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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της 

αντίδρασης της υδρογόνωσης του CO2. Ο καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν Ru 

σε β"-Al2O3, ένας αγωγός ιόντων νατρίου. 

 Το θερμοκρασιακό εύρος που εξετάστηκε ήταν από 200-320
o
C με διάφορες 

αναλογίες των αερίων τροφοδοσίας (PH2/PCO2 = 14 , 7, 2.3) και σε πιέσεις 1-5 bar. Η 

μελέτη αφορά τη συμπεριφορά των καταλυτικών ρυθμών σχηματισμού των 

προϊόντων τόσο σε καθαρή από Na
+
 επιφάνεια, όσο και κατά την παροχή ιόντων 

νατρίου σε αυτήν με επιβολή ενός σταθερού αρνητικού ρεύματος ή δυναμικού. 

 Αρχικά στην Εισαγωγή θα αναφερθούμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

στο πρόβλημα που δημιουργείται από τις εκπομπές του CO2 στην ατμόσφαιρα. Στη 

συνέχεια, στο Κεφάλαιο 1 θα περιγραφεί το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής 

Ενίσχυσης της Κατάλυσης (EPOC ή φαινόμενο NEMCA) και στο Κεφάλαιο 2 θα 

γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της αντίδρασης της υδρογόνωσης του CO2 τόσο 

καταλυτικά όσο και ηλεκτροκαταλυτικά. Στο Κεφάλαιο 3 θα περιγραφεί ο τρόπος 

παρασκευής του καταλύτη και ο χαρακτηρισμός του και θα παρουσιαστεί η 

πειραματική διάταξη και ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε. 

 Στο Κεφάλαιο 4, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων 

που έγιναν (θερμοκρασιακά, κινητικά, δυναμικής απόκρισης των ρυθμών 

σχηματισμού των προϊόντων και επίδρασης του αρνητικού ρεύματος στους ρυθμούς 

και στην κάλυψη των Na
+
) και τέλος, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της 

έρευνας αυτής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου και διοξείδιο του άνθρακα 

 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Δίχως αυτό, η 

Γη θα ήταν κρύα (περίπου στους -20
o
C) και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Λόγω 

του φαινομένου αυτού, η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 

15
o
C [1,2]. 

 Σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης υπάρχει ένα λεπτό 

στρώμα αποτελούμενο κυρίως από CO2 και υδρατμούς, το οποίο δρα όπως το γυαλί 

ενός θερμοκηπίου. Δηλαδή, ενώ επιτρέπει την είσοδο της θερμότητας που μεταφέρει 

η υπεριώδης ακτίνα του ηλίου, εμποδίζει την έξοδο της θερμότητας προς το 

διάστημα. Έτσι η επιφάνεια της Γης συγκρατεί ένα ποσό θερμότητας και διατηρεί 

σταθερή τη μέση θερμοκρασία της, βασική συνθήκη για να μπορεί να διατηρείται η 

ζωή πάνω στην επιφάνεια της (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

Η Γη δέχεται ηλιακή ακτινοβολία, που αντιστοιχεί σε ροή περίπου 1.366 W/m
2
 

(στο όριο της ατμόσφαιρας) 

Το 30% της εισερχόμενης ηλιακής 

ακτινοβολίας ανακλάται από την 

ατμόσφαιρα, τα νέφη και την 

επιφάνεια της Γης 

Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας 

απορροφάται κατά: 

 16% από την ατμόσφαιρα 



16 
 

 3% από τα νέφη 

 51% από την επιφάνεια και τους 

ωκεανούς 

 

 Περίπου το 86% της κατακρατούμενης από την ατμόσφαιρα γήινης 

ακτινοβολίας, οφείλεται στην παρουσία υδρατμών (H2O), διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) και νεφών. Οι υδρατμοί αποτελούν το πλέον ενεργό συστατικό, κατά ποσοστό 

60%, ενώ μικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια: μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του 

αζώτου (N2O),όζον (O3), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) οι υπερφθοράνθρακες 

(PFCs), οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6). Τα αέρια που 

έχουν την ιδιότητα να κατακρατούν την ηλιακή ακτινοβολία εντός της γήινης 

ατμόσφαιρας ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου [3-5]. Ειδικότερα, το διοξείδιο του 

άνθρακα που είναι ένα από τα βασικότερα αέρια που συνεισφέρουν στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου έχει αυξηθεί από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης κατά 

35% εξαιτίας, κυρίως, της καύσης των ορυκτών καυσίμων και της αποδάσωσης.   

Οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που ευθύνονται για την παραγωγή 

των αερίων του θερμοκηπίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Ο βασικότερος τομέας 

παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου είναι η παραγωγή ενέργειας. Ακολουθούν η 

βιομηχανική δραστηριότητα, οι μεταφορές και οι αγροτικές δραστηριότητες. Οι 

εκπομπές των αερίων ανά χώρα και κάτοικο αποτυπώνεται στο Σχήμα 3. Αυτό που 

αδυνατεί να δείξει ο συγκεκριμένος χάρτης είναι αφενός η συνολική ευθύνη κάθε 

χώρας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και, ιδιαίτερα, η μελλοντική διάσταση με την 

προοπτική μιας ραγδαίας ανάπτυξης των τομέων παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου 

σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία [7]. 
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Σχήμα 2: Ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα (έτος 2000) 

 

 

 

Σχήμα 3: Χάρτης-Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά άτομο (έτος 2000) 

 

 Είναι προφανές ότι η συσσώρευση των αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα ενδέχεται να εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να προκαλέσει 

περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας της Γης με αποτέλεσμα σημαντικές κλιματικές 

αλλαγές. Στο Σχήμα 4 φαίνεται η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη από 

το 1880 μέχρι το 2005. 



18 
 

  

 

Σχήμα 4: Η εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης (1880-2005) 

  

Σύμφωνα με υπολογισμούς επιστημόνων, η αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη δε θα’ναι ομοιόμορφη. Στην τροπική ζώνη θα είναι μηδαμινή, ενώ στους 

πόλους η θερμοκρασία θα αυξηθεί μεταξύ 4
o
C και 7

o
C. Η μερική τήξη των πάγων και 

η διαστολή των ωκεάνιων υδάτων λόγω θέρμανσής τους θα ανυψώσουν τη στάθμη 

των θαλασσών μεταξύ 0.5 και 1.5 m, αν η μέση αύξηση της πλανητικής 

θερμοκρασίας φτάσει τους 4°C [2].  

 Όσες προβλέψεις και να ακολουθήσουν σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα, 

αναμφίβολα ορατές είναι οι συνέπειες της παρουσίας του στο περιβάλλον και κατ` 

επέκταση στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Δυσοίωνες 

προβλέψεις για το επερχόμενο λιώσιμο των πάγων και την επερχόμενη άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες στο κλίμα της γης 

(συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα) θα πρέπει να μας αφυπνίσουν 

και να μας οδηγήσουν σε άμεσες και πρακτικές λύσεις του προβλήματος. 

 Παγκοσμίως γίνονται πολλές ερευνητικές προσπάθειες με στόχο την 

ανεύρεση μεθόδων για την αποτελεσματική επεξεργασία του διοξειδίου του άνθρακα 

που θα οδηγεί είτα σε άμεση δέσμευσή του σε αδρανή υλικά είτε σε μετατροπή του 

σε προιόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας, (π.χ. 

υδρογονάνθρακες). Στην κατηγορία των διεργασιών για παραγωγή αξιοποιήσημων 

προιόντων κατατάσονται όλες οι μέθοδοι που αφορούν αντιδράσεις υδρογόνωσης του 

CO2 (είτε σε αέρια μορφή, είτε σε υδατικό διάλυμα) για παραγωγή υδρογονανθράκων 

αλλά και αλκοολών (σύνθεση Fisher-Tropsh). Ενδεικτικά κάποιες από τις μεθόδους 



19 
 

αυτές είναι η χρήση υποστηριγμένων διεσπαρμένων μεταλλικών καταλυτών (τύπου 

μέταλλο/φορέας) σε αντιδραστήρες ρευστοστερεάς κλίνης σε θερμοκρασιακό εύρος 

από 200
ο
C έως 500

o
C και υπό πίεση (~10-20 atm) για τη σύνθεση αξιοποιήσιμων 

προϊόντων. Εμφανές είναι το ενδιαφέρον για χρήση καταλυτών με βάση το χαλκό, 

μιας και ο διμεταλλικός καταλύτης Cu/ZnO/Al2O3 αποτελεί καταλύτη για την 

βιομηχανική παραγωγή μεθανόλης. Μια πολύ σημαντική παράμετρο αποτελεί η 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε όλα τα πιθανά και επιθυμητά προϊόντα [11].  

 Άλλες μέθοδοι αποσκοπούν στη δέσμευση του CO2 σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς σε μεγάλο βάθος ή στον πυθμένα των θαλασσών [8-10] υπό μορφή 

CaCO3 (Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5: Μέθοδος δέσμευσης του CO2 στο CaCO3 και διάθεση του στον πυθμένα της 

θάλασσας. 

 

 Ένας εναλλακτικός τρόπος επεξεργασίας του CO2 είναι η αποθήκευσή του σε 

μεγάλα βάθη στο εσωτερικό της γης, όπου υπάρχουν κοιλότητες γεωλογικής 

προέλευσης είτε λόγω άντλησης του πετρελαίου είτε λογω πλήρους εξόρυξης 

άνθρακα. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση αποθήκευσης του CO2 σε 

βραχώδη εδάφη από τα οποία σήμερα παίρνουμε φυσικό αέριο. Τέλος, εξετάζεται και 

η περίπτωση αποθήκευσης του CO2 σε ενεργά ορυχεία άνθρακα για ενίσχυση της 

παραγωγής μεθανίου (Σχήμα 6) [8-10]. 
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Σχήμα 6: Μέθοδος δέσμευσης του CO2 σε γεολογικούς σχηματισμούς σε μεγάλα βάθη. 

 

 Η ανάγκη για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και 

επεξεργασίας του ήδη υπάρχοντος, είναι φανερό πως κρίνεται απαραίτητη. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η παρούσα μελέτη, καθώς η υδρογόνωση του CO2 

σε υδογονάνθρακες και άλλα οξυγονούχα είδη είναι πολύ σημαντική αντίδραση τόσο 

από τεχνολογικής όσο και από περιβαλλοντικής πλευράς. Μάλιστα, συνδυαζόμενη με 

το επερχόμενο ενεργειακό πρόβλημα, το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εν λόγω 

αντίδραση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  

 Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται μια ελπιδοφόρα, αν και σε πρώιμο 

στάδιο, λύση για την απευθείας μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες (καύσιμα), 

αξιοποιώντας το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της Κατάλυσης 

(NEMCA), που θα περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1. 

 Έχει αποδειχθεί σε περισσότερα από 100 καταλυτικά συστήματα ότι η 

καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα αγώγιμων καταλυτών εναποτεθειμένων σε 

στερεούς ηλεκτρολύτες μπορούν να μεταβληθούν σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η 

μεταβολή είναι αντιστρεπτή και ως ένα βαθμό ελεγχόμενη, επιβάλοντας ρεύματα ή 

δυναμικά (±2V) μεταξύ του καταλύτη και ενός δεύτερου ηλεκτρονιακού αγωγού 

(βοηθητικό ηλεκτρόδιο), το οποίο βρίσκεται και αυτό εναποτεθειμένο στον στερεό 

ηλεκτρολύτη [11]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ηλεκτροχημική Ενίσχυσης της Κατάλυσης 

Μη Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας 

Non-Faradaic Electrochemical Modification of the Catalytic Activity (NEMCA 

effect) 

 

1.1 Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς μελέτες με 

στόχο την έρευνα και χρήση στερεών ηλεκτρολυτών σε διάφορες τεχνολογικές 

εφαρμογές. Η επιτυχής χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών σε κελιά καυσίμου 

(SOFC) [1,2] ανιχνευτές/αισθητήρες [3], μπαταρίες [4], ηλεκτροχημικά κελιά [5,6] 

και ηλεκτροχημικές μονάδες συμπαραγωγής [7-10], συνιστά μια ισχυρή βάση και 

αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω χρησιμοποίησή τους σε εμπορική κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών σε μελέτες χημικής 

συμπαραγωγής οδήγησε στην ανακάλυψη και τη μελέτη ενός νέου φαινομένου, 

γνωστού στη βιβλιογραφία ως Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχημική Τροποποίηση της 

Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity, NEMCA effect) ή Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης 

(Electrochemical Promotion of Catalysis, ΕΡOC) [11,12,15,16]. Μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Έχει βρεθεί ότι η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα αγώγιμων 

μεταλλικών καταλυτικών υμενίων εναποτεθειμένων σε στερεούς ηλεκτρολύτες (π.χ. 

σταθεροποιημένη με ύττρια ζιρκονία (YSZ) ένας αγωγός ιόντων οξυγόνου, O
2-

, β"-

Al2O3 ένας αγωγός ιόντων νατρίου, Na
+
 ή CaZr0.9In0.1O3-α ένας αγωγός πρωτονίων, 

H
+
) μπορεί να τροποποιηθεί δραματικά και ως ένα μεγάλο βαθμό αντιστρεπτά, κατά 

την εφαρμογή ενός ηλεκτρικού ρεύματος ή δυναμικού, μεταξύ του μεταλλικού 

καταλυτικού υμενίου και ενός δεύτερου υμενίου (βοηθητικό ηλεκτρόδιο) το οποίο 

είναι επίσης εναποτεθειμένο στον στερεό ηλεκτρολύτη. 

Το ηλεκτρονικά αγώγιμο ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτης, το οποίο συνήθως 

είναι υπό μορφή πορώδους λεπτού υμενίου πάχους 3-20 μm και συντελεστή 

τραχύτητας 3-500 [14-16,84] είναι εναποτεθειμένο στην επιφάνεια ενός κεραμικού 

φορέα-στερεού ηλεκτρολύτη (π.χ. σταθεροποιημένη με Υ2Ο3 ζιρκονία, ZrΟ2 (YSZ), 
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έναν αγωγό ιόντων οξυγόνου Ο
2-

, Na- β"-Al2O3, έναν αγωγό ιόντων νατρίου Na
+
, 

CaZr0.9In0.1O3-α, έναν αγωγό πρωτονίων H
+
, είτε TiΟ2 ή CeO2 έναν μικτό 

ηλεκτρονικό-ιοντικό αγωγό).  

Το ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτης είναι εκτεθειμένο στο αέριο αντιδρών 

μίγμα (π.χ. C2H4 + O2) μέσα σε έναν αντιδραστήρα συνεχούς ροής, η λειτουργία του 

οποίου προσεγγίζει τη λειτουργία ενός αντιδραστήρα CSTR. Το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο καθώς και το ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι συνήθως εκτεθειμένα σε αέρα 

όταν χρησιμοποιείται η διάταξη τύπου κυψέλης καυσίμου (“fuel cell”, Σχήμα 1.5a) ή 

στο ίδιο το αντιδρών μίγμα όταν χρησιμοποιείται η διάταξη μονού θαλάμου (“single 

pellet design”, Σχήμα 1.5β) [14-16]. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς αποτελεί ουσιαστικά 

ένα ηλεκτρόδιο ψευδοαναφοράς (pseudoreference-monitoring-electrode) [14,85,86], 

ενώ όταν γίνεται χρήση της διάταξης μονού θαλάμου, μαζί με το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο θα πρέπει να είναι καταλυτικά ανενεργά (π.χ. Au). 

Η επαγόμενη αντιστρεπτή τροποποίηση στον καταλυτικό ρυθμό μιας 

αντίδρασης (εκφρασμένη σε mol/s) βρέθηκε να είναι έως και 150 φορές μεγαλύτερη 

από τον καταλυτικό ρυθμό της αντίδρασης πριν την εφαρμογή του ρεύματος [14], 

δηλ. μια αύξηση 15,000% στον καταλυτικό ρυθμό. Επιπλέον, αυτή η αύξηση του 

ρυθμού έχει βρεθεί γενικά ότι είναι 10-10
5
 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό 

ηλεκτροχημικής παροχής ιόντων (π.χ. O
2-

, Na
+
, Η

+
) προς ή από την καταλυτική 

επιφάνεια, I/nF (όπου I είναι το επιβαλλόμενο ρεύμα, n το φορτίο του ιόντος και F η 

σταθερά του Faraday) [14]. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιόν που παρέχεται 

ηλεκτροχημικά στην καταλυτική επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση έως 

και 10
5
 ροφημένων ατόμων προς παραγωγή έως και 10

5
 μορίων προϊόντος. 

Συνεπώς, το ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτήν την περίπτωση δρα περισσότερο ως ένας 

ισχυρός ενισχυτής-προωθητής παρά απλά ως ένα ηλεκτροχημικό μέσο-κινούσα 

δύναμη για την φαρανταϊκή αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι σημαντικές και ταυτόχρονα αντιστρεπτές 

τροποποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εκλεκτικότητα των προϊόντων για 

αρκετές αντιδράσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πληθώρα των συστηματικών 

μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα καθιστά σαφές το γεγονός ότι η 

εφαρμογή του φαινομένου NEMCA δε φαίνεται να περιορίζεται από συγκεκριμένα 

είδη μεταλλικών καταλυτών, στερεών ηλεκτρολυτών ή καταλυτικών αντιδράσεων 

[13,14]. 

Από το 1981, όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά η μη-φαρανταϊκή 

τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας στην ετερογενή κατάλυση, και 
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συγκεκριμένα στην περίπτωση της αντίδρασης της εποξείδωσης αιθυλενίου 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδιο Ag [20], έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για 

την επαγωγή καθώς και την κατανόηση του μηχανισμού του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης [13,14]. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει μια προσπάθεια 

συνοπτικής ταξινόμησης και ομαδοποίησης όλων των μελετών NEMCA που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα. 

Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο πίνακα, η επίδραση του φαινομένου 

επιβεβαιώθηκε για ένα πλήθος καταλυτών (Pt, Pd, Rh, Ag, Ni, Au, Fe, IrO2, RuO2) 

εναποτεθειμένων σε διάφορους στερεούς ηλεκτρολύτες (αγωγούς ιόντων O
2
, F

-
, Na

+
, 

K
+
 και H

+
) και για διαφορετικά είδη καταλυτικών αντιδράσεων (πλήρεις ή μερικές 

οξειδώσεις, αναγωγή του NO, υδρογονώσεις, αφυδρογονώσεις, ισομερισμοί, 

αναμορφώσεις αερίων κ.α.). Αξίζει να σημειωθούν επίσης οι πιο πρόσφατες μελέτες 

όπου επιτυγχάνεται η επαγωγή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με τη 

χρήση μικτών ιοντικών-ηλεκτρονικών αγωγών (TiO2, CeO2) [22], ηλεκτρολυτών 

πολυμερούς Nafion [23-25], υγρών αλκαλικών διαλυμάτων [26,27], τηγμένων αλάτων 

[28] και καταλυτικών συστημάτων υψηλής διασποράς [29,30]. Σύμφωνα με τις πιο 

πρόσφατες εκτιμήσεις, περισσότερα από 70 καταλυτικά συστήματα έχουν μελετηθεί 

και έχουν επιβεβαιώσει την επίδραση του φαινομένου NEMCA [13,14] . 

Προκειμένου να διερευνηθούν και να εξηγηθούν οι αρχές του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος πειραματικών τεχνικών 

όπως Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption, 

TPD) [31-36], Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από Ακτίνες-Χ (X-ray 

Photoelectron Spectroscopy, XPS) [36-41], Ενισχυμένη από την Επιφάνεια 

Φασματοσκοπία Raman (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) [42], 

Μικροσκοπία Σάρωσης Φαινομένου Σήραγγος (Scanning Tunneling Microscopy, 

STM) [36, 43-46], Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Υπεριώδους (Ultra-violent 

Photoelectron Spectroscopy, UPS) [38], Μικροσκοπία Εκπομπής Φωτοηλεκτρονίων 

(PhotoElectron Emission Microscopy, PEEM) [47], Φασματοσκοπία Σύνθετης 

Αντίστασης (AC Impedance Spectroscopy) [48-50], μετρήσεις έργου εξόδου με την 

τεχνική του παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin Probe Technique) [12,19,35,46,51-53] και 

κυκλική βολταμμετρία (Cyclic Voltametry) [54]. Αυτές οι μελέτες, μαζί με κινητικές 

μελέτες διαφόρων αντιδράσεων [13-16] και άλλες θεωρητικές εργασίες [13,14,55,56], 

παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

οφείλεται σε μια ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη μετακίνηση-διάχυση (backspillover) 

http://srdata.nist.gov/xps/
http://srdata.nist.gov/xps/
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ιόντων, που προερχόμενα από το στερεό ηλεκτρολύτη, καλύπτουν προοδευτικά την 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση, καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

Εκτός από την ομάδα που πρώτη ανέφερε αποτελέσματα σχετικά με το 

φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης [11,12,20,57,58], πολλές αξιόλογες 

ερευνητικές ομάδες όπως οι  ομάδες των Sobyanin [59,60] (Boreskov Institu-te of 

Catalysis), Comninellis [61-65] (EPFL), Lambert [40,66,67] (University of 

Cambridge), Haller [42,68] (Yale University), Anastasijevic [69] (LURGI), Stoukides 

[70] (University of Thessaloniki), Smotkin [24,25] (Illinois Institute of Technology), 

Imbihl [47-71] (University of Hannover), Pacchioni [55] (Universita di Milano-

Biccoca), Bjerrum [28] (Technical University of Denmark), Metcalfe [72] (University 

of Manchester), Christensen-Larsen [73,74] (Dinex A/S),  Lee [75]  (Seoul National 

University), Sanchez-Leiva [76] (Universidad Nacional de Cordoba), Vernoux-

Gaillard [77,78] (CNRS) και Barbier [79] έχουν επίσης μελετήσει και συνεισφέρει 

σημαντικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Μια πρώτη ανασκόπηση των μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν ερευνώντας το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έγινε 

το 1996 [15] ενώ μια πληρέστερη θεωρητική και πειραματική ανασκόπηση έγινε το 

2001 [14]. 

Τη σπουδαιότητα του φαινομένου NEMCA στην ηλεκτροχημεία, την 

επιστήμη επιφανειών και την ετερογενή κατάλυση έχουν ήδη συζητήσει και 

αναφερθεί σε δημοσιεύσεις τους οι Bockris και Minevski [80], Wieckowski [81], 

Pritchard [82], και Haber [83] αντίστοιχα. Θέμα του παρόντος κεφαλαίου θα 

αποτελέσουν οι βασικές έννοιες και τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένου των πειραματικών και θεωρητικών μελετών που 

έχουν λάβει χώρα για τη διερεύνηση και απόδειξη του μηχανισμού της. 

 

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

στερεού ηλεκτρολύτη. 

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

Ο
2- 

 
Aντιδρώντα 

Προϊόντα 
Καταλύτη
ς 

T (°C) 

Λmax(>
0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(>1
) 
ή 
ρmin(<1
) 

PIO

2- Αναφορά 
Δότης 
Ηλεκτρονίω
ν 
(D) 

Δέκτης 
Ηλεκτρονί
ων 
(A) 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 310
5
 55 55 [14, 87] 

C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 [14,17] 
     -100 7 -  
CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 [14,139] 
CO O2 CO2 Pt 300-550 210

3
 3 2 [14,140] 

     -500 6 -  
CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 [14,141,14
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2] 

CH3OH O2 
H2CO,C
O2 

Pt 300-500 110
4
 4,15* 3 [14,143] 

C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -310
3
 6 - [14,18] 

CH3OH  H2CO,C
O,CH4 

Pt 400-500 -10 3* - [14,84,143] 

C2H4 NO CO,CO2,
N2,N2O Pt 380-500 -50 7 - [95] 

C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 510
4
 90 90 [14,144] 

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

C3H6 NO, O2 
N2,N2O,C
O2 

Rh 250-450 110
3
 150* 15

0 [88] 

CO NO, O2 
N2,N2O,C
O2 

Rh 250-450 20 20* 20 [145] 

CO O2 CO2 Pd 400-550 110
3
 2 1 [14,84] 

H2 CO CxHy,CxH
yOz 

Pd 300-370 10 3* 2 [14] 

H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 [14,146] 
CH4 O2 CO2 Pd 380-440 210

3
 90 90 [147] 

H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - [14,84] 

CO NO CO2,N2,N
2O Pd 320-480 -700 3 - [96,148] 

CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - [96] 

C2H4 O2 
C2H4O,C
O2 

Ag 320-470 300 30* 30 [14,20,85,9
2,149,150] 

C3H6 O2 
C3H6O,C
O2 

Ag 320-420 300 2* 1 [14,57] 

CH4 O2 
CO2,C2H4
,C2H6 

Ag 650-850 5 30* 30 [14,151] 

CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 [14,152] 

CH3OH  H2CO, 
CO, CH4 

Ag 550-750 -25 6* - [14,153] 

CH3OH O2 
H2CO, 
CO2 

Ag 500 -95 2 - [75] 

CH4 O2 
C2H4,C2H
6,CO2 

Ag 700-750 -1.2 8* - [14,60,54] 

CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 [155] 
CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - [14,156] 
CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - [14,60,154] 
CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - [14,60,154] 
C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 [14,52,65] 

C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 410
3
 115 11

5 [64] 

 

 

2. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση αγωγών ιόντων F
-
  

Αντιδρώντα 

Προϊόντ
α 

Καταλύτης 
/ 
Στερεός 
Ηλεκτρολύτη
ς 

T (°C) 

Λmax(>
0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(>
1) 
ή 
ρmin(<
1) 

PIF- 

 
Δότης 
Ηλεκτρονίω
ν 
(D) 

Δέκτης 
Ηλεκτρον
ίων 
(A) 

Αναφορά 

CO O2 CO2 Pt/CaF2 
500-
700 200 2.5 1.5 [14,157] 

 

3. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση μικτών αγωγών 

Αντιδρώντα Προϊόν
τα 

Καταλύ
της 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

T (°C) Λmax(>
0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(>
1) ή 
ρmin(<
1) 

PIF- Ανα
φορ
ά 

Δότης Δέκτης 
Ηλεκτρονίω
ν 
(D) 

Ηλεκτρονί
ων 
(A) 

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 
(TiO

+
x, O

2-
) 

450-
600 

510
3
 20 20 [14,21] 
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C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 
(CeO

+
x, O

2-
) 
500 -10

5
 3 - [22] 

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi 10
#
 400-

475 
-250 2 - [158] 

C3H6 O2 CO2 Pt YZTi 10
#
 400-

500 
1000 
-1000 

2.4 - [158] 

 

 

4. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση αγωγών ιόντων Na
+
 

Αντιδρώντα Προϊόντα Καταλύ
της 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

T 
(°C) 

Λmax(
>0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(
>1) ή 
ρmin(<
1) 

PINa

+ 
Αναφο
ρά Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονί
ων 
(D) 

Ηλεκτρονί
ων 
(A) 

C2H4 O2 CO2 Pt β-Al2O3 180-
300 

510
4
 0.25 -30 [14,81] 

CO O2 CO2 Pt β-Al2O3 300-
450 

110
5
 0.3 -30 [14,91] 

      -110
5
 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt β-Al2O3 100-
150 

- ~0 -10 [14,98,
159] 

H2 C2H2 C2H4,C2
H6 

Pt β-Al2O3 100-
300 

- -* - [160] 

C2H4 NO CO2,N2,
N2O 

Pt β-Al2O3 280-
400 

-  500 [14,60] 

CO NO CO2,N2,
N2O 

Pt β-Al2O3 320-
400 

- 13* 200 [93] 

C3H6 NO CO2,N2,
N2O 

Pt β-Al2O3 375 - 10 - [161] 

H2 NO N2,N2O Pt β-Al2O3 360-
400 

- 30 6000 [94] 

H2 C2H2, 
C2H4 

C2H4,C2
H6 

Pd β-Al2O3 70-
100 

- 0.13 - [162] 

C2H4 O2 C2H4O,C
O2 

Ag β-Al2O3 240-
280 

- - 40 [85] 

CO O2 CO2 Ag β-Al2O3 360-
420 

- 2 - [14] 

C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2P
O12 

430 - 10 300 [163] 

 

5. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση αγωγών ιόντων Κ
+
 

Αντιδρώντα Προϊόντ
α 

Καταλύ
της 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

T 
(°C) 

Λmax(>
0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(
>1) ή 
ρmin(<
1) 

PI
K+ 

Αναφο
ρά Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονίω
ν 
(D) 

Ηλεκτρον
ίων 
(A) 

NH3  N2, H2 Fe K2YZr(PO4
)3 

500-
700 

- 4.5 - [164] 

 

 

                6. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση αγωγών ιόντων Η
+
 

Αντιδρώντα Προϊόντ
α 

Καταλύ
της 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

T (°C) Λmax(>
0) 
ή 
Λmin(<
0) 

ρmax(>
1) ή 
ρmin(<
1) 

PI
H+ 

Αναφορ
ά Δότης Δέκτης 

Ηλεκτρονί
ων 
(D) 

Ηλεκτρονί
ων 
(A) 

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

385-
470 

-310
4
 5 - [165] 
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7. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση  υδατικών αλκαλικών διαλυμάτων 

Αντιδρώντα Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης 

T 
(°C) 

Λmax(>0) 
ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή 
ρmin(<1) 

PIOH- Αναφ. 
Δότης Δέκτης 
Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

H2 O2 H2O Pt H2O - 0.1N 
KOH 

25-
50 

20 6 20 [14,27] 

 

 

               8. Μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης με χρήση  τηγμένων αλάτων 

Αντιδρώντα Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης 

T 
(°C) 

Λmax(>0) 
ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή 
ρmin(<1) 

Αναφορά 
Δότης Δέκτης 
Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

SO2 O2 SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-
450 

-100 6 [28] 

*: Παρατηρήθηκε μεταβολή στην εκλεκτικότητα.
  

#:  4.5 mol% Y2O3 – 10 mol% TiO2 – 85.5 mol% ZrO2 

  

 

 

1.2 Στερεοί ηλεκτρολύτες  

Οι στερεοί ηλεκτρολύτες ή στερεοί ιοντικοί αγωγοί ή υπεριοντικοί αγωγοί 

είναι στερεά υλικά, κατά κανόνα κρυσταλλικά, με ηλεκτρική αγωγιμότητα που 

οφείλεται μερικά ή ολικά σε μεταφορά ιόντων [124]. Πρώτος ο M. Faraday (1791-

1867) ανακάλυψε το 1834 τους στερεούς ηλεκτρολύτες, όταν παρατήρησε πως ο 

φθοριούχος μόλυβδος (PbF2) θερμαινόμενος στους 500°C έως 700°C γίνεται 

εξαιρετικός 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
-
. Εν συνεχεία ανακαλύφθηκαν και άλλοι στερεοί ηλεκτρολύτες, όπως 

ο AgI (ένας αγωγός ιόντων Ag
+
), από τους Tubandt και Strock  [125,126] οι οποίοι 

απέδειξαν πειραματικά ότι σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 150°C, η αγωγιμότητα 

του AgI οφείλεται στην κίνηση των ιόντων Ag
+
 [127]. Σύντομα έγινε γνωστό ότι η 

διάχυση των ιόντων δύναται να λάβει χώρα μέσα σε ορισμένα στερεά τόσο γρήγορα, 

όσο και στα διαλύματα υγρών αλάτων. Η μηχανιστική ερμηνεία της ιοντικής 

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

440 6 12 6 [166] 

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

530-
600 

150 3.6 - [164] 

CH4  C2H6, 
C2H4 

Ag SrCe0.95Yb0.

05O3 
750 - 8* 10 [[14,70] 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-
170 

300 2 12 [14,59] 

H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 [14,23] 
1-C4H8 C4H10, 

2-C4H8 
(cis, 
trans) 

Pd Nafion 70 -28 40* - [25] 
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αγωγιμότητας στα στερεά οφείλεται στην πρωτοποριακή για την εποχή της εργασία 

των Joffé (1923), Frenkel (1926), Wagner και Schottky (1930) (128-130) ενώ μέχρι 

σήμερα έχουν βρεθεί αρκετοί τύποι στερεών ηλεκτρολυτών και έχει γίνει σημαντική 

πρόοδος στην κατανόηση του μηχανισμού αγωγής. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η 

ιοντική αγωγή στα στερεά οφείλεται στην ύπαρξη σημειακών ατελειών στο 

κρυσταλλικό τους πλέγμα. 

Εκτός από τους ιοντικούς αγωγούς, η αγωγιμότητα των οποίων οφείλεται 

μερικώς ή ολικώς σε μετακίνηση ιόντων, υπάρχουν και μικτοί αγωγοί οι οποίοι 

παρουσιάζουν τόσο ιοντική όσο και ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα.  

Το είδος, η φύση και τα χαρακτηριστικά των στερεών ηλεκτρολυτών 

ποικίλουν από τα σκληρά και πυρίμαχα υλικά (όπως η ντοπαρισμένη με οξείδιο του 

υττρίου ζιρκονία (YSZ) ή η Νa-β-Al2O3 (NaAl11O17)) έως τις μαλακές και 

εύκαμπτες μεμβράνες πολυμερών, η αγωγιμότητα των οποίων οφείλεται σε 

μετακίνηση ιόντων υδρογόνου, όπως το Nafion. Στους στερεούς ηλεκτρολύτες 

συμπεριλαμβάνονται συστατικά τα οποία μπορεί να είναι στοιχειομετρικά (AgI), μη-

στοιχειομετρικά (Na-β-Al2O3) ή ντοπαρισμένα (YSZ). 

Η παρασκευή, οι ιδιότητες καθώς και μερικές εφαρμογές των στερεών 

ηλεκτρολυτών έχουν αναφερθεί και συζητηθεί σε πλήθος συγγραμάτων [5,129,130] 

και επιστημονικών δημοσιεύσεων [133,134]. Οι στερεοί ηλεκτρολύτες σήμερα 

βρίσκουν, κυρίως, εμπορική εφαρμογή στα κελία καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας 

(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) [135-139], στην τεχνολογία ανιχνευτών-αισθητήρων 

(sensors) [3, 140-142] καθώς και στο φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της 

Κατάλυσης (φαινόμενο NEMCA) [14].  

Όπως αναφέρθηκε, η ιοντική αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών 

οφείλεται στη μετακίνηση ιόντων από μία θέση σε μία άλλη μέσω της κρυσταλλικής 

δομής του στερεού [143-146]. Τα ιόντα αυτά καταλαμβάνουν συνήθως καθορισμένες 

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

ένα σταθερό πλέγμα. Η ύπαρξη αυτού του σταθερού πλέγματος είναι ο λόγος για την 

χαμηλότερη κινητικότητα των ιόντων στους στερεούς ηλεκτρολύτες σε σύγκριση με 

τους υγρούς όπου όλα τα ιόντα είναι ευκίνητα. 

Ο μηχανισμός αγωγής των ιόντων οφείλεται στην παρουσία σημειακών 

αταξιών (point defects) στο κρυσταλλικό τους πλέγμα [143,146,147]. Οι σημειακές 

αταξίες σε ένα στερεό είναι αποτέλεσμα είτε εγγενών είτε εξωγενών παραγόντων. 

Στην πρώτη περίπτωση οφείλονται σε θερμοδυναμικούς λόγους με ωθούσα δύναμη 

την προκαλούμενη πλεγματική αταξία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οφείλονται σε 
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λόγους διατήρησης της ηλεκτροουδετερότητας στο στερεό, προκειμένου να 

αντισταθμιστεί το φορτίο των ξένων ιόντων διαφορετικού σθένους, τα οποία 

αντιστοιχούν σε προσμίξεις και εισάγονται σκοπίμως στο υλικό για “ντοπάρισμα” 

(doping), με σκοπό την αύξηση της ιοντικής αγωγιμότητας. Αυτές οι σημειακές 

ατέλειες είναι δυνατό να είναι τύπου Frenkel, ή τύπου Scottky (Σχήμα 1.1) 

Στα υλικά με αταξίες Schottky, ένα ιόν που βρίσκεται κοντά στην κενή θέση 

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

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

Schottky), είτε με ντοπάρισμα (π.χ. κενές θέσεις O
2-

 στην ZrO2 ντοπαρισμένη με 

Ύττρια). Τα υλικά αυτά έχουν σχετικά μικρή ιοντική αγωγιμότητα. Στα υλικά με 

αταξίες Frenkel, ένα ιόν σε ενδοπλεγματική θέση έχει τη δυνατότητα είτε να 

μετακινηθεί σε μια γειτονική ενδοπλεγματική θέση, είτε να εκτοπίσει ένα γειτονικό 

ιόν που βρίσκεται σε κανονική πλεγματική θέση κάνοντάς το να μετακινηθεί σε 

ενδοπλεγματική θέση.  

 

Σχήμα 1.1: Σημειακές ατέλειες σε κρυσταλλικά στερεά (point defects). 

 Επίσης, εκτός των προαναφερθέντων, υπάρχουν και οι ηλεκτρονιακές αταξίες 

που οφείλονται στην ύπαρξη είτε ελεύθερων ηλεκτρονίων (e-), είτε οπών (h+, holes). 

Στα καθαρά ιοντικά στερεά υπάρχουν ελάχιστες ηλεκτρονιακές αταξίες. Πρακτικά, 

για έναν στερεό ηλεκτρολύτη, ο λόγος της ιοντικής προς την ηλεκτρονιακή του 

αγωγιμότητα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100 [148].  

Υπάρχει επίσης και η κατηγορία στερεών ηλεκτρολυτών [147,149] στους 

οποίους η αταξία είναι μεγάλη (ένα είδος ιόντων του πλέγματος κατανέμεται τυχαία 

μεταξύ των κανονικών πλεγματικών και των ενδοπλεγματικών θέσεων 

καταλαμβάνοντας το χώρο μεταξύ των πλεγματικών θέσεων του άλλου τύπου ιόντων, 

με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις κενών θέσεων και ενδοπλεγματικών ιόντων να 

γίνονται συγκρίσιμες) [145,149]. Αυτοί οι στερεοί ηλεκτρολύτες, όπως ο AgI, 
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ονομάζονται “υπεριοντικοί” αγωγοί (superionic conductors) και παρουσιάζουν την 

υψηλότερη ιοντική αγωγιμότητα [146].  

 

Σχήμα 1.2: Σύγκριση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των στερεών ηλεκτρολυτών με εκείνη των 

μετάλλων, των διαλυμάτων και των ημιαγωγών [183]. 

 

Στην περίπτωση των υπεριοντικών αγωγών η συγκέντρωση των αταξιών είναι 

της τάξης των 10
22 

cm
-3

, δηλ. δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από ότι στους 

υπόλοιπους στερεούς ηλεκτρολύτες [146]. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2, όπου 

γίνεται σύγκριση μεταξύ υλικών, η αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη των ημιαγωγών (10
-5

-10
-8 

Ω
-1

cm
-1

), μικρότερη από αυτή των 

μετάλλων (10
1
-10

5
 Ω

 -1
cm

-1
) και συχνά συγκρίσιμη με την αγωγιμότητα των υδατικών 

διαλυμάτων [127]. 

Για τους προαναφερθέντες μηχανισμούς, η ιοντική αγωγιμότητα των στερεών 

ηλεκτρολυτών περιγράφεται συνήθως από την ημιεμπειρική εξίσωση τύπου 

Arrhenius [150-152]:  

                                   A

b

E
exp

k T


   

    
   

                                              (1.1) 

 

όπου σο: είναι συνάρτηση του ιοντικού φορτίου (σθένους), της συγκεντρώσεως των 

ευκίνητων ιόντων, της συχνότητας με την οποία επιχειρείται η μετακίνηση 

του ευκίνητου ιόντος σε κάποια γειτονική θέση (attempt  frequency) καθώς 

και της απόστασης που αντιστοιχεί σε αυτή τη μετακίνηση (jump distance), 

EA: απαιτούμενη ενέργεια ενεργοποίησης για την ιοντική μετακίνηση, 
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kb: σταθερά Boltzmann και 

       T:  απόλυτη θερμοκρασία (Κ).  

Η ενέργεια ενεργοποίησης EA είναι συνήθως της τάξεως των 10-40 Kcal/mol 

(0.5-2 eV). Η ελάχιστη ιοντική αγωγιμότητα που πρέπει να διαθέτει ένας στερεός 

ηλεκτρολύτης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογή κυψέλης καυσίμου είναι 

0.1-1 Ω
-1

cm
-1

 [5,132,135,153].  

Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας στερεός ηλεκτρολύτης 

προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ένα ηλεκτροχημικό κελί [154] 

για πειράματα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Μικρή ιοντική αντίσταση, Ri, ούτως ώστε να είναι ανεκτές οι ωμικές 

αντιστάσεις που δημιουργούνται υπό συνθήκες διέλευσης ηλεκτρικού 

ρεύματος. Η ιοντική αντίσταση εξαρτάται από την αγωγιμότητα του 

ηλεκτρολύτη και τη γεωμετρία του ηλεκτροχημικού κελιού. 

2. Ο ηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι καθαρά ιοντικός αγωγός και να παρουσιάζει 

αμελητέα ηλεκτρονική πυκνότητα. Ο αριθμός ιοντικής μεταφοράς (ti = σi/σολ), 

πρέπει να πλησιάζει τη μονάδα: ti =1, όπου σi είναι η ιοντική αγωγιμότητα 

(Ohm
-1

cm
-1

) και σολ το άθροισμα της ηλεκτρονιακής αγωγιμότητας και των 

αγωγιμοτήτων όλων των μετακινούμενων ιόντων του ηλεκτρολύτη, δηλ. σολ = 

σe + Σiσi. 

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

αντίσταση στην αντίδραση μεταφοράς φορτίου. 

4. Ο ηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία (σταθερός) 

στις συνθήκες της αντίδρασης. 

5. Ο ηλεκτρολύτης πρέπει να είναι χημικά αδρανής για τις συνθήκες εργασίας 

(ανοχή υψηλών δυναμικών ηλεκτρικού ρεύματος, μη αλληλεπίδραση με το 

αντιδρών μίγμα υπό συνθήκες αντίδρασης, θερμική αντοχή κλπ.). 

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

διαφορά δυναμικού μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας του 

ηλεκτρολύτη.  

7. Τα ευκίνητα ιόντα του ηλεκτρολύτη θα πρέπει να είναι τα δραστικά ιόντα του 

κελιού. 

8. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόστος παρασκευής του υλικού.  
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1.2.1 Ταξινόμηση στερεών ηλεκτρολυτών 

Η ταξινόμηση των στερεών ηλεκτρολυτών βασίζεται κυρίως στο ιόν που είναι 

υπεύθυνο για την αγωγιμότητα. Κάνοντας μία ανασκόπηση, μπορούμε να 

διακρίνουμε τις σημαντικότερες, από τεχνολογική άποψη, ομάδες στερεών 

ηλεκτρολυτών: 

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

τρισθενών μετάλλων (π.χ. Υ2Ο3, Yb2O3, CaO) σε οξείδια τετρασθενών 

μετάλλων (π.χ. ZrO2, ThO2, CeO2). Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η 

σταθεροποιημένη με ύττρια ή οξείδιο του ασβεστίου ζιρκονία (6-10% mol Υ2Ο3 

ή 5-15% mol CaO σε ZrO2) στη θερμοκρασιακή περιοχή 400 με 1200°C.  

ii.    Αγωγοί ιόντων Να
+
, Κ

+
, Cs

+
, Rb

+
, Tl

+
: Πρόκειται για μη στοιχειομετρικές 

ενώσεις νατρίου-αλουμινίου-οξυγόνου β-Al2O3 και β-Αl2O3. Οι γενικοί τύποι 

των ενώσεων αυτών είναι: Na1+xAl11O17+x/2 (0.15x0.3, όπου, το 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 είναι δισθενές 

μέταλλο (π.χ. Mg
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

). Τέτοιου είδους στερεοί ηλεκτρολύτες 

παρουσιάζουν υψηλή αγωγιμότητα σε ένα θερμοκρασιακό εύρος 150°C έως 

300°C και χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες νατρίου-θείου. Ένας άλλος 

σημαντικός υπεριοντικός αγωγός Na
+
 είναι το μικτό οξείδιο Na3Zr2Si2PO12, 

γνωστό ως NASICON. 

iii.    Αγωγοί πρωτονίων Η
+
 και ιόντων λιθίου Li

+
: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

αρκετοί στερεοί ηλεκτρολύτες πολυμερικών ενώσεων όπως διαλύματα 

αλκαλικών αλάτων σε πολυαιθυλενοξείδιο. 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 και παρουσιάζει σημαντική αγωγιμότητα ακόμα και σε 

θερμοκρασία δωματίου. Υψηλή αγωγιμότητα κατιόντων παρουσιάζουν ακόμα 

ενώσεις με βάση το CsHSO4 [155] , το SrCeO3 [154], το Ca0.9In0.1ZrO3-α 

[155,156] και το Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN-18) [178]. 

iv.    Αγωγοί ιόντων Ag
+
: πρόκειται για ενώσεις όπως οι α-AgI, RbAg4I5 και Ag2HgI4. 

Η θερμοκρασιακή περιοχή που παρουσιάζουν αγωγιμότητα είναι στους 150-

350°C [131,158]. 

v.    Αγωγοί ιόντων Cu
+
: ενώσεις όπως Cu2Se και KCu4I5 που είναι αγώγιμες σε Cu

+
 

σε θερμοκρασίες 250-400°C. 



35 
 

vi.    Αγωγοί ιόντων F
-
: αγωγιμότητα ιόντων F

-
 παρουσιάζουν σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες ενώσεις όπως ο PbF2 (στους 500°C) και το CaF2 (στους 600°C). 

 

Πληροφορίες σχετικά με την αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών περιέχονται 

σε πλήθος εργασιών και δημοσιεύσεων [131,133-135,3,144,153]. 
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Σχήμα 1.3: Θερμοκρασιακή εξάρτηση της αγωγιμότητας, σ, διάφορων στερεών ηλεκτρολυτών. 

Η αγωγιμότητα πυκνού υγρού διαλύματος H2SO4 (37% κ.β.) χρησιμοποιείται για λόγους 

σύγκρισης [124]. 

 

Στο Σχήμα 1.3 συγκρίνονται οι ειδικές αγωγιμότητες διάφορων στερεών 

ηλεκτρολυτών συγκριτικά με το πυκνό διάλυμα Η2SO4, ενώ παρουσιάζεται και η 

τυπική θερμοκρασιακή περιοχή όπου μπορούν να βρουν εφαρμογή. Η αγωγιμότητα 

των στερεών ηλεκτρολυτών εμφανίζει μια εξάρτηση τύπου Arrhenius από τη 

θερμοκρασία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν στερεοί ηλεκτρολύτες που 

εμφανίζουν σημαντική ιοντική αγωγιμότητα ακόμη και σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.  
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, η αγωγιμότητα των στερεών ηλεκτρολυτών 

αγωγών-ιόντων οξυγόνου είναι γενικά χαμηλότερη από εκείνη των 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
-1

cm
-1

 με ενέργεια ενεργοποίησης περίπου 0.1 eV, ενώ ένας 

τυπικός αγωγός ιόντων Ο
2-

 όπως η ZrO2 (9% mol Y2O3) έχει την ίδια τιμή 

αγωγιμότητας στους 1000°C με ενέργεια ενεργοποίησης περίπου 1.0eV. Τα υψηλά 

σημεία τήξεως όμως των στερεών ηλεκτρολυτών αγωγών ιόντων O
2-

 καθιστούν 

δυνατή 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
-1

cm
-

1
, ενώ η ειδική αγωγιμότητα του τήγματος NaCl στους 900°C είναι ίση με 3.9 Ω

-1
cm

-

1
). Η ελάχιστη τιμή της ιοντικής αγωγιμότητας στερεών ηλεκτρολυτών για πρακτικές 

εφαρμογές σε κελιά καυσίμων [188,191,209,214] είναι 0.1-1 Ω
-1

cm
-1

. Αυτές οι 

ελάχιστες απαιτήσεις σε αγωγιμότητα θέτουν αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά 

στην επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και την επιλογή της 

θερμοκρασίας λειτουργίας. Όμως, για καταλυτικές εφαρμογές (μελέτες ενίσχυσης), 

καθώς και για εφαρμογές σε αισθητήρες, οι απαιτήσεις για ελάχιστη τιμή 

αγωγιμότητας είναι πολύ μικρότερες (~10
-3 

Ω
-1

cm
1
). Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή 

τη χρήση πολλών στερεών ηλεκτρολυτών, σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών. 

 

1.2.2. Στερεοί ηλεκτρολύτες αγωγοί ιόντων νατρίου – β"-Al2O3 

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως στερεός ηλεκτρολύτης, αγωγός 

ιόντων Να
+
, β"-Al2O3. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνει εκτενής περιγραφή στα 

χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας στερεών ηλεκτρολυτών. 

 Αγωγοί ιόντων νατρίου είναι οι β-Al2O3 και β"-Al2O3 με γενικούς τύπους 

Na1+xAl11O17+x/2 (x από 0.15 έως 0.3, όπου το x εκφράζει την περίσσεια του νατρίου 

σε σχέση με τη στοιχειομετρική ένωση Na2O11Al2O3) και Na1+xΜxAl11-xO17  (με x 

συνήθως ίσο με 0.67), αντίστοιχα, όπου Μ είναι ένα δισθενές μέταλλο (Mg
2+

, Ni
2+,

 

Zn
2+

) το οποίο εισάγεται προκειμένου να σταθεροποιηθεί το δυαδικό σύστημα 

Na2OAl2O3.  
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 Ο αγωγός νατρίου β"-Al2O3, χαρακτηρίζεται για τη γρήγορη μεταφορά ιόντων 

νατρίου. Είναι μια μη-στοιχειομετρική ένωση αργιλικού νατρίου, που επιτρέπει την 

επιλεκτική μεταφορά ιόντων νατρίου, εμποδίζοντας αυτή άλλων ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων του υγρού νατρίου και του υγρού θείου. Είναι ένα κεραμικό 

που φτιάχνεται και πυροσυσσωματώνεται χρησιμοποιώντας εμπορικές τεχνικές και η 

αγωγιμότητά του σε θερμοκρασίες λειτουργίας, από 250-300
o
C, μπορεί να συγκριθεί 

με εκείνη των ηλεκτρολυτών που χρησιμοποιούνται σε συμβατικά συστήματα 

μπαταρίας, όπως το θεϊικό οξύ και το υδροξείδιο του καλίου. Χρησιμοποιούνται 

επίσης και σε πειράματα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, όπως στην παρούσα εργασία, 

για in situ μεταφορά ειδών νατρίου σε καταλυτικές επιφάνειες. 

 Οι διαφορές μεταξύ των β-Al2O3 και β"-Al2O3 εντοπίζονται κυρίως στη δομή 

και στο μηχανισμό αγωγής των ιόντων νατρίου. Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζεται 

σχηματικά η δομή της β"-Al2O3 η οποία και είναι υπεύθυνη για την αγωγιμότητά της. 

Ο σκελετός του υλικού αποτελείται από κύβους Al, Mg και Ο που ονομάζονται spinel 

blocks. Τα spinel blocks συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς Al-O-Al και 

διαχωρίζονται από ανοιχτές περιοχές οι οποίες περιέχουν τα ευκίνητα κατιόντα. Οι 

περιοχές αυτές έχουν πάχος 4Å και ονομάζονται επίπεδα αγωγής. 

 

Σχήμα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση της μοναδιαίας κυψελίδας της β"- Al2O3. Με μαύρους 

κύκλους απεικονίζονται τα άτομα Al, ενώ με ανοιχτούς κύκλους τα άτομα οξυγόνου. Οι 

διακεκομμένοι κύκλοι αντιστοιχούν σε θέσεις Al και οξυγόνου που δεν είναι πλήρως 

κατειλημμένοι. 
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1.3 Πειραματική διάταξη για μελέτες του φαινομένου NEMCA 

Τροποποίηση του καταλυτικού ρυθμού 

Η βασική πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται για κινητικές και 

ηλεκτροκινητικές μελέτες παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.5.  

Ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης χρησιμοποιείται προκειμένου να 

επιβάλλονται σταθερά ρεύματα μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας-καταλύτη (W) και 

του βοηθητικού ηλεκτροδίου (C), IWC, ή σταθερά δυναμικά, μεταξύ του ηλεκτροδίου 

εργασίας-καταλύτη (W) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (R), UWR. Με αυτό τον τρόπο 

ιόντα (Ο
2-

 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 ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτη.  

(α)                                       (β) 
(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 1.5: Πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για μελέτες του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (α) διάταξη τύπου fuel-cell και (β) διάταξη τύπου μονού θαλάμου. 

 

Το ρεύμα, ΙWC, ορίζεται ως θετικό όταν ανιόντα παρέχονται προς (ή κατιόντα 

απομακρύνονται από) την καταλυτική επιφάνεια. Έχει αποδειχτεί με χρήση πολλών 

τεχνικών, όπως μετρήσεις έργου εξόδου, κυκλική βολταμμετρία, 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (TPD), φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από 

ακτίνες Χ (XPS) και ηλεκτρονική μικροσκοπία σήραγγος (STM), ότι αυτά τα ιόντα, 

συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο μέταλλο (screening charge) 

και επομένως, σχηματίζοντας επιφανειακά δίπολα, μεταναστεύουν (back-spillover 

στην καταλυτική ορολογία) και διαχέονται στην καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου-καταλύτη, η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση. Κατά 

συνέπεια ο στερεός ηλεκτρολύτης λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρικά ενεργοποιημένος 

φορέας για τον καταλύτη, ενώ παράλληλα βοηθά στη δημιουργία μιας 
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αποτελεσματικής ηλεκτροχημικής διπλοστοιβάδας πάνω στην καταλυτικά ενεργή, 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση, επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη [14,19]. 

Ένα τυπικό πείραμα δυναμικής απόκρισης του καταλυτικού ρυθμού υπό 

συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, που πραγματοποιήθηκε με χρήση 

ηλεκτροχημικού κελιού όμοιου με αυτό που περιγράφτηκε στο Σχήμα 1.5α, φαίνεται 

στο Σχήμα 1.6. Ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι YSZ ενώ η καταλυτική αντίδραση που 

λαμβάνει χώρα είναι η πλήρης οξείδωση (καύση) του αιθυλενίου σε καταλύτη Pt 

[87]. Το καταλυτικό ηλεκτρόδιο της Pt έχει μια ενεργό επιφάνεια  που αντιστοιχεί σε 

N=4.2x10
-9

 mol Pt και είναι εκτεθειμένο σε αέριο μίγμα με σύσταση 
2Οp =4.6 kPa 

και 
42Cp  =0.36 kPa και θερμοκρασία T=370°C, σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής 

CSTR του Σχήματος 1.5α. Αρχικά (t<0) το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοιχτό (ΙWC=0) 

και σε μόνιμη κατάσταση ο καταλυτικός ρυθμός του ανοιχτού κυκλώματος, ro, είναι 

ίσος με 1.5x10
-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 και ανά δευτερόλεπτο, είναι ίσος με 3.57 s
-1

. 

 

 

 

I=0 I=+1μA I=0

ro=1.510-8 mol O/s

Δr=38.510-8 mol O/s

I/2F=5.210-12 mol O/s
ρmax=26

Λmax=74000

N=4.210-9 mol Pt

τ 2FN/I0 20 40

Time / min

0

10

20

30

40

50

r 
/ 

1
0

-8
 m

o
l 
O

/s

-200

0

200

400

600

800

C
a

ta
ly

s
t 

P
o

te
n

ti
a

l 
U

W
R

 /
 m

V

110 130
0

10

20

30

R
a

te
 e

n
h

a
n

c
e

m
e

n
t 

R
a

ti
o

 r
/r

o

 

Σχήμα 1.6: Ηλεκτροχημική Ενίσχυση: Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του 

δυναμικού του καταλύτη σε βηματική επιβολή σταθερού ρεύματος κατά τη διάρκεια της 

οξείδωσης του C2H4 σε Pt/YSZ (Bebelis and Vayenas 1989)]. T=370°C, 2Op =4.6 kPa, 42C Hp

=0.36 kPa. Η πειραματική (τ) και θεωρητική (2FN/I) σταθερά ρυθμού χρόνου χαλάρωσης 
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φαίνεται στο σχήμα. Η αύξηση του καταλυτικού ρυθμού Δr σε μόνιμη κατάσταση είναι 74.000 

φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό παροχής ιόντων O
2-

 προς την καταλυτική επιφάνεια 

(Λ=74.000). 

 

Έπειτα, τη χρονική στιγμή t=0, μέσω ενός γαλβανοστάτη επιβάλλεται ένα 

σταθερό ρεύμα, IWC, μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας-καταλύτη και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου. Με αυτόν τον τρόπο, ιόντα οξυγόνου, O
2-

, αντλούνται ηλεκτροχημικά 

από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την τριεπιφάνεια (three-phase boundary, tpb) 

στερεού ηλεκτρολύτη-καταλύτη-αερίου μίγματος, με ρυθμό I/2F=5.2x10
-12

 mol O/s, 

σύμφωνα με το νόμο του Faraday. Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 1.6, ο καταλυτικός 

ρυθμός αυξάνει προοδευτικά και έπειτα από χρόνο 25 min φτάνει σε μια νέα μόνιμη 

κατάσταση που αντιστοιχεί στην τιμή r=4.0x10
-7

 mol O/s, η οποία είναι 26 φορές 

μεγαλύτερη από την αρχική τιμή του καταλυτικού ρυθμού rο. Η νέα τιμή του ρυθμού 

αναστροφής (ΤOF) είναι ίση με 95.2 s
-1

. Η αύξηση που παρατηρείται στον 

καταλυτικό ρυθμό Δr=r-rο=3.85x10
-7

 mol O/s είναι 74.000 φορές μεγαλύτερη από το 

ρυθμό ηλεκτροχημικής παροχής ιόντων Ο
2-

 στην καταλυτική επιφάνεια, I/2F, ο 

οποίος δηλώνει και τη μέγιστη αναμενόμενη αύξηση που μπορεί να έχει ο 

καταλυτικός ρυθμός σύμφωνα με το νόμο του Faraday. Επομένως, κάθε ιόν O
2-

 που 

παρέχεται ηλεκτροχημικά στην καταλυτική επιφάνεια της Pt από την YSZ, προκαλεί 

στις νέες συνθήκες μόνιμης κατάστασης την αντίδραση 74.000 ροφημένων από την 

αέρια φάση οξυγόνων με C2H4 προς σχηματισμό CO2 και H2O. Εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος, 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, ορίζεται [13-16] ως: 

                                              Λ= Δr/(I/2F)                                                                (1.2) 

Για το πείραμα που περιγράφηκε ανωτέρω (Σχήμα 1.6), η μέγιστη τιμή του Λ 

είναι 74.000. Γενικά μια αντίδραση παρουσιάζει μη-φαρανταϊκή συμπεριφορά 

(φαινόμενο NEMCA) όταν |Λ| > 1. Με βάση το παρατηρούμενο πρόσημο του Λ, οι 

καταλυτικές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται ηλεκτρόφοβες όταν Λ>1 και ηλεκτρόφιλες 

όταν Λ<-1. Τιμές του Λ από -5x10
4
 [14-16] μέχρι και 3x10

5
 [13-16] έχουν μετρηθεί 

πειραματικά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είναι δυνατόν να προβλεφθεί η τάξη 

μεγέθους του παράγοντα προσαύξησης Λ, με τον τρόπο που θα αναλυθεί σε επόμενη 

παράγραφο.  
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Ο λόγος προσαύξησης του ρυθμού, ρ, ορίζεται [13-16] από τη σχέση: 

                                                             ρ = r/rο                                                           (1.3) 

Στο πείραμα του Σχήματος 1.6, η μέγιστη τιμή του λόγου προσαύξησης, ρ, 

που παρατηρήθηκε είναι ίση με 26. Στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έως 

τώρα [14], τιμές του ρ έως και 150 [87] ή και υψηλότερες [40, 186-188] έχουν 

πειραματικά μετρηθεί για τις περιπτώσεις αύξησης του καταλυτικού ρυθμού, ενώ 

τιμές του ρ έως και μηδέν έχουν καταγραφεί σε άλλες αναφορές [85,88] για τις 

περιπτώσεις μείωσης του καταλυτικού ρυθμού.  

Μία σημαντική παρατήρηση που αφορά στο χρόνο που απαιτείται ώστε να 

φτάσει ο καταλυτικός ρυθμός στην νέα μόνιμη κατάσταση, είναι η ακόλουθη: έχει 

βρεθεί [14,15] ότι η μεταβολή του ρυθμού κατά τη διάρκεια ενός δυναμικού 

πειράματος μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση: 

  

     Δr = Δrmax [1- exp(-t/τ)]                                              (1.4) 

που προσεγγίζει την απόκριση ενός συστήματος πρώτης τάξης με σταθερά χρόνου τ. 

Η σταθερά χρόνου χαλάρωσης του ρυθμού, τ, προσδιορίζεται ως ο χρόνος που 

απαιτείται για την αύξηση του καταλυτικού ρυθμού και να φτάσει στο 63% της 

τελικής του τιμής (στη νέα μόνιμη κατάσταση) κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης 

ενός τυπικού γαλβανοστατικού πειράματος δυναμικής απόκρισης, όπως αυτό που 

περιγράφηκε στο Σχήμα 1.6 [13-16]. Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα, η σταθερά 

χρόνου χαλάρωσης τ είναι της ίδιας τάξης μεγέθους  με την ποσότητα 2FN/I και αυτό 

αποτελεί μια γενικότερη παρατήρηση σε μελέτες NEMCA που γίνεται χρήση YSZ ως 

στερεού ηλεκτρολύτη: 

                                               τ  2FN/I                                                                    (1.5)  

Η παράμετρος 2FN/I αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για τον 

σχηματισμό ενός μονοστρώματος ατομικού οξυγόνου, Ο, σε μια καταλυτική 

επιφάνεια με Ν διαθέσιμα προς ρόφηση ενεργά κέντρα (σε όρους gr-atoms O), όταν 

οξυγόνο παρέχεται ηλεκτροχημικά υπό την μορφή ιόντων O
2-

 με ρυθμό I/2F, όπως 

συμβαίνει στην υπό εξέταση περίπτωση. Αυτή η διαπίστωση παρέχει μια πρώτη 

κινητική απόδειξη ότι το φαινόμενο NEMCA είναι ένα καταλυτικό φαινόμενο που 

οφείλεται σε μια ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη μετακίνηση και διάχυση (backspillover) 

ιόντων οξυγόνου από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την εκτεθειμένη σε αέριο μίγμα 

καταλυτικά ενεργή επιφάνεια και όχι ένα ηλεκτροκαταλυτικό φαινόμενο το οποίο 

περιορίζεται στα όρια των τριών φάσεων (tpb) στερεού ηλεκτρολύτη-μετάλλου-
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αερίου μίγματος. Όπως θα φανεί παρακάτω, βάσει διαφόρων τεχνικών όπως XPS, 

TPD και κυκλική βολταμμετρία, το ηλεκτροχημικά παρεχόμενο από το φορέα 

οξυγόνο ροφάται ισχυρά στην καταλυτική επιφάνεια, σε μια νέα ενεργειακή θέση 

ρόφησης. Το ιοντικό αυτό είδος είναι πολύ λιγότερο ενεργό (προς αντίδραση) σε 

σύγκριση με το κανονικά ροφημένο από την αέρια φάση οξυγόνο. Επίσης 

διαφοροποιεί σημαντικά (αυξάνει) το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας 

[12,51], αποδυναμώνει την ισχύ του δεσμού ρόφησης του κανονικά ροφημένου από 

την αέρια φάση οξυγόνου οδηγώντας το σε ασθενέστερα ροφημένες θέσεις [32,33] 

(επομένως και πιο ενεργές), ενώ την ίδια στιγμή δρώντας ως θυσιαζόμενος ενισχυτής 

(sacrificial promoter), αντιδρά με το C2H4 ή κάποιο άλλο ροφημένο αντιδρών μόριο, 

με ρυθμό Λ φορές μικρότερο απ’ ότι αντιδρά το ασθενέστερα ροφημένο ατομικό 

οξυγόνο που προέρχεται από την αέρια φάση [31-33, 35, 51,160]. 

Αυτό έχει ήδη φανεί στο Σχήμα 1.6. Τα προωθητικά ιοντικά είδη Ο
δ-

 με τη 

μορφή διπόλου [O
δ-

-δ
+
], όπου δ

+
 είναι το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο μέταλλο, 

σχηματίζονται ηλεκτροχημικά στο όριο των τριών φάσεων (tpb) σύμφωνα με την 

αντίδραση: 

                                             Ο
2-

(YSZ) → [O
δ-

-δ
+
] + 2e

-
                                           (1.6) 

και με ρυθμό Ι/2F. Τα ιοντικά αυτά είδη διαχέονται και καλύπτουν όλη την 

καταλυτική επιφάνεια. Σε μόνιμη κατάσταση ο ρυθμός, rc, της κατανάλωσης των 

προωθητικών ειδών, O
2-

, μέσω της αντίδρασης τους με το C2H4, πρέπει να ισούται με 

τον ρυθμό σχηματισμού τους, I/2F. Ο ρυθμός κατανάλωσης, σε μόνιμη κατάσταση, 

του κανονικά ροφημένου οξυγόνου από την αέρια φάση είναι rο+Δr Δr ο οποίος 

είναι Λ φορές μεγαλύτερος από το Ι/2F. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η φαρανταϊκή 

απόδοση Λ εκφράζει τον λόγο δραστικότητας των δύο ειδών, δηλ. του κανονικά 

ροφημένου και ηλεκτροχημικά παρεχόμενου ατομικού οξυγόνου, στην καταλυτική 

επιφάνεια. Συνεπώς, εφόσον Λ=Δr/(I/2F) και Δrr, έπεται ότι Λ=r/rc=TOF/TOFc 

όπου TOF είναι ο ρυθμός αναστροφής της καταλυτικής αντίδρασης (μεταξύ κανονικά 

ροφημένου οξυγόνου από την αέρια φάση και αιθυλενίου) υπό συνθήκες NEMCA 

και TOFc είναι ο ρυθμός αναστροφής της αντίδρασης των προωθητικών ειδών με το 

αναγωγικό αντιδρών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι για το πείραμα του Σχήματος 

1.2, TOFc=TOF/Λ=1.3x10
-3

 s. Από αυτό συνεπάγεται ότι ο μέσος χρόνος ζωής των 

προωθητικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια είναι ίσος με ΤΟFc
-1

, εκτίμηση που 

βρίσκεται σε εξαιρετική συμφωνία με τη σταθερά χρόνου χαλάρωσης του 

καταλυτικού ρυθμού, μετά τη διακοπή του επιβαλλόμενου ρεύματος (Σχήμα 1.2). 
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Αυτή η παρατήρηση παρέχει ένα αδιαμφισβήτητο επιχείρημα για το μηχανιστικό 

μοντέλο διάχυσης ιοντικών ειδών, Ο
2-

, από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την 

καταλυτική επιφάνεια (oxygen backspillover mechanism). 

Το Σχήμα 1.6 δείχνει την επίδραση της επιβολής ενός σταθερού θετικού 

δυναμικού UWR (=+1 V) στον καταλυτικό ρυθμό οξείδωσης του C2H4 σε Pt/YSZ, σε 

μόνιμη κατάσταση, σαν συνάρτηση του λόγου 422 HCO p/p των μερικών πιέσεων 

οξυγόνου και αιθυλενίου. Το φαινόμενο NEMCA ευνοείται κατά πολύ υπό 

οξειδωτικές συνθήκες αερίου μίγματος, όπου παρατηρείται μια αύξηση κατά 60 

φορές τόσο στον καταλυτικό ρυθμό όσο και στο ρυθμό αναστροφής TOF. Τα έντονα 

φαινόμενα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης υπό οξειδωτικές συνθήκες μίγματος είναι μια 

γενικότερη παρατήρηση στις μελέτες NEMCA που αφορούν σε αντιδράσεις 

οξείδωσης [13-16] και οφείλεται στο ότι τα προωθητικά ιοντικά είδη οξυγόνου 

σχηματίζονται στην καταλυτική επιφάνεια, υπό συνθήκες παροχής Ο
2-

, μόνο αφού η 

κάλυψη του κανονικά ροφημένου από την αέρια φάση οξυγόνου είναι σχεδόν πλήρης 

[14,32,37]. Συνεπώς, η εξασθένηση του δεσμού των προερχόμενων από την αέρια 

φάση ροφημένων οξυγόνων (που καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό την καταλυτική 

επιφάνεια), υπό την παρουσία ιοντικού οξυγόνου, έχει ως αποτέλεσμα την 

μεταπήδησή τους σε πιο ενεργές προς αντίδραση θέσεις και τελικώς την αύξηση του 

καταλυτικού ρυθμού. 
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Σχήμα 1.7: Επίδραση της αέριας σύστασης στο μη-ενισχυμένο (υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώματος) καταλυτικό ρυθμό οξείδωσης του C2H4 χρησιμοποιώντας Pt/YSZ και στον 
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ηλεκτροχημικά ενισχυμένο καταλυτικό ρυθμό, στην περίπτωση που στον καταλύτη-ηλεκτρόδιο 

επιβάλλεται σταθερό δυναμικό UWR= 1V [159]. 

 

Στο Σχήμα 1.7 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του φαινομένου NEMCA, 

για την αντίδραση οξείδωσης του CO χρησιμοποιώντας ως στερεό ηλεκτρολύτη έναν 

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

δυναμικού του καταλύτη UWR, (και συνεπώς της κάλυψης του Na, θNa, όπως αυτή 

μπορεί να υπολογιστεί [88,89] από την τιμή του επιβαλλόμενου ρεύματος) και της 

μερική πίεσης του CO, pCO, στον καταλυτικό ρυθμό της αντίδρασης της οξείδωσης 

του CO σε Pt/Na- β"-Al2O3 στους 350°C [89]. Όταν η καταλυτική επιφάνεια είναι 

καθαρή από άτομα Na, ο ρυθμός, ως συνάρτηση του pCO, διέρχεται από ένα οξύ 

μέγιστο υποδηλώνοντας ανταγωνιστική ρόφηση του CO και του O στην επιφάνεια 

της Pt (κινητική τύπου Langmuir-Hinshelwood). Για υψηλές τιμές μερικής πιέσεως 

του CO, η κάλυψη της επιφάνειας σε οξυγόνο είναι πολύ χαμηλή και συνεπώς ο 

καταλυτικός ρυθμός είναι επίσης χαμηλός. Υπό αυτές τις συνθήκες, και αυξάνοντας 

τη κάλυψη του Νa στην επιφάνεια (μέσω επιβολής ενός αρνητικού ρεύματος ή 

δυναμικού) προκαλείται μια αύξηση κατά 6 φορές στο ρυθμό οξείδωσης του CO 

λόγω της επίδρασης του ηλεκτροχημικά παρεχόμενου Na στη δυνατότητα ρόφησης 

του οξυγόνου στην επιφάνεια (που στην περίπτωση αυτή είναι αυξημένη). 

 

Σχήμα 1.8: Ηλεκτροχημική ενίσχυση της οξείδωσης του CO σε Pt χρησιμοποιώντας Na-β"-

Al2O3 [89]: Επίδραση της pCO και του δυναμικού του καταλύτη και της αντίστοιχης 

γραμμικοποιημένης κάλυψης της επιφάνειας με Na, θNa, στον καταλυτικό ρυθμό της οξείδωσης 

του CO, στους T=350°C και υπό σταθερή πίεση οξυγόνου 2Op =6 kPa. 
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Ο συντελεστής προώθησης, PΙi, του είδους i που είναι προωθητής για την 

αντίδραση, γενικά ορίζεται [14-16] από τη σχέση: 

                                                   o
i

i

r r
PI






/
                                                             (1.7) 

όπου Δr η επαγόμενη μεταβολή στον καταλυτικό ρυθμό (r-ro) και θi είναι η κάλυψη 

του διαχεόμενου είδους i στην καταλυτική επιφάνεια. Υπό το πρίσμα της κατάλυσης, 

ο συντελεστής PΙi είναι η πιο σημαντική φαινομενολογική παράμετρος για την 

ποσοτικοποίηση του φαινομένου της προώθησης ή παρεμπόδισης του διαχεόμενου 

είδους i. Επομένως, όταν το διαχεόμενο είδος απλά εμποδίζει τα διαθέσιμα προς 

ρόφηση ενεργά κέντρα, είναι PΙi=-1. Όταν δρα ως ενισχυτής της αντίδρασης, ο 

συντελεστής αυτός είναι θετικός (PIi>0), ενώ όταν δρα ως παρεμποδιστής, 

δηλητηριάζοντας τον καταλύτη, είναι PIi<-1. 

 Για το πείραμα του Σχήματος 1.8, ο συντελεστής προώθησης, 

PΙNa=(Δr/rο)/ΔθNa, φτάνει υπό τις εξεταζόμενες συνθήκες (υψηλή τιμή COp και 

θNa0.45), στην τιμή 200. Υψηλότερες καλύψεις της επιφάνειας σε Na οδηγούν σε 

σχηματισμό επιφανειακών συμπλόκων Na-CO που δρουν παρεμποδιστικά 

δηλητηριάζοντας το ρυθμό της αντίδρασης [89]. 

 

Τροποποίηση της εκλεκτικότητας 

Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τροποποιηθεί σημαντικά η κατανομή των προϊόντων, 

δηλ. η εκλεκτικότητα, των καταλυτικών αντιδράσεων. Ένα παράδειγμα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.9 στο οποίο φαίνεται η επίδραση του δυναμικού του 

καταλύτη, UWR, και της αντίστοιχης μεταβολής που επάγεται στο έργο εξόδου, στην 

εκλεκτικότητα του αιθυλενοξειδίου (Σχήμα 1.9a) και της ακεταλδεΰδης (Σχήμα 1.9b) 

κατά την αντίδραση της οξείδωσης του αιθυλενίου σε Ag/YSZ υπό την παρουσία 

διαφορετικών συστάσεων χλωριωμένου υδρογονάνθρακα στην αέρια φάση [90] (το 

τρίτο, ανεπιθύμητο προϊόν είναι το διοξείδιο του άνθρακα CO2). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1.9α, μείωση του δυναμικού του καταλύτη κατά 500 mV οδηγεί το σύστημα 

Ag/YSZ σε μεταβολή της εκλεκτικότητάς του από περίπου 70% ως προς C2H4O σε 

περίπου 55% για την παραγωγή ακεταλδεΰδης. Η ίδια εργασία [90] έδειξε ότι ο 

συνολικός ρυθμός οξείδωσης του C2H4 μπορεί να μεταβληθεί έως και 200 φορές 

διαφοροποιώντας το δυναμικό του καταλύτη. 
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Σχήμα 1.9: Επίδραση  του δυναμικού του καταλύτη (ή του έργου εξόδου) και της αέριας 

σύστασης για διαφορετικές συγκεντρώσεις χλωριωμένου υδρογονάνθρακα, 1,2-C2H4Cl2, στην 

εκλεκτικότητα ως προς (a) αιθυλενοξείδιο, C2H4O και ως προς (b) ακεταλδεΰδη, CH3CHO, 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης της οξείδωσης του αιθυλενίου σε Ag εναποτεθειμένο σε YSZ 

[85]. 

 

Σχήμα 1.10: Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη και της μερικής πίεσης του 1,2-C2H4Cl2, 

στην εκλεκτικότητα ως προς αιθυλενοξείδιο, κατά την εποξείδωση του αιθυλενίου σε Ag/β"-

Al2O3 [85]. T=260°C; p=500 kPa, 4% O2, 13% C2H4. 

 

Στο Σχήμα 1.10 φαίνεται η επίδραση του δυναμικού του καταλύτη, UWR, στην 

εκλεκτικότητα ως προς αιθυλενοξείδιο (C2H4O), για διαφορετικές συστάσεις 

χλωριωμένου υδρογονάνθρακα στην αέρια φάση, όταν χρησιμοποιείται σαν στερεός 
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ηλεκτρολύτης ένας αγωγός ιόντων νατρίου, β"-Al2O3 [85]. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρήθηκε μια αύξηση στην εκλεκτικότητα ως προς αιθυλενοξείδιο έως και 88%. 
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Σχήμα 1.11: 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[91]. T=348°C, 

 p =


Cp =0.75 kPa. 

Στο Σχήμα 1.11 παρουσιάζεται η σημαντική επίδραση του δυναμικού του 

καταλύτη στην εκλεκτικότητα των προϊόντων για την αντίδραση της αναγωγής του 

ΝΟ από CO σε καταλυτικό ηλεκτρόδιο λευκόχρυσου, Pt, εναποτεθειμένο σε στερεό 

ηλεκτρολύτη Νa-β"-Al2O3 [91]. Μειώνοντας το δυναμικό του καταλύτη και τείνοντας 

αυτό σε αρνητικές τιμές, δηλ. παρέχοντας Na ηλεκτροχημικά από τον φορέα προς 

στην καταλυτική επιφάνεια, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στους ρυθμούς 

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

παραγωγή Ν2. Αυτή είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας μόνο 

προωθητής αυξάνει τόσο τον συνολικό καταλυτικό ρυθμό, όσο και την εκλεκτικότητα 

ενός επιθυμητού προϊόντος. Αυτή η σημαντική αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας 

και της εκλεκτικότητας οφείλεται στην ενίσχυση της διασπαστικής ρόφησης του ΝΟ 

πάνω στην καταλυτική επιφάνεια της Pt [91]. Παρόμοια συμπεριφορά έχει 

παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες που αφορούσαν στην αναγωγή του ΝΟ από Η2 

[92], C2H4 [93] και C3H6 [41] σε καταλύτες Pt και Pd [94] εναποτεθειμένους σε 

στερεούς ηλεκτρολύτες Na-β"-Al2O3 ή YSZ, υπό συνθήκες επιβολής αρνητικού 

δυναμικού στο καταλυτικό ηλεκτρόδιο (UWR<0). 
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1.4. Αρχή του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης 

 

1.4.1 Πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής και τάξη μεγέθους του  

  συντελεστή φαρανταϊκής απόδοσης 

 

Όπως φάνηκε στον Πίνακα 1.1, οι τιμές του |Λ| που έχουν πειραματικά 

μετρηθεί σε διάφορες μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης κυμαίνονται από 1 έως 

3x10
5
. Μια πολύ σημαντική διαπίστωση για την κατανόηση της αρχής του 

φαινομένου NEMCA, αποτελεί η παρατήρηση [14-16] ότι η τάξη μεγέθους της 

απόλυτης τιμής Λ της φαρανταϊκής απόδοσης μπορεί να εκτιμηθεί για κάθε τύπο 

αντίδρασης, καταλύτη και στερεό ηλεκτρολύτη από την προσεγγιστική έκφραση: 

                                                   Λ ≈ ro/(I0/2F)                                                        (1.8) 

όπου ro είναι ο καταλυτικός ρυθμός υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και Ιο το 

ρεύμα ανταλλαγής της διεπιφάνειας καταλύτη/στερεού ηλεκτρολύτη. Το I0 μπορεί να 

υπολογισθεί από διαγράμματα ρεύματος-υπέρτασης (Tafel plots) [14-16]. Η εξίσωση 

(1.8) υποδηλώνει ότι για να επιτευχθεί μια μη-φαρανταϊκή τροποποίηση του 

καταλυτικού ρυθμού (|Λ|>1) είναι αναγκαία, και απ’ όσο γνωρίζουμε από τις έως 

τώρα μελέτες NEMCA ικανή συνθήκη, ο εγγενής καταλυτικός ρυθμός της 

αντίδρασης, ro, να είναι υψηλότερος από τον εγγενή ηλεκτροκαταλυτικό ρυθμό I0/2F. 

Πιο συγκεκριμένα για την επίτευξη μη-φαρανταϊκών αλλαγών στον καταλυτικό 

ρυθμό μίας αντίδρασης: 

α)  Απαιτούνται διεπιφάνειες υψηλά πολώσιμες, δηλ. διεπιφάνειες 

μετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη με χαμηλή τιμή I0 για να αποκτήσει κανείς 

υψηλές τιμές |Λ|. Το μέγεθος του I0 είναι ανάλογο με  το μήκος τριών φάσεων, 

tpb , [15,160] και μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας-

παρασκευής του καταλυτικού υμενίου με κατάλληλη επιλογή της 

θερμοκρασίας πυροσυσσωμάτωσης που με τη σειρά της καθορίζει το μέγεθος 

των μεταλλικών κρυσταλλιτών και συνεπώς το tpb  [16].  

β)    Η μέτρηση του Λ είναι σημαντική για να προσδιορισθεί αν μία αντίδραση 

επιδεικνύει μη-φαρανταϊκή συμπεριφορά, αλλά το μέγεθός της δεν είναι 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό μίας αντίδρασης, αφού για την ίδια αντίδραση 

διαφορετικές τιμές |Λ| μπορούν να παρατηρηθούν μεταβάλλοντας το I0 και τη 

διάρκεια παρασκευής του καταλύτη. Συνεπώς, το μέγεθος του |Λ| εξαρτάται 
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τόσο από τον καταλυτικό (rο) όσο και από τον ηλεκτροκαταλυτικό (I0/2F) 

ρυθμό. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να έχει υπ’ όψιν του ότι η εξίσωση (1.8), 

παρόλη τη συχνότατη εντυπωσιακή της επιτυχία, είναι μόνο μια προσέγγιση 

που μπορεί να χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της τάξης μεγέθους της 

φαρανταϊκής απόδοσης Λ για διαφορετικά καταλυτικά συστήματα υπό την 

προϋπόθεση ότι ο καταλυτικός ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος, rο, και το ρεύμα 

ανταλλαγής I0 είναι γνωστά. 

Όταν χρησιμοποιούμε την εξίσωση (1.8) για να εκτιμήσουμε την τάξη 

μεγέθους της φαρανταϊκής απόδοσης Λ που αναμένεται για δοθείσα καταλυτική 

αντίδραση, πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς την τιμή I0 που μετράται παρουσία του 

αντιδρώντος αέριου μίγματος. Το γεγονός ότι το I0 αυξάνει εκθετικά με τη 

θερμοκρασία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Λ είναι αντιστρόφως ανάλογο του I0 

εξηγεί γιατί το NEMCA περιορίζεται συνήθως σε θερμοκρασίες μικρότερες των 

600°C. Πράγματι, όπως σύντομα παρατηρήθηκε [16], δοθείσης συγκεκριμένης 

καταλυτικής αντίδρασης, η φαρανταϊκή απόδοση Λ μειώνεται με αύξηση της 

θερμοκρασίας και πλησιάζει τη μονάδα σε θερμοκρασίες όπου τα αντιδρώντα δε 

ροφώνται άλλο στην καταλυτική επιφάνεια. Το γεγονός αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί 

παρατηρώντας τα φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (TPD) οξυγόνου 

[14]: Πάνω από τους 650°C πρακτικά δεν υπάρχει χημειοροφημένο ή backspillover 

οξυγόνο στην επιφάνεια του καταλυτικού ηλεκτροδίου, επομένως δεν υπάρχει 

αποτελεσματική διπλοστοιβάδα και συνεπώς δεν υπάρχει ηλεκτροχημική ενίσχυση. 

Επίλυση απλών ισοζυγίων μάζας υπαγορεύει ότι σε αυτό το όριο (όχι ρόφηση αέριου 

O2) μόνο το ηλεκτροχημικά αντλούμενο οξυγόνο θα αντιδράσει, συνεπώς Λ=1 όπως 

παρατηρείται και πειραματικά. 

Η ισχύς της εξίσωσης (1.8) που μπορεί να αποδειχθεί θεωρητικά [14,16,159] 

είναι σε πολύ καλή ποιοτική συμφωνία με το πείραμα για περισσότερες από πέντε 

τάξεις μεγέθους της απόλυτης τιμής της φαρανταϊκής απόδοσης στις έως τώρα 

πραγματοποιηθείσες μελέτες NEMCA [14,15]. 

 

 1.4.2 Μετρήσεις έργου εξόδου (work function, WF) – Απόλυτο  

  Δυναμικό 
 

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της αρχής του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι το γεγονός ότι οι στερεοί ηλεκτρολύτες μαζί με τα 

μεταλλικά ηλεκτρόδια συνιστούν ταυτόχρονα δείκτες (work function probes) και 

ρυθμιστές (work function controllers) του έργου εξόδου της επιφάνειας των 
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ηλεκτροδίων αυτών που βρίσκεται εκτεθειμένη στην αέρια φάση [14,35,51,52]. Έχει 

αποδειχτεί θεωρητικά [13-16,19] και πειραματικά από μετρήσεις έργου εξόδου 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin probe technique) 

[12,19,51] και πιο πρόσφατα χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων 

υπεριώδους (UPS) [38] ότι: 

                                                    RW
o
WReU                                                  (1.9) 

και 

                                                   WRUe                                                        (1.10) 

όπου ΦW είναι το έργο εξόδου της επιφάνειας του ηλεκτροδίου-καταλύτη και ΦR  

είναι το έργο εξόδου της επιφάνειας του ηλεκτροδίου αναφοράς. 

Η εξίσωση (1.9) ισχύει σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών αρκεί τα διαχεόμενα 

ιόντα από τον στερεό ηλεκτρολύτη να σχηματίζουν στην διεπιφάνεια 

μετάλλου/αέριας φάσης μια ηλεκτροχημική διπλοστοιβάδα (Σχήμα 1.12).  

 

-600 -400 -200 0 200 400 600

eUWR / meV

-600

-400

-200

0

200

400

600

(Φ
W

 -
 Φ

R
) 

/ 
e

V

-600 -400 -200 0 200 400 600

eUWR / meV

-600

-400

-200

0

200

400

600

(Φ
W

 -
 Φ

R
) 

/ 
m

e
V

eU
W

R
=Φ

W
-Φ

R

eU
W

R
=Φ

W
-Φ

R

(b)
Working: Pt
Reference: Ag
pO2

=12 kPa

(a)
Working: Pt
Reference: Au
pO2

=12 kPa

 

Σχήμα 1.12: Επίδραση του ΦW-ΦR στο δυναμικό του καταλύτη eUWR για τα συστήματα (α) 

Pt(W)-Au(R) και (β) Pt(W)-Ag(R) στους T=400°C. Ανοιχτά σύμβολά: λειτουργία υπό συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος σε μίγματα O2-He. Κλειστά σύμβολα: λειτουργία σε κλειστό κύκλωμα σε 

pO2=12 kPa [19,35]. 

 

Η εξίσωση (1.9) παρέχει μια νέα και σημαντική φυσική σημασία για την 

ηλεκτρεγερτική δύναμη, EMF, o
WRU , των κελιών στερεού ηλεκτρολύτη, πέραν της 
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τυπικής σημασίας που απορρέει από το νόμο του Nernst [19]. Η εξίσωση (1.10) είναι 

επίσης σημαντική καθώς δείχνει ότι το έργο εξόδου των εκτεθειμένων στο αέριο 

μίγμα ηλεκτροδίων του στερεού ηλεκτρολύτη μπορεί να τροποποιηθεί κατά βούληση 

έως και 1 eV [12,38,51] μέσω επιβολής ενός ρεύματος ή 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 στερεό ηλεκτρολύτη προς (ή από) την καταλυτική επιφάνεια [13-15] (Σχήμα 

1.10). 

Μια πειραματική επιβεβαίωση των εξισώσεων (1.9) και (1.10) φαίνεται στα 

Σχήματα 1.13a και 1.13b 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. 
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Σχήμα 1.13: (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 με τα αντίστοιχα του (a). Τιμές για τα Φ0,W(Pt) and Φ0,R(Ag)  από τη 

βιβλιογραφία [161]. 

 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω πειραμάτων (Σχήμα 1.13a και 1.13b) 

χρησιμοποιήθηκαν Pt για ηλεκτρόδιο εργασίας, Au για βοηθητικό ηλεκτρόδιο και Ag 
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για ηλεκτρόδιο αναφοράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που τα ΦW και ΦR 

αλλάζουν δραστικά με το δυναμικό (Σχήμα 1.13b) η διαφορά τους ακολουθεί 

ικανοποιητικά την εξίσωση (1.9) (Σχήμα 1.13a). Για την περίπτωση δε του Ag, η 

απόκλιση του ΦR(Ag) με το UWR δείχνει ότι το συγκεκριμένο μέταλλο αποτελεί κακό 

ηλεκτρόδιο “ψευδοαναφοράς” παρουσία αντιδρώντων μιγμάτων. Αυτό οφείλεται 

στην μεγάλη του καταλυτική ενεργότητα και ειδικά όσον αφορά στην οξείδωση του 

H2 [15]. Παρόλα αυτά, η συμφωνία με την εξίσωση (1.9) είναι αξιοσημείωτη. 

Βρέθηκε δηλαδή. ότι σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 600 Κ η διαφορά δυναμικού, 

UWR, μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (W) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (R) 

εκφράζει την διαφορά των πραγματικών έργων εξόδου τους, όπως έχουν αυτά 

τροποποιηθεί λόγω διάχυσης και ρόφησης [14,19,35]. 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 [15], το έργο εξόδου του 

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

εύρος των δυναμικών UWR (Σχήμα 1.13b), παρόλο που σε καθαρές κρυσταλλικές 

επιφάνειες το Φ0 για την Pt είναι μεγαλύτερο από αυτό του Ag (Σχήμα 1.13b). 
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Σχήμα 1.14: Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη, UWR, στο έργο εξόδου ΦW του 

εκτεθειμένου στην αέρια φάση ηλεκτροδίου-καταλύτη (a) Pt/YSZ T=300°C (τετράγωνα), Pt/β-

Al2O3 T=240°C (κύκλοι), [12], κλειστά 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=547°C [38], (c) Pt/β-Al2O3, T=200°C, (d) IrO2/YSZ, 

T=330°C, αέρα [38], (e) IrO2/YSZ, T=380°C, pO2
=15 kPa, pC2H4

=510
-2

 kPα, (f) IrO2/ β-

Al2O3, T=330°C, αέρας [138]. 

 

Η εξίσωση (1.9) αποδείχτηκε πειραματικά για πρώτη φορά το 2001 [35, 163], 

παρόλο που η ισχύς της είχε προβλεφθεί πριν χρόνια [15] βασιζόμενη στην εξίσωση 

(1.10) η οποία είχε στο παρελθόν δημοσιευθεί τόσο από την επιστημονική ομάδα του 

Καθ. Κ. Βαγενά [12,51] όσο και από άλλες ομάδες, στις μελέτες των οποίων έγινε 

χρήση της τεχνικής του παλλόμενου πυκνωτή (Kelvin Probe [47,162,164-166] καθώς 

και της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους (UPS) [38]]. 

Η σημασία της έννοιας του απόλυτου δυναμικού ηλεκτροδίων είναι μεγάλη 

τόσο στην ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, όσο και στην ετερογενή κατάλυση 

υποστηριγμένων καταλυτών. Το απόλυτο δυναμικό είναι το δυναμικό ηλεκτροδίου 

όχι σε σχέση με ένα άλλο ηλεκτρόδιο αναφοράς αλλά σε σχέση με μια δεδομένη  

ηλεκτρονική ενέργεια αναφοράς που λαμβάνεται ως μηδενική και εκφράζει την 

ενέργεια “διαλυτοποίησης” ενός ηλεκτρονίου από το κενό στο επίπεδο Fermi του 

στερεού ηλεκτρολύτη. Η τιμή )abs(Uo
O2

=5.14(0.05) V καθορίστηκε ως η πρότυπη 

τιμή )abs(Uo
O2

 για 2Op =1bar και T=673 K. 
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Στα Σχήματα 1.14a-f φαίνονται πειραματικά αποτελέσματα που 

επιβεβαιώνουν την ισχύ της εξίσωσης (1.9) 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 (1.9) και (1.10) είναι πολύ 

σημαντικά γιατί η μέτρηση του απόλυτου δυναμικού καθιστά πραγματοποιήσιμη τη 

δημιουργία μιας κλίμακας απόλυτου δυναμικού στην στερεή ηλεκτροχημεία [163] η 

οποία θα μας επιτρέπει να τη συγκρίνουμε άμεσα με την κλίμακα ενεργειών των 

διεπιφανειών στερεού/αερίου και στερεού/κενού [14,19,35]. 

 

 1.4.3 Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (XPS) 

Η τεχνική της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (X-ray 

Photoelectron Spectroscopy, XPS ή Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, 

ESCA) αποτελεί μια ισχυρή και εξαιρετικά επιφανειακά ευαίσθητη τεχνική, που 

επιτρέπει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση επιφανειών (σε βάθος μέχρι 3-5 

μονοστρώματα) και την εξαγωγή πληροφοριών για τους χημικούς δεσμούς των 

ατόμων σε μια μεταλλική επιφάνεια μέσω της παρατηρούμενης μετατόπισης στην 

ενέργεια σύνδεσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών επιπέδων. Η παραπάνω τεχνική 

αναπτύχθηκε από την επιστημονική ομάδα του Καθ. K. Siegbahn (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 διάχυση (backspillover) προωθητικών ιόντων οξυγόνου, Ο
δ-

, αποτελεί 

την αρχή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Η πρώτη μελέτη XPS σε 

ηλεκτρόδια Ag εναποτεθειμένα σε YSZ υπό συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

(παροχής ιόντων οξυγόνου O
2-

) δημοσιεύθηκε το 1983 [168] και παρείχε μια άμεση 

απόδειξη για το σχηματισμό backspillover ιόντων οξυγόνου O
δ-

 στην επιφάνεια του 

Ag (O1s με ενέργεια σύνδεσης στα 529.2 eV) υπό συνθήκες επιβολής θετικού 

ρεύματος. Κατά την εφαρμογή θετικού ρεύματος, παρατηρείται σχηματισμός ατομικά 

ροφημένου οξυγόνου (Ο1s με ενέργεια σύνδεσης στα 532.6 eV) και εν συνεχεία 

εμφάνιση του ανιοντικού είδους του οξυγόνου (Ο1s με ενέργεια σύνδεσης στα 529.2 

eV) το οποίο και προκαλεί μια μικρή μείωση στην ποσότητα του ατομικά ροφημένου 

οξυγόνου. Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν και από τους Göpel et al. οι 
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οποίοι χρησιμοποιώντας τις τεχνικές XPS, UPS και EELS μελέτησαν το καταλυτικό 

σύστημα Ag/YSZ υπό συνθήκες επιβολής ηλεκτροχημικού δυναμικού [38]. 
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Σχήμα 1.15: Επίδραση της ηλεκτροχημικής παροχής ιόντων O
2- 

στο XPS φάσμα του O1s σε 

καταλύτη Pt εναποτεθειμένο σε YSZ στους 400°C [37]. (A) ΔUWR= 0, I= 0; (B) ΔUWR= 1.2 V, 

I= 40 μA; (C) O1s φάσμα διαφοράς. 

Μία παρόμοια εκτενής μελέτη XPS σε καταλυτικά στρώματα Pt 

εναποτεθειμένα σε YSZ (Σχήμα 1.15) [37] έδειξε ότι:  

I. Τα backspillover ιόντα οξυγόνου (O1s στα 528.8 eV) σχηματίζονται πάνω στην 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση, καταλυτική επιφάνεια του ηλεκτροδίου Pt, υπό 

συνθήκες επιβολής θετικού ρεύματος (κορυφή δ στο φάσμα του Σχήματος 

1.17).  

II. Το ατομικά ροφημένο οξυγόνο (O1s στα 530.2 eV) σχηματίζεται επίσης υπό 

συνθήκες επιβολής θετικού ρεύματος (κορυφή γ στο φάσμα του σχήματος 

1.17). Οι μέγιστες τιμές κάλυψης των φάσεων γ και δ είναι συγκρίσιμες και της 

τάξεως του 0.5 η κάθε μία.  

III. Τα backspillover ιόντα οξυγόνου (δ-φάση) είναι πολύ λιγότερο ενεργά για την 

αντίδρασή τους με το αναγωγικό περιβάλλον (H2 και CO) ενός θαλάμου 

υπερυψηλού κενού απ’ ότι τα ατομικά ροφημένα οξυγόνα  

Αυτές οι παρατηρήσεις παρέχουν μια άμεση εξήγηση της του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης όταν γίνεται χρήση στερεών ηλεκτρολυτών, αγωγών 
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ιόντων οξυγόνου, O
2-

 [37]. Η χρήση της τεχνικής του ΧPS από τους Lambert et al., 

επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι τα ηλεκτροχημικώς ελεγχόμενα μετακινούμενα 

(backspillover) ιόντα νατρίου αποτελούν την πηγή της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης όταν 

χρησιμοποιούνται αγωγοί ιόντων νατρίου, Na
+
, ως στερεοί ηλεκτρολύτες (π.χ. β"-Al2O3) 

[40,41]. 

 

1.4.4 Θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (Temperature Programmed 

  Desorption, TPD) 
 

Η δημιουργία, ο σαφής διαχωρισμός και η ανίχνευση των δυο διαφορετικών 

ειδών χημειοροφημένου οξυγόνου σε επιφάνεια ηλεκτροδίου Pt εναποτεθειμένης σε 

YSZ υπό συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, έχει αποδειχτεί πειραματικά με την 

τεχνική της θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (TPD) οξυγόνου σε παλιότερες 

μελέτες [32-35,37]. Παρόμοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί, χρησιμοποιώντας 

την ίδια τεχνική, με χρήση κι άλλων καταλυτικών υμενίων εναποτεθειμένων σε YSZ 

όπως Ag, Au και Pd [31].  

Εν συντομία, και συγκεκριμένα στην περίπτωση του συστήματος Pt/YSZ 

[33,35], το ισχυρά ροφημένο διαχεόμενο (backspillover) ιοντικό οξυγόνο 

(προερχόμενο από τον στερεό ηλεκτρολύτη, με θερμοκρασία φάσματος εκρόφησης 

Tp480-510°C) ωθεί το κανονικά ροφημένο ατομικό οξυγόνο της αέριας φάσης 

(Tp=470°C) σε αισθητά ασθενέστερες καταστάσεις ρόφησης (Tp410°C), δηλαδή 

χαλαρώνει σημαντικά η ισχύς του δεσμού ρόφησης του κανονικά ροφημένου 

ατομικού οξυγόνου (Σχήμα 1.16). 
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Σχήμα 1.16: Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης 
εκρόφησης (TPD) του οξυγόνου σε καταλυτικό 
υμένιο Pt εναποτεθειμένο σε YSZ μετά από 
ρόφηση οξυγόνου από την αέρια φάση στους 
400°C και 

2 =410
-6

 Torr για 1800s (7.2 kL) 
ακολουθούμενη από ηλεκτροχημική παροχή Ο

2-
 

(Ι=+15 μΑ) για διάφορες χρονικές περιόδους. Η 
εκρόφηση γίνεται με σταδιακή θέρμανση με 
ρυθμό β=1

ο
C/s, 2FNG/I=2570 s [35]. 

Σχήμα 1.17: Επίδραση του δυναμικού του 

καταλύτη, UWR, στην ενέργεια ενεργοποίησης της 

εκρόφησης οξυγόνου, Ed, όπως αυτή υπολογίζεται 

με βάση την τροποποιημένη ανάλυση Redhead για 

καταλυτικά ηλεκτρόδια Pt, Ag, Au και Pd 

εναποτεθειμένα σε YSZ [35,167]. 

 

 

Πραγματοποιώντας πειράματα χαμηλής κάλυψης και χρησιμοποιώντας την 

πρότυπη ανάλυση Redhead, είναι δυνατός ο υπολογισμός της ενέργειας 

ενεργοποίησης της εκρόφησης, Ed, η οποία είναι ίση με την ενθαλπία ρόφησης, 

ΔHads, για διάφορες τιμές δυναμικού του καταλύτη (Σχήμα 1.17). Από μελέτες που 

έχουν γίνει με χρήση θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης οξυγόνου σε διάφορα 

καταλυτικά υμένια εναποτεθειμένα σε YSZ, έχει φανεί ότι η ενέργεια ενεργοποίησης 
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της εκρόφησης του ατομικά ροφημένου οξυγόνου μειώνεται γραμμικά καθώς αυξάνει 

το δυναμικό του καταλύτη. Αυτό μπορεί να φανεί στο Σχήμα 1.17 το οποίο δείχνει 

την επίδραση του δυναμικού στην ενέργεια εκρόφησης του οξυγόνου από 

καταλυτικές επιφάνειες Pt, Ag, Au και Pd [35,167]. Συγκεκριμένα, παρατηρείται 

μείωση της ισχύος του δεσμού ρόφησης του οξυγόνου (δέκτης ηλεκτρονίων) με 

αύξηση του δυναμικού του καταλύτη ή του έργου εξόδου του ισοδύναμα [35]. 

Ο ενισχυμένος ρυθμός των καταλυτικών αντιδράσεων, υπό συνθήκες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με την επιβολή θετικών δυναμικών (ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά), οφείλεται στην ταχύτατη οξειδωτική δράση του ασθενώς ροφημένου 

οξυγόνου. Το ισχυρώς ροφημένο ιοντικό οξυγόνο που προέρχεται από τον στερεό 

ηλεκτρολύτη με διάχυση (backspillover), είναι λιγότερο δραστικό (Λ φορές) και δρα 

ως ενισχυτής (sacrificial promoter) κατά τη διάρκεια των καταλυτικών αντιδράσεων 

οξείδωσης.  

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόμενο της διάχυσης του οξυγόνου του φορέα 

στην καταλυτική επιφάνεια καθώς επίσης και η αλληλεπίδρασή του με το ροφημένο 

οξυγόνο της αέριας φάσης, ως βασικό βήμα του μηχανισμού της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης, επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη εργασία και με χρήση της τεχνική της 

θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (TPD) με ισότοπο 
18

Ο2 σε καταλυτικά 

συστήματα Pd/YSZ και Pt/YSZ [167]. Τα φάσματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 

της θέρμανσης έδειξαν εκρόφηση τριών ειδών οξυγόνου, 
18

Ο2 (από την εκρόφηση του 

ισοτόπου οξυγόνου), 
16

Ο2 (από την εκρόφηση οξυγόνων του στερεού ηλεκτρολύτη) 

και 
18

Ο
16

Ο (από εκρόφηση οξυγόνου, σχηματιζόμενο από το ροφημένο 
18

Ο και τα 

διαχεόμενα 
16

Ο
2-

 του στερεού ηλεκτρολύτη). Τα παραπάνω καθώς και πειράματα σε 

UHV με χρήση ισοτόπου 
18

Ο2 σε πλήρως διεσπαρμένα καταλυτικά συστήματα 

Pt/YSZ, Pt/(W
+6

-doped-TiO2) και Pt/γ-Al2O3, οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση και 

του μηχανισμού των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα [167]. 

 

1.4.5 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σήραγγος (STM) 
 

Η τεχνική της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σήραγγος (Scanning Tunneling 

Microscopy, STM) που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους Rohrer και Benning 

[170], είναι μία τεχνική πολύ διαδεδομένη στους τομείς της επιστήμης επιφανειών, 

ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροχημείας. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη σε 

ατομική κλίμακα των χαρακτηριστικών ηλεκτρικά αγώγιμων επιφανειών τόσο υπό 

συνθήκες υπερυψηλού κενού όσο και υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης αλλά και 

σε υδατικό περιβάλλον, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα παρατήρησης της 
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χημειορόφησης και της αναδόμησης καταλυτικών επιφανειών. Μία καθαρή απόδειξη 

του μηχανισμού μετακίνησης ιόντων (ion backspillover) ως αρχή του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στην περίπτωση που ως στερεός ηλεκτρολύτης 

χρησιμοποιείται β"-Al2O3, επιτεύχθηκε πρόσφατα με χρήση ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σήραγγος υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης [43,45,171] (Σχήμα 

1.18). 

 Ένας μονοκρύσταλλος Pt (10mm x 10mm x 1mm) με προσανατολισμό 

Pt(111) χρησιμοποιήθηκε και προσαρμόστηκε, εξασφαλίζοντας καλή μηχανική και 

ηλεκτρική επαφή, πάνω σε δισκίο στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων νατρίου, Na-

β-Al2O3, με εφαρμογή λεπτού υμενίου (<10 μm) οργανομεταλλικής πάστας Pt 

περιμετρικά του μονοκρυστάλλου. Ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο και ηλεκτρόδιο αναφοράς 

του ηλεκτροχημικού κελιού χρησιμοποιήθηκε Pt που εναποτέθηκε στην αντίθετη 

πλευρά του ηλεκτρολύτη απέναντι από τον κρύσταλλο. 

Εφαρμογή αρνητικών ρευμάτων έχει ως συνέπεια τη μετακίνηση Na στην 

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

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

ήδη προϋπάρχουσα δομή Pt(111)-(2x2)-O (Σχήμα 1.19β) και αντιστοιχεί στη δομή 

που σχηματίζει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας στην επιφάνειά του. Εφαρμογή θετικών 

ρευμάτων έχει 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 (Σχήμα 1.19α). 

Στο Σχήμα 1.19γ φαίνεται σε μικρότερη μεγέθυνση η υπερδομή του νατρίου  

σε ολόκληρη την εκτεθειμένη στην αέρια φάση επιφάνεια του μονοκρυστάλλου Pt, 

όπου κάθε σφαίρα είναι ένα άτομο Na
δ+

 [45,172]. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε 

άτομο Na
δ+

 διαταράσσει το ηλεκτρονιακό νέφος αρκετών γειτονικών ατόμων Pt (σε 

απόσταση ~12 ατομικών διαστάσεων), έτσι ώστε η σχηματιζόμενη αποτελεσματική 

διπλοστοιβάδα να εμφανίζεται “πυκνή” ακόμη και σε χαμηλές (0.01) καλύψεις Na
δ+

. 

Μία πιο πρόσφατη μελέτη [46,173] χρησιμοποιώντας την τεχνική της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σήραγγος, επιβεβαίωσε τον μηχανισμό μετακίνησης των 

προωθητικών ιόντων οξυγόνου (oxygen spillover) από στερεό ηλεκτρολύτη YSZ σε 

μονοκρυσταλλική επιφάνεια Pt(111) κατά την επιβολή σταθερού δυναμικού, ως 

υπεύθυνο για τα φαινόμενα της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων 

μετάλλου-φορέα (Σχήμα 1.18). Ο μονοκρύσταλλος της πλατίνας είχε τοποθετηθεί στο 

στερεό ηλεκτρολύτη της YSZ όπως και στη προηγούμενη περίπτωση της β"-Al2O3. 
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Σχήμα 1.18: Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης STM που χρησιμοποιείται 

κατά τη μελέτη της επιφάνειας Pt(111) του ηλεκτροδίου-καταλύτη [43,45,171]. 

 

  
 

                                  (α) 

 

  (β) 

  (γ) 
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Σχήμα 1.19: Εικόνες STM [43,114] (αφιλτράριστες) της τοπογραφίας της επιφάνειας 

Pt(111)/β"-Al2O3 υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης, όπου φαίνονται (α) η καθαρή από Na 

επιφάνεια και (β) η καλυμμένη με Na επιφάνεια. Σημείωση: (α) εμφάνιση της δομής Pt(111)-(2x2)-

O του ροφημένου οξυγόνου και (β) εμφάνιση της υπερδομής Pt(111)-(1212)-Na μετά την 

ηλεκτροχημική άντληση Na (Ut = +100 mV, It = 1.8 nA, μέγεθος σάρωσης 319 Å) (γ) Εικόνα STM 

[45] (αφιλτράριστη) της αποτελεσματικής διπλοστοιβάδας που σχηματίζεται από τα ιόντα Νa
δ+

 

με την μορφή μιας (12x12)-Na δομής στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου Pt(111) σε επαφή με τον 

φορέα β"-Al2O3. 

 

Από τη στιγμή που η διάχυση των ιόντων O
2-

 λαμβάνει χώρα σε αποστάσεις 

της τάξης των mm στην επιφάνεια ενός καταλυτικού υμενίου Pt(111), είναι σαφές ότι 

για την περίπτωση των πλήρως διεσπαρμένων νανοκρυστάλλων Pt ενός εμπορικού 

καταλύτη, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αποστάσεις πολύ μικρότερες (τάξης 

μερικών nm). Στα Σχήματα 1.20 και 1.21 μπορεί να φανεί η υπερδομή Pt(111)-

(12x12)-Ο που συνυπάρχει με τη δομή Pt(111)-(2x2)-O. Αυτό υποδηλώνει ότι το 

προερχόμενο από τον στερεό ηλεκτρολύτη διαχεόμενο ανιονικό είδος οξυγόνου, 

μπορεί να βρίσκεται στην καταλυτική επιφάνεια της Pt(111) (σχηματίζοντας την 

δομή (12x12)-Ο) σε διαφορετική κατάσταση ρόφησης σε σχέση με το κανονικά 

ροφημένο ατομικό οξυγόνο (το οποίο σχηματίζει την δομή (2x2)-O) μόνο όταν η 

επιφάνεια είναι κορεσμένη από τη δομή Pt(111)-(2x2)-O. 

 

 

 

Σχήμα 1.20: Εικόνα STM (αφιλτράριστη) της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111)/YSZ, έπειτα 

από θέρμανση σε αέρα και συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος (αριστερά). Τα αντίστοιχα φάσματα 

Fourier και οι επεξεργασμένες εικόνες (δεξιά) αντιστοιχούν στις τρεις περιοχές που 

εμφανίζονται την αρχική εικόνα και είναι: η τοπογραφία της καθαρής επιφάνειας Pt(111) (C), 

η δομή Pt(111)-(22)-O (B), και οι δομές Pt(111)-(22)-O και Pt(111)-(1212)-O (A). Στην 

περιοχή (Α) η δομή (1212)-O καλύπτει την δομή (22)-O η οποία όμως παραμένει ορατή 

[46]. 
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Σχήμα 1.21: Εικόνα STM (αφιλτράριστη) της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111)/YSZ, έπειτα 

από επιβολή θετικού δυναμικού (UWR=1 V) όπου φαίνονται τα διαχεόμενα ιόντα O
2-

 που 

σχηματίζουν την υπερδομή Pt(111)-(1212)-O υπερκαλύπτοντας την δομή Pt(111)-(22)-O. Το 

αντίστοιχο φάσμα  Fourier φαίνεται στο ένθετο σχήμα [46]. 

 

Κβαντομηχανικοί υπολογισμοί 
 

Θεωρητικές μελέτες του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, 

χρησιμοποιώντας ως μοντέλα, συστάδες οξυγόνου ροφημένες σε μεταλλικές 

επιφάνειες Cu και Pt μαζί με συνροφημένα θετικά ή αρνητικά ιόντα ή σημειