατάλληλου για 

την πραγµατοποίηση κινητικών πειραµάτων [38]. Τα αέρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν υψηλής 

καθαρότητας (99.999%) ενώ επιπλέον καθαρισµός για την ολοκληρωτική αποµάκρυνση νερού και 

οξυγόνου γινόταν µε χρήση κατάλληλων παγίδων (molecular sieve (13X) και MnOx αντίστοιχα). 

Η ανάλυση του αερίου µίγµατος κατά τη διεξαγωγή των κινητικών πειραµάτων γινόταν µε χρήση 

τετραπολικού φασµατογράφου µάζας (Fisons, SXP Elite 300H), απ’ ευθείας συνδεδεµένο µε τον 

αντιδραστήρα. Η βαθµονόµηση των σηµάτων (ώστε να είναι δυνατή η ποσοτική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων) πραγµατοποιήθηκε µε χρήση αερίων µιγµάτων γνωστής σύστασης (των υπό µελέτη 

ενώσεων), µε αποτέλεσµα το παρατηρούµενο ηλεκτρικό σήµα να µπορεί να µετατραπεί σε τιµές 

συγκέντρωσης (ppm). 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου 

από διεσπαρµένους καταλύτες Pt (1% Pt/YSZ) ήταν η ακόλουθη: Ο καταλύτης αρχικά θερµαίνεται έως 

τους 650 °C υπό ροή He. Σε αυτήν τη θερµοκρασία η ροή αλλάζει από He σε H2 και το δείγµα ψύχεται 

έως την επιθυµητή θερµοκρασία ρόφησης. Η συγκεκριµένη θερµική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε 

προκειµένου να εξοµοιωθεί η αντίστοιχη θερµική επεξεργασία του υποστηριγµένου καταλύτη Pt/YSZ και 

του διεσπαρµένου καταλύτη 1% Pt/YSZ, υπό συνθήκες κενού (αναγωγικό περιβάλλον). Η µέγιστη 

θερµοκρασία (650°C) της επεξεργασίας επιλέχτηκε έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές απώλειες στη 

διασπορά λόγω πυροσυσσωµάτωσης (sintering). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παραπάνω επεξεργασία δεν 

προκαλεί κάποια αισθητή µείωση στη διασπορά του µετάλλου. Μετά τον καθαρισµό του αντιδραστήρα 

µε He για 5 min, η τροφοδοσία µεταβαλλόταν σε ισότοπο οξυγόνο (1% 18O2 σε He) και το δείγµα 

βρισκόταν σε στατική ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου (συνολικής πίεσης 200kPa) για 60 min. Τελικά, 

µετά από καθαρισµό του αντιδραστήρα (ροή ηλίου ∼30 cc/min για 2 min) η θερµοκρασία αυξανόταν 

γραµµικά µε ρυθµό 1.5 Κ/s µε ταυτόχρονη ροή He (∼30 cc/min) ενώ παράλληλα γινόταν καταγραφή των 

φασµάτων εκρόφησης των οξυγόνων 18O2, 16O18O και 16O2. 
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6.2.3 Αποτελέσµατα 

Στα σχήµατα 6.2 και 6.3 φαίνονται φάσµατα εκρόφησης (18Ο2, 
16Ο18Ο και 16Ο2) υπό συνθήκες υψηλού 

κενού µετά από έκθεση του διεσπαρµένου καταλύτη (1%Pt/YSZ) σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου 

οξυγόνου σε θερµοκρασίες ρόφησης 70°C και 200°C αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι σε αυτήν την 

περίπτωση (διεσπαρµένος καταλύτης) η φάση β1 είναι κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης ενώ 

οι φάσεις β2 και β3 είναι κατά κύριο λόγο κατειληµµένες από πλεγµατικό οξυγόνο (16Ο). Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι πειράµατα προγραµµατισµένης θέρµανσης του δείγµατος χωρίς προηγούµενη ρόφηση 

(σχήµατα 6.2b και 6.3b) είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµφάνιση των κορυφών β2 και β3. Το φαινόµενο 

αυτό παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ (κεφάλαιο 4). 
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Σχήµα 6.2. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από έκθεση του διεσπαρµένου καταλύτη (1% 
Pt/YSZ, 140 mg) σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου (P18O2=10-7 mbar για 1,3 και 6 min) στους 70°C. Ρυθµός θέρµανσης 
0.5 °C/s 
 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί η οµοιότητα που υπάρχει ανάµεσα στα σχήµατα 6.2-6.3 µε τα σχήµατα 

6.4-6.5 αντίστοιχα που αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο 4 και αφορούν φάσµατα εκρόφησης οξυγόνου 

από επιφάνεια υποστηριγµένου υµενίου Pt σε YSZ. Πιο συγκεκριµένα τα σχήµατα 6.4 και 6.5 

αντιστοιχούν σε ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt εναποτεθειµένη σε YSZ και ρόφηση σε χαµηλή (70°C ) 

και υψηλή (275°C) θερµοκρασία αντίστοιχα. Πρέπει βέβαια να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση του 
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διεσπαρµένου καταλύτη Pt/YSZ (σχήµατα 6.2-6.3) οι φάσεις ροφηµένου οξυγόνου β2 και β3 είναι 

κατειληµµένες και οι δυο κατά κύριο λόγο από πλεγµατικό οξυγόνο (οξυγόνο του στερεού ηλεκτρολύτη) 

ακόµη και για την περίπτωση της χαµηλής θερµοκρασίας ρόφησης (σχήµα 6.2) ενώ µόνο η φάση β1 είναι 

κατειληµµένη από ισότοπο οξυγόνο, 18O, προερχόµενο από την αέρια φάση. Η θερµοκρασία εκρόφησης, 

Tp, της κορυφής β1 (Tp=122°C) στο σχήµα 6.2 είναι παρόµοια µε αυτή που παρατηρήθηκε στην 

περίπτωση του ηλεκτροενισχυµένου υµενίου Pt/YSZ (Tp=115oC, σχήµα 6.4). 
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Σχήµα 6.3. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου µετά από έκθεση του διεσπαρµένου καταλύτη (1% 
Pt/YSZ, 140 mg) σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου (P18O2=10-7 mbar για 1,3 και 6 min) στους 200°C. Ρυθµός θέρµανσης 
0.5 °C/s 
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Σχήµα 6.4. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, στους 
275°C εφαρµόζοντας σταθερό δυναµικό, UWR=+2 V, ακολουθούµενη από ψύξη (υπό συνθήκες θετικής πόλωσης) και αέρια 
ρόφηση ισότοπου οξυγόνου στους 70°C. Ρυθµός θέρµανσης 0.5 °C/s 
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Σχήµα 6.5. Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου 
οξυγόνου, 18Ο2 (P18O2=10-6 mbar για 45min) στους 275°C ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου, 16Ο2-, 
εφαρµόζοντας σταθερό ρεύµα Ι=+15 µΑ για 210 s. Φαίνεται επίσης η µεταβολή του δυναµικού του καταλύτη, UWR, κατά τη 
διάρκεια της θέρµανσης. Ρυθµός θέρµανσης 0.5 °C/s 
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Η ίδια πληροφορία µπορεί να εξαχθεί και από τα φάσµατα εκρόφησης που παρουσιάζονται στα 

σχήµατα 6.6 και 6.7 τα οποία συγκρίνουν τα φάσµατα των σχηµάτων 6.2 και 6.3 (κάτω µέρος των 

σχηµάτων) µε αυτά (πάνω µέρος των σχηµάτων) που παρατηρήθηκαν µε χρήση του ίδιου διεσπαρµένου 

καταλύτη (1% Pt/YSZ), υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης και θερµοκρασία ρόφησης 70°C και 200°C 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα ο καταλύτης εξετέθη σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 2 kPa για 

60 min στους 70°C (σχήµα 6.6) και στους 200°C (σχήµα 6.7), ακολουθούµενη και στις δυο περιπτώσεις 

από ροή καθαρού He για 2 min πριν την έναρξη της θέρµανσης και την καταγραφής του φάσµατος 

εκρόφησης πάντα υπό ροή He. Αξιοσηµείωτη είναι η µετατόπιση των κορυφών εκρόφησης των φάσεων 

β2 και β3 σε υψηλότερες θερµοκρασίες, στην περίπτωση των πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν υπό 

συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης (σχήµατα 6.6-6.7) κάτι το οποίο αναµένεται λόγω της ατµοσφαιρικής 

πίεσης κατά τη διάρκεια της εκρόφησης, η οποία ευνοεί την επαναρόφηση του οξυγόνου. Παρόλα αυτά, 

το συµπέρασµα που απορρέει είναι ξανά το ίδιο µε αυτό που αναφέρθηκε στην περίπτωση των 

πειραµάτων υπό συνθήκες υψηλού κενού. H φάση β1 είναι κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης 

(18O) ενώ οι φάσεις β2 και β3 είναι κατειληµµένες κυρίως από οξυγόνο 16O, λόγω αντίστροφης 

υπερχείλισης (backspillover) του πλεγµατικού οξυγόνου. 
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Σχήµα 6.6. Σύγκριση φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) 
παρατηρούµενα υπό συνθήκες υψηλού κενού (κάτω, P18O2=10-7 mbar, tads=6 min, mcat=140 mg) και υπό συνθήκες 
ατµοσφαιρικής πίεσης (πάνω, P18O2=20 mbar, tads=60 min, mcat=200 mg). Η ρόφηση έγινε στους 70°C. Ρυθµός θέρµανσης 
1.5°C/s µέχρι τους 750°C (πάνω) και 0.5°C/s (κάτω). 
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Σχήµα 6.7. Σύγκριση φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) 
παρατηρούµενα υπό συνθήκες υψηλού κενού (κάτω, P18O2=10-7 mbar, tads=6 min, mcat=140 mg) και υπό συνθήκες 
ατµοσφαιρικής πίεσης (πάνω, P18O2=20 mbar, tads=60 min, mcat=200 mg). Η ρόφηση έγινε στους 200°C. Ρυθµός θέρµανσης 
1.5°C/s µέχρι τους 750°C (πάνω) και 0.5°C/s (κάτω). 
 

Τα σχήµατα 6.8 και 6.9 παρέχουν µια απ’ ευθείας σύγκριση των φασµάτων TPD που ελήφθησαν µε 

χρήση διεσπαρµένου (1% Pt/YSZ) και υποστηριγµένου (Pt/YSZ) καταλύτη Pt υπό συνθήκες υψηλού 

κενού. Το σχήµα 6.8 αναφέρεται σε υψηλή θερµοκρασία ρόφησης όπου σχηµατίζονται µόνο οι φάσεις β2 

and β3. Στο σχήµα 6.8a φαίνονται τα φάσµατα εκρόφησης του οξυγόνου 16O18O. Η οµοιοµορφία που 

παρατηρείται είναι εντυπωσιακή και ενδεικτική της µηχανιστικής ισοδυναµίας της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου. Στο σχήµα 6.8b φαίνονται αντίστοιχα τα φάσµατα 

εκρόφησης του οξυγόνου 16O2 και 18O2. Το σχήµα 6.8a σε συνδυασµό µε το σχήµα 6.8b αποκαλύπτει τη 

µόνη µηχανιστική διαφορά ανάµεσα στην ηλεκτροχηµική ενίσχυση και τις αλληλεπιδράσεις φορέα-

µετάλλου: οι φάσεις β2 και β3 είναι παρούσες και στις δυο περιπτώσεις ενώ η β3 είναι κατειληµµένη 

κυρίως από πλεγµατικό οξυγόνο. Η φάση β2 όµως ενώ είναι κατειληµµένη κατά κύριο λόγο από 

πλεγµατικό οξυγόνο (16O) στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη, στην περίπτωση του 

υποστηριγµένου υµενίου Pt είναι κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης (18O). Αυτή η διαφορά 

καθώς επίσης και η κάλυψη των φάσεων β2 και β3 από πλεγµατικό οξυγόνο ακόµα και για χαµηλές 

θερµοκρασίες ρόφησης (σχήµατα 6.6 και 6.9) είναι λογική αν σκεφτούµε ότι η προς κάλυψη µοριακή 

απόσταση της επιφάνειας των σωµατιδίων του µετάλλου από το φορέα της YSZ είναι πολύ πιο µικρή 

στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη. ∆ηλαδή η απόσταση για αντίστροφη υπερχείλιση 
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(backspillover) του πλεγµατικού οξυγόνου στο διεσπαρµένο καταλύτη πολύ µικρή (της τάξεως των nm) 

σε σχέση µε την αντίστοιχη κατά την περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ. 
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Σχήµα 6.8. Σύγκριση φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) και από 
υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ παρατηρούµενα υπό συνθήκες υψηλού. Σύγκριση φάσµατος οξυγόνου 16Ο18Ο (a) και σύγκριση 
φασµάτων 18Ο2 και 16Ο2. Ρυθµός θέρµανσης 0.5 °C/s. 
 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και από το σχήµα 6.9 το οποίο συγκρίνει τα φάσµατα εκρόφησης 

οξυγόνου µε χρήση διεσπαρµένου καταλύτη, που παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες υψηλού κενού και 

ατµοσφαιρικής πίεσης, µε τα φάσµατα που ελήφθησαν µε χρήση ηλεκτροενισχυµένου υποστηριγµένου 

υµενίου Pt/YSZ υπό συνθήκες υψηλού κενού, για την περίπτωση της χαµηλής θερµοκρασίας ρόφησης 

(Tads=70°C). Σε όλες τις περιπτώσεις η φάση β1 είναι κατειληµµένη από οξυγόνο της αέριας φάσης (18O) 

ενώ οι φάσεις β2 και β3 είναι κατειληµµένες κυρίως από πλεγµατικό οξυγόνο. Στην περίπτωση του 

υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ οι φάσεις β2 και β3 έχουν συγχωνευτεί σε µια, προφανώς λόγω της 

µεγάλης περιόδου ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου, O2-, (συνθήκες ανοδικής πόλωσης) κατά 

τη διάρκεια της ρόφησης. 

Η φάση β1 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή µιας και αποτελεί µια φάση που δε σχηµατίζεται σε 

αποµονωµένες επιφάνειες Pt [39, 40] ή πάνω σε αποµονωµένες επιφάνειες YSZ [2, 41]. Απεναντίας είναι 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του µετάλλου της Pt και του φορέα της YSZ, γεγονός που µας οδηγεί 

σε µια από τις παρακάτω πιθανότητες: 

i. Η φάση β1 να είναι ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια της YSZ ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης της YSZ µε την Pt. 
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ii. Η φάση β1 να είναι ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια της Pt ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης της Pt µε την YSZ (και της επακόλουθης αντίστροφης υπερχείλισης (backspillover) 

ιόντων οξυγόνου, 16Oδ-, προς την επιφάνεια της Pt). 

iii. Η φάση β1 να είναι ροφηµένο οξυγόνο στη διεπιφάνεια Pt/YSZ, δηλαδή στα όρια της τριεπιφάνειας 

(three phase boundaries, tpb) µετάλλου – φορέα - αέριας φάσης (Pt/YSZ/κενού). 
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Σχήµα 6.9. Σύγκριση φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου από διεσπαρµένο καταλύτη 1% Pt/YSZ (υπό 
συνθήκες υψηλού κενού και ατµοσφαιρικής πίεσης) και από υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ (υπό συνθήκες υψηλού κενού) για 
χαµηλή θερµοκρασία ρόφησης (70°C). Το διάγραµµα είναι βασισµένο στα σχήµατα 6.2, 6.4 και 6.6. 
 

Η τρίτη ειδικά πιθανότητα µπορεί να στηριχτεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

i. Παρόµοιες φάσεις έχουν παρατηρηθεί και σε παρόµοιες µελέτες του εργαστηρίου Χηµικών 

∆ιεργασιών και Ηλεκτροχηµείας που αφορούν διεσπαρµένους καταλύτες Pt σε ιοντικά αγώγιµους 

φορείς (CeO2, W6+ doped-TiO2, γ-Αl2O3), τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένεται να δηµοσιευτούν 

στο προσεχές διάστηµα,. 

ii. Η µέγιστη κάλυψη της φάσης β1 υπολογίζεται περίπου στο 3% της µέγιστης κάλυψης των φάσεων β2 

και β3 για την περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ (σχήµατα 4.3-4.4 του κεφαλαίου 4) 

ενώ ανέρχεται περίπου στο 30% για την περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη Pt/YSZ υπό 

συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης (σχήµα 6.6, πάνω). 

Για την περίπτωση της ρόφησης σε χαµηλή θερµοκρασία, πάνω σε ηλεκτροενισχυµένο υµένιο Pt/YSZ 

(σχήµα 6.4), η κάλυψη της φάσης β1 είναι µεγαλύτερη από τις συγχωνευµένες φάσεις β2+β3 αλλά σε αυτήν 
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την περίπτωση η τελευταία (β2+β3) απέχει αρκετά από τη µέγιστη κάλυψη κορεσµού. Επίσης, υπό 

συνθήκες υψηλού κενού και χρήση διεσπαρµένου καταλύτη (σχήµα 6.6 κάτω και σχήµα 6.9), η φάση β1 

απέχει επίσης πολύ από τον κορεσµό (για εκθέσεις σε Ο2 έως και 27 L δεν έχει επιτευχθεί κορεσµός), και 

εποµένως η κάλυψη της φάσης β1 είναι µόνο το 0.3% του αθροίσµατος των καλύψεων των φάσεων β2 και 

β3. Εποµένως πρέπει να σηµειωθεί στο συγκριτικό διάγραµµα των φασµάτων εκρόφησης του σχήµατος 6.9 

ότι η φάση β1 για την περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη Pt/YSZ υπό συνθήκες υψηλού κενού και οι 

συγχωνευµένες φάσεις β2+β3 του ηλεκτροενισχυµένου υµενίου απέχουν αρκετά από την κάλυψη 

κορεσµού. 

Προκειµένου να εξετάσουµε πιο λεπτοµερώς αν η υπόθεση που έγινε και αφορούσε την ύπαρξη 

ατοµικού οξυγόνου (της φάσης β1) στην τριεπιφάνεια είναι σύµφωνη µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

προχωρήσαµε στην ανάπτυξη του παρακάτω µοντέλου: θεωρούµε ηµισφαιρικά σωµατίδια Pt διαµέτρου d 

σε επαφή µε φορέα YSZ. Αν ονοµάσουµε Ntpb τα ενεργά κέντρα της τριεπιφάνειας και NG τα ενεργά 

κέντρα της διεπιφάνειας Pt/αερίου τότε ο λόγος Ntpb/NG θα δίνεται από τη σχέση:  

tpb Pt

G

N d
N 2d

π
=           (6.1) 

όπου d είναι η διάµετρος των σωµατιδίων Pt και dPt είναι η διάµετρος του ατόµου της Pt στο σωµατίδιο 

(≈0.28 nm).  

Χρησιµοποιώντας το ίδιο µοντέλο προκειµένου να συσχετίσουµε τη διασπορά του µετάλλου, Dc, µε 

τη διάµετρο των σωµατιδίων µπορούµε να πούµε ότι: 

Dc = 1/(1+d/dPt)          (6.2) 

Εφαρµόζοντας τις παραπάνω προσεγγιστικές εξισώσεις πρώτα για την περίπτωση του 

υποστηριγµένου υµενίου και έπειτα για την περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη έχουµε: 

Για το υµένιο Ntpb/NG = 2.⋅10-3, εποµένως από την εξίσωση (6.1) d=0.24 µm και από την εξίσωση 

(6.2), Dc=1.16⋅10-3, τιµή η οποία είναι σε αρκετά καλή συµφωνία µε την τιµή Dc=1.67⋅10-3 η οποία µπορεί 

να υπολογιστεί από την ενεργή καταλυτική επιφάνεια (NG=2.7⋅10-8 mol Pt). Από το συγκεκριµένο µοντέλο 

µπορούµε να υπολογίσουµε επίσης ότι Ntpb=4.9⋅10-11 mol O. Από την άλλη µεριά η µέγιστη κάλυψη 

ροφηµένου οξυγόνου στη φάση β1 είναι 3.3⋅10-11 mol O σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

(σχήµα 6.4). 

Για την περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη, από την εξίσωση (6.2) d/dPt≈2 και εποµένως από την 

εξίσωση (6.1) Ntpb/NG ≈ 0.75. Αυτή η τιµή είναι συγκρίσιµη µε την τιµή 0.3 που µετρήθηκε για το λόγο 

των καλύψεων της φάσης β1 προς το άθροισµα των φάσεων β2 και β3. Αυτή η ποσοτική συµφωνία του 
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πειραµατικού αποτελέσµατος µε το απλοϊκό µοντέλο του ηµισφαιρικού σωµατιδίου που αναπτύχθηκε 

παραπάνω µπορεί βέβαια να είναι σε κάποιο ποσοστό τυχαίο, δείχνει ωστόσο ότι η απόδοση της φάσης 

β1 σε ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην τριεπιφάνεια µετάλλου - στερεού ηλεκτρολύτη - αερίου δεν 

αντικρούει σε κανένα από τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Είναι πολύ πιθανό δε, η φάση β1 να σχετίζεται 

µε αυτή που αναφέρθηκε από τους Primet και συνεργάτες για την περίπτωση των διεσπαρµένων 

καταλυτών Pt/Al2O3 και Pt/Ba-Al2O3 [42] , παρόλο που σε αυτήν την περίπτωση ο διαχωρισµός της 

φάσης β1 από τις άλλες φάσεις µε µεγαλύτερη θερµοκρασία εκρόφησης δεν ήταν τόσο καθαρός όσο στην 

παρούσα µελέτη. 

Η παρούσα µελέτη ρόφησης ισότοπου οξυγόνου, 18O2, πάνω σε ηλεκτροενισχυµένα υµένια Pt/YSZ 

(κεφάλαιο 4) και σε διεσπαρµένο καταλύτη Pt/YSZ (κεφάλαιο 6) έδειξε καθαρά και στις δυο αυτές 

περιπτώσεις το σηµαντικό ρόλο του πλεγµατικού οξυγόνου (οξυγόνου του φορέα, YSZ) στα 

παρατηρούµενα φάσµατα εκρόφησης. Από τη στιγµή που όλα τα φάσµατα που ελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας εργασίας (µετά από συγκεκριµένη επεξεργασία αποµάκρυνσης του ροφηµένου 

οξυγόνου) καταλήγουν σε µια κατάσταση µερικής έλλειψης µη-στοιχειοµετρικού οξυγόνου του φορέα 

(στην έναρξη κάθε διαδικασίας ρόφησης ισότοπου οξυγόνου) µπορεί κάποιος να αναρωτηθεί εύλογα 

τόσο για το βαθµό εξάρτησής τους από τις συγκεκριµένες συνθήκες επεξεργασίας όσο και για την ισχύ 

τους σε ένα περιβάλλον πραγµατικών συνθηκών αντίδρασης (π.χ. οξείδωσης) είτε χρησιµοποιώντας έναν 

υποστηριγµένο είτε ένα διεσπαρµένο καταλύτη. Προκειµένου να απαντηθούν αυτοί οι προβληµατισµοί 

πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα δυο σηµαντικά σηµεία. Καταρχήν, η επεξεργασία που λαµβάνει χώρα υπό 

αναγωγικές συνθήκες είναι απαραίτητη προκειµένου να αποµακρυνθεί το οξυγόνο που εξακολουθεί να 

βρίσκεται ροφηµένο από προηγούµενη έκθεση του καταλύτη. Είναι δε επεξεργασία του ίδιου τύπου µε 

αυτήν που θα χρησιµοποιούσε κάποιος για έναν µη υποστηριγµένο καταλύτη Pt πριν αρχίσει τη 

διεξαγωγή πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου. Το γεγονός από την άλλη ότι η 

επεξεργασία αυτή οδηγεί αναπόφευκτα, όπως φάνηκε στα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, σε µια 

κατάσταση µερικής έλλειψης οξυγόνου (όσον αφορά το φορέα, YSZ) µοιάζει εν τέλει να είναι µια 

εγγενής ιδιότητα του συστήµατος Pt/YSZ είτε αυτό βρίσκεται υπό συνθήκες ψηλού κενού είτε υπό 

συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης. Οπωσδήποτε η ένταση της επεξεργασίας αυτής µπορεί να επηρεάσει το 

τελικό ποσοστό έλλειψης µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου που φέρει ο φορέας (YSZ), χωρίς όµως να 

υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στη φύση και τη θερµοκρασία εκρόφησης των διάφορων κορυφών 

(β1, β2, β3) που ελήφθησαν υπό συνθήκες υψηλού κενού και ατµοσφαιρικής πίεσης. 
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6.3 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO µε χρήση διεσπαρµένου 

καταλύτη και σύγκριση µε ηλεκτροενισχυµένο υµένιο Pt/YSZ 

6.3.1 Πειραµατική διάταξη - διαδικασία 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση CO (TPO) υπό συνθήκες υψηλού κενού 

Τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO υπό συνθήκες κενού πραγµατοποιήθηκαν 

στην ίδια πειραµατική διάταξη που διεξήχθησαν και τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης. Ο διεσπαρµένος καταλύτης Pt τοποθετήθηκε στο θάλαµο κενού ακριβώς στην ίδια θέση που 

ήταν και στα πειράµατα ρόφησης οξυγόνου (σχήµα 6.1b). Όλα τα πειράµατα διεξήχθησαν µε αέρια 

τροφοδοσία µίγµατος 0.25% C16O και 1%18O2 σε πίεση ~10-5 mbar. Οι ρυθµοί των αντιδράσεων 

µπορούσαν να υπολογιστούν, µέσω κατάλληλης βαθµονόµησης, σε µονάδες mol O/s. Η συνολική µάζα 

του καταλύτη που χρησιµοποιήθηκε ήταν 140 mg. Η µέτρηση καθώς και η αύξηση της θερµοκρασίας 

γινόταν µε ένα θερµοστοιχείο τύπου Κ και µια λάµπα ξένου αντίστοιχα. Ο ρυθµός θέρµανσης σε όλα τα 

πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης ήταν 0.5 °C/s. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 

αυτών θα συγκριθούν παρακάτω µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που ελήφθησαν κάτω από παρόµοιες 

συνθήκες µε χρήση υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ (κεφάλαιο 5). 

 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση CO (TPO) υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης 

Στην περίπτωση των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO υπό συνθήκες 

ατµοσφαιρικής πίεσης χρησιµοποιήθηκε ο αντιδραστήρας και η πειραµατική διάταξη που αναπτύχθηκε 

παραπάνω (θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση οξυγόνου (TPD) υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης). 

Η µάζα της σκόνης που χρησιµοποιήθηκε ήταν 200 mg. Πριν την πραγµατοποίηση του πειράµατος το 

δείγµα υπέστη τη θερµική επεξεργασία που είχε γίνει και πριν τα πειράµατα ρόφησης οξυγόνου: 

Θέρµανση έως τους 650 °C υπό ροή He και γρήγορη ψύξη υπό ροή Η2 έως την επιθυµητή θερµοκρασία 

έναρξης του πειράµατος. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η παραπάνω επεξεργασία δεν προκαλεί κάποια αισθητή 

µείωση στη διασπορά του µετάλλου. Στη συνέχεια ο καταλύτης εκτέθηκε σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου 

οξυγόνου πίεσης P18O2= 2kPa στους 70°C για 60 min. Μετά τον καθαρισµό του κελιού µε He (για 2 min) 

ακολούθησε ροή (30cc/min) αερίου µίγµατος 0.25% CO/He υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης και 

ταυτόχρονη γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας µε ρυθµό β=1.5 °C/s. Μέσω του φασµατογράφου µάζας 

ήταν δυνατή η καταγραφή των αερίων προϊόντων µεταξύ των οποίων C16O2, C16O18O και 16Ο2. 



Κεφάλαιο 6 184

6.3.2 Αποτελέσµατα 

Στο σχήµα 6.10a φαίνεται η εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 από τη 

θερµοκρασία καθώς επίσης και ο ρυθµός εκρόφησης οξυγόνου, 16O2, κατά τη διάρκεια της θέρµανσης µε 

χρήση διεσπαρµένου καταλύτη 1% Pt σε YSZ, υπό συνθήκες κενού (P18O2=2x10-8 mbar και 

PC16O=0.5x10-8 mbar). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µικρές αυξοµειώσεις που παρατηρούνται τόσο 

στους ρυθµούς σχηµατισµού CO2 όσο και στο ρυθµό εκρόφησης 16O2, δεν οφείλονται σε θόρυβο του 

οργάνου µέτρησης αλλά είναι το αποτέλεσµα ηµιπεριοδικών αυτοδιατηρούµενων ταλαντώσεων. Η 

ταλαντωτική αυτή συµπεριφορά που παρατηρείται κατά την οξείδωση του CO µε χρήση υποστηριγµένων 

ή όχι καταλυτών έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών επιστηµονικών εργασιών [11, 12, 19, 43-53] κατά 

το παρελθόν. Η συµπεριφορά αυτή δε θα συζητηθεί στην παρούσα εργασία µιας και ο στόχος της δεν 

είναι η µελέτη της ταλαντωτικής συµπεριφοράς της οξείδωσης του CO αλλά η σύγκριση των φαινοµένων 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [2, 3] και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου [2, 54-58] 

χρησιµοποιώντας ως πρότυπη αντίδραση την προαναφερθείσα οξείδωση. 
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Σχήµα 6.10. Θερµοκρασιακή εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 καθώς και της εκρόφησης οξυγόνου 16Ο2 
κατά τη διάρκεια θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO µε χρήση διεσπαρµένου καταλύτη (1 % Pt/YSZ, 140mg) υπό 
συνθήκες υψηλού κενού (P18O2=2x10-8 mbar και PC16O=0.5x10-8 mbar) (a). Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από 
τον ίδιο διεσπαρµένο καταλύτη υπό συνθήκες υψηλού κενού µετά από έκθεση 27 kL ισότοπου οξυγόνου (P18O2=10-7 mbar για 6 
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min) στους 70°C (διακεκοµµένες γραµµές) (b) και στους 200°C (συνεχείς γραµµές) (c). Ρυθµός θέρµανσης 0.5°C/s. Εσωτερικά 
στο πάνω µέρος φαίνεται ο λόγος των δυο ρυθµών, r46/r44. 
.  

 Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.10a ο ρυθµός σχηµατισµού C16O18O είναι γενικά µικρότερος από το 

ρυθµό σχηµατισµού C16O2 ενώ περνά από ένα µέγιστο, που σηµειώνεται ως rβ1, στους 170oC. Από την 

άλλη µεριά ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 που αυξάνεται σηµαντικά µετά τους 100oC διέρχεται από ευρύ 

µέγιστο καθώς αυξάνει η θερµοκρασία. Κατά τη διάρκεια αυτή και εντός της ταλαντωτικής περιοχής 

µπορούν να διακριθούν δυο τοπικά µέγιστα, που σηµειώνονται ως rβ2 και rβ3. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

το µικρό µέγιστο στο ρυθµό σχηµατισµού C16O2 που σηµειώνεται ως rβ3 δεν µπορεί να αποδοθεί σε 

πειραµατικό σφάλµα, µιας και παρατηρήθηκε σε πλήθος (τουλάχιστον πέντε) πειραµάτων 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης σε συνθήκες ανάλογες µε αυτές του σχήµατος 6.10. Όπως 

φαίνεται επίσης στο σχήµα 6.10 ο ρυθµός εκρόφησης 16O2 γίνεται µετρήσιµος για θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες των 350oC (δηλαδή τη θερµοκρασία που εµφανίζεται το µέγιστο rβ3) και εµφανίζει ένα οξύ 

µέγιστο στους 595oC. Η θερµοκρασία αυτή είναι η θερµοκρασία εκρόφησης των ιόντων Oδ- 

(backspillover ions) τα οποία συµµετέχουν στο σχηµατισµό της διπλοστοιβάδας στην περιοχή της 

διεπιφάνειας µετάλλου αερίου [2, 3] και συµπίπτει µε τη θερµοκρασία εκρόφησης της φάσης β3 όπως 

φαίνεται στο σχήµα 6.10 και θα συζητηθεί παρακάτω. 

Στα σχήµατα 6.10b και 6.10c παρουσιάζονται τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

που παρατηρήθηκαν µετά από έκθεση του δείγµατος σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου 

(παράγραφος 6.2.2) στους 200°C (σχήµα 6.10b) και στους 70°C (σχήµα 6.10c) ενώ ταυτόχρονα γίνεται 

µια προσπάθεια συνδυασµού των φασµάτων αυτών µε το σχήµα 6.10a (θερµοπρογραµµατιζόµενης 

οξείδωσης του CO). Παρατηρούµε ότι το µέγιστο rβ1 µπορεί να συσχετιστεί καθαρά µε τη φάση β1, 

ροφηµένου οξυγόνου, (TP≈122oC) η οποία είναι κατειληµµένη µόνο από οξυγόνο της αέριας φάσης (18O) 

ενώ τα µέγιστα rβ2 και rβ3 µπορούν να συσχετιστούν µε τις φάσεις β2 και β3 οι οποίες είναι κατειληµµένες 

στην περίπτωση του συγκεκριµένου διεσπαρµένου καταλύτη (1% Pt/YSZ) µε οξυγόνο του φορέα (16O) 

([59] και σχήµατα 6.2-6.3). Μπορούµε επίσης να επισηµάνουµε ότι η καµπύλη του φάσµατος εκρόφησης 

οξυγόνου 16O2 υπό συνθήκες αντίδρασης (σχήµα 6.10a) είναι παρόµοια µε αυτή που παρατηρείται υπό 

συνθήκες απουσίας CO (φάσµατα εκρόφησης 16O2, σχήµατα 6.10b και 6.10c). Στο εσωτερικό του 

σχήµατος 6.10a φαίνεται η θερµοκρασιακή εξάρτηση του λόγο r46/r44 (ή rC16O2/rC16O18O). Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι στα πρώτα στάδια του πειράµατος (για Τ<100°C) ο λόγος των δυο ρυθµών παίρνει τιµές 

µεγαλύτερες της µονάδας. Για θερµοκρασίες όµως µεγαλύτερες των 100°C λόγω της µετακίνησης των 

ιόντων οξυγόνου (πλεγµατικό οξυγόνο) προς την καταλυτική επιφάνεια ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2 

αυξάνει σηµαντικά µε αποτέλεσµα ο λόγος r46/r44 να µειώνεται δραστικά. Το παραπάνω φαινόµενο 

λαµβάνει χώρα και στην περίπτωση των υποστηριγµένων υµενίων Pt/YSZ αλλά σε µεγαλύτερες 
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θερµοκρασίες. Το γεγονός αυτό οφείλεται όπως ειπώθηκε και στο κεφάλαιο 4 στην κατά πολύ πιο µικρή 

απόσταση που διανύουν τα οξυγόνα του φορέα (από το πλέγµα προς την καταλυτική επιφάνεια) στην 

περίπτωση των διεσπαρµένων καταλυτών. 

Στο σχήµα 6.11a φαίνονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης που παρατηρήθηκαν υπό 

συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης µε χρήση του ίδιου διεσπαρµένου καταλύτη Pt (1% Pt/YSZ). Τα 

πειράµατα αυτά διεξήχθησαν στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του τµήµατος Χηµικών 

Μηχανικών. Η πειραµατική διάταξη στην οποία διεξήχθησαν τα πειράµατα ήταν η ίδια µε αυτή που 

χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής 

πίεσης (παράγραφος 6.2.2). Η ανάλυση των αερίου µίγµατος (CO2, O2 κ.α.) στην έξοδο του 

αντιδραστήρα γινόταν όπως αναφέρθηκε µε χρήση βαθµονοµηµένου φασµατογράφου µάζας (Fisons, 

SXP Elite 300H). Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την όλη πειραµατική διάταξη αναφέρονται σε 

δηµοσιεύσεις του εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης [38]. Ο καταλύτης (1% Pt/YSZ) αρχικά σε 

θερµοκρασία 70°C εκτέθηκε σε αέρια ατµόσφαιρα ισότοπου οξυγόνου πίεσης 2 kPa για διάστηµα 60 min 

(έκθεση 5.4x106 kL). Εν συνεχεία, αφού ο αντιδραστήρας υπέστη καθαρισµό µε ροή καθαρού ηλίου (30 

cc/min) για διάστηµα 2 min, και διοχέτευση από την είσοδο, αερίου µίγµατος CO/He περιεκτικότητας 

0.25% µε παροχή 30 cc/min ενώ ταυτόχρονα αυξανόταν γραµµικά η θερµοκρασία µε ρυθµό 1.5 K/s. Στα 

σχήµατα 6.11b και 6.11c φαίνονται τα αντίστοιχα φάσµατα που παρατηρήθηκαν υπό συνθήκες 

ατµοσφαιρικής πίεσης ([59] και σχήµατα 6.6-6.7). Τα σχήµατα 6.11a-611c επιδεικνύουν ανάλογη 

ποιοτική συµπεριφορά µε αυτή που παρατηρήθηκε στα σχήµατα 6.10a-6.10c. Για παράδειγµα ο ρυθµός 

16
2C Or  είναι πολύ µεγαλύτερος από το ρυθµό 16 18C O Or  και εµφανίζει δυο µέγιστα τα οποία αντιστοιχούν 

στις φάσεις β2 και β3 ροφηµένου οξυγόνου ενώ ο ρυθµός 16 18C O Or  εµφανίζει ένα µέγιστο σε χαµηλές 

θερµοκρασίες το οποίο αντιστοιχεί στη φάση β1 η οποία είναι κατειληµµένη από ισότοπο οξυγόνο, 18O. 

Είναι ενδιαφέρον ότι τα βασικά σηµεία του µηχανισµού της οξείδωσης του CO παραµένουν τα ίδια 

καθώς η πίεση αυξάνεται κατά οχτώ τάξεις µεγέθους ανάµεσα στα σχήµατα 6.10 και 6.11.  
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Σχήµα 6.11. Θερµοκρασιακή εξάρτηση των ρυθµών σχηµατισµού C16O18O και C16O2 κατά τη διάρκεια 
θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης CO (σε επιφάνεια προροφηµένη µε ισότοπο οξυγόνο) µε χρήση διεσπαρµένου καταλύτη 
(1 % Pt/YSZ, 200mg) υπό συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης (P18O2=20 mbar γα 60 min και έπειτα ροή 30cc/min C16O 
(περιεκτικότητας 0.25% σε He) (a). Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης από τον ίδιο διεσπαρµένο καταλύτη υπό 
συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης µετά από έκθεση ∼54x106 kL ισότοπου οξυγόνου (P18O2=20 mbar για 60 min) στους 70°C 
(διακεκοµµένες γραµµές) (b) και στους 200°C (συνεχείς γραµµές) (c). Ρυθµός θέρµανσης 1.5°C/s έως τους 750°C. Εσωτερικά 
στο πάνω µέρος φαίνεται ο λόγος των δυο ρυθµών, r46/r44. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στις πρώτες παραγράφους του κεφαλαίου η µόνη διαφορά στα φάσµατα 

εκρόφησης οξυγόνου µιας ηλεκτροενισχυµένης επιφάνειας Pt πάνω σε YSZ και ενός διεσπαρµένου 

καταλύτη Pt/YSZ είναι η κατάληψη της φάσης β2. Στην περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt η 

φάση β2 είναι κατειληµµένη κατά κύριο λόγο από οξυγόνο 18O, προερχόµενο από την αέρια φάση ενώ 

στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη, η φάση αυτή είναι κατειληµµένη από οξυγόνο 16O, 

προερχόµενο από το φορέα. Αυτή η διαφορά γίνεται φανερή και στα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης που παρουσιάστηκαν στα σχήµατα 6.10 και 6.11 καθώς και 5.3 

και 5.4 του κεφαλαίου 5. 

Στις περιπτώσεις του µη-ενισχυµένου και του ηλεκτροενισχυµένου υµενίου (σχήµατα 5.3 και 5.4 

του κεφαλαίου 5) ο ρυθµός που εµφανίζει δυο µέγιστα (rβ1 και rβ2) είναι αυτός του σχηµατισµού C16O18O. 

Αυτό συµβαίνει γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση τόσο η φάση β1 όσο και φάση β2 είναι κατειληµµένες από 
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ισότοπο οξυγόνο, 18O. Στην περίπτωση όµως του διεσπαρµένου καταλύτη (σχήµατα 6.10 και 6.11) ο 

ρυθµός σχηµατισµού C16O18O εµφανίζει ένα µόνο µέγιστο (rβ1), ενώ από την άλλη µεριά δυο µέγιστα (rβ2 

και rβ3) εµφανίζει ο ρυθµός σχηµατισµού C16O2, αφού σ’ αυτήν την περίπτωση οι φάσεις β2 και β3 είναι 

κατειληµµένες από οξυγόνο, 16O του φορέα. 

Και στις δυο περιπτώσεις (υποστηριγµένο υµένιο και διεσπαρµένος καταλύτης) τα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης µπορούν ευθέως να συσχετιστούν µε τα αντίστοιχα φάσµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου (σχήµατα 6.10 και 5.4 του κεφαλαίο 5). Και στις δυο 

περιπτώσεις επίσης το οξυγόνο του φορέα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην κινητική της οξείδωσης του 

CO δρώντας ταυτόχρονα ως αντιδρών αλλά και ως θυσιαζόµενος ενισχυτής (sacrificial promoter) όπως 

φάνηκε καθαρά στο προηγούµενο και στο παρόν κεφάλαιο. 

 

6.4 Συµπεράσµατα 

Τα κύρια σηµεία που απορρέουν από την παρούσα εργασία και αξίζει να αναφέρουµε 

συµπερασµατικά είναι τα εξής: 

1. Τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου τόσο για το υποστηριγµένο υµένιο 

Pt/YSZ όσο και για το διεσπαρµένο καταλύτη Pt/YSZ είναι ποιοτικά παρόµοια, ειδικά όταν το 

στοιχείο Pt/YSZ/Au (υποστηριγµένο υµένιο Pt) πολώνεται ανοδικά και προκύπτει µια 

ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt (σχήµατα 6.6-6.9). 

2. Αέρια ρόφηση ισότοπου οξυγόνου, 18O2, σε θερµοκρασίες ρόφησης, Tads, µικρότερες των 100°C 

οδηγεί, τόσο στην περίπτωση του υποστηριγµένου υµενίου Pt/YSZ όσο και στην περίπτωση του 

διεσπαρµένου καταλύτη Pt/YSZ σε µια κορυφή οξυγόνου 18O2 µε θερµοκρασία εκρόφησης Tp≈100-

160oC, δηλαδή πολύ µικρότερη από αυτή της κορυφής εκρόφησης ατοµικού οξυγόνου που 

παρατηρείται σε µη υποστηριγµένες επιφάνειες Pt [39, 40, 60-70] (Tp≈420-650°C) και πολύ 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη κορυφή εκρόφησης του µοριακά ροφηµένου οξυγόνου που 

παρατηρείται επίσης σε µη υποστηριγµένες επιφάνειες Pt [39, 40, 60-70] (Tp≈-100oC). 

3. Αυτή η φάση ροφηµένου οξυγόνου, χαρακτηρισµένη ως φάση β1, είναι καταλυτικά πολύ ενεργή σε 

χαµηλές θερµοκρασίες, όπως παρατηρήθηκε στα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης 

του CO και αναλύθηκε στις παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. Επίσης, το οξυγόνο της φάσης 

β1, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εργασίας βρίσκεται ροφηµένο ατοµικά πάνω σε 

ενεργά κέντρα της τριεπιφάνειας (three-phase-boundaries, tpb) Pt-YSZ-αέριας φάσης (κενού). 

4. Αέρια ρόφηση ισότοπου οξυγόνου σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 200°C οδηγεί, όπως 

αναµένεται, στην εξαφάνιση της κορυφής β1 και στην εµφάνιση των κορυφών β2 και β3 µε 
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θερµοκρασίες εκρόφησης Tp≈425°C και Tp≈500°C αντίστοιχα. Οι θερµοκρασίες αυτές βρίσκονται σε 

συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου [41]. Στο διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) 

και οι δυο φάσεις (β2 και β3) είναι κατειληµµένες από πλεγµατικό οξυγόνο, 16O. Από την άλλη µεριά 

στο υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ, η φάση β2 είναι κατειληµµένη κυρίως από οξυγόνο της αέριας 

φάσης, 18O, ενώ η φάση β3 είναι κατειληµµένη από πλεγµατικό οξυγόνο, 16O. Οξυγόνο του στερεού 

ηλεκτρολύτη, 16O, είναι δυνατό να καταλάβει θέσεις στη φάση β2 µέσω ανοδικής πόλωσης, δηλαδή 

ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων οξυγόνου, 16O2-, προς την επιφάνεια του µετάλλου. Υπό αυτές τις 

συνθήκες η ηλεκτροενισχυµένη επιφάνεια Pt/YSZ εµφανίζεται σχεδόν ταυτόσηµη µε το διεσπαρµένο 

καταλύτη Pt/YSZ (σχήµατα 6.6 και 6.8). 

5. Τόσο το υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ όσο και ο διεσπαρµένος καταλύτης Pt/YSZ µεσολαβούν, 

µέσω της υπερχείλισης και της αντίστροφης υπερχείλισης οξυγόνου αντίστοιχα, στην ενσωµάτωση 

οξυγόνου, 18O2, από την αέρια φάση στο πλέγµα του φορέα κατά τη διάρκεια της ρόφησης καθώς και 

στην εκρόφηση πλεγµατικού οξυγόνου, 16O στην αέρια φάση κατά τη διάρκεια των θερµάνσεων 

(πειραµάτων TPD). 

6. Η περίσσεια οξυγόνου, O(YSZ), (ή αλλιώς το µη στοιχειοµετρικό οξυγόνο) µέσα στο πλέγµα της 

YSZ παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην επεξήγηση και ερµηνεία των φασµάτων εκρόφησης. Κατά τη 

διάρκεια της ρόφησης 18O2, στην ανηγµένη επιφάνεια Pt και σε θερµοκρασίες ρόφησης µεγαλύτερες 

των 200°C λαµβάνει χώρα σε σηµαντικό βαθµό διάχυση ισότοπου οξυγόνου, µέσω υπερχείλισης 

(spillover) 18O, από την επιφάνεια του µετάλλου (Pt) προς το πλέγµα της YSZ (που βρίσκεται 

µερικώς σε κατάσταση έλλειψης οξυγόνου), προς σχηµατισµό µη στοιχειοµετρικού οξυγόνου 
18O(YSZ). 

7. Η φάση β3, η οποία είναι πάντοτε κατειληµµένη από πλεγµατικό οξυγόνο και είναι γνωστή στη 

βιβλιογραφία του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [2, 41, 71, 72] ως µια φάση που 

οφείλεται στη µετακίνηση ιοντικών οξυγόνων, Oδ-, από το φορέα προς την καταλυτική επιφάνεια 

(ιόντων υπεύθυνων για το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις όπου φορέας 

είναι η YSZ [2, 41, 71, 72]) είναι επίσης παρούσα και στην περίπτωση των διεσπαρµένων καταλυτών 

Pt/YSZ (σχήµατα 6.2-6.9). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη µηχανιστική ισοδυναµία των δυο 

φαινόµένων, της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου κατά την 

περίπτωση χρήσης φορέων που είναι αγωγοί ιόντων οξυγόνου O2- [2, 54]. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαµε ότι η ρόφηση οξυγόνου πάνω σε ηλεκτροενισχυµένα υµένια Pt/YSZ 

καθώς και πάνω σε διεσπαρµένους καταλύτες Pt/YSZ παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία αν αναλογιστεί 

κανείς την διαφορετική µορφή των δυο αυτών καταλυτών και ειδικότερα την κατά πολύ µικρότερη 

απόσταση που απαιτείται για αντίστροφη υπερχείλιση οξυγόνου στην περίπτωση των διεσπαρµένων 
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καταλυτών. Ως τελικό συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας 

επιβεβαιώνεται η µηχανιστική ισοδυναµία των δυο φαινοµένων, της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των 

αλληλεπιδράσεων φορέα µετάλλου. 
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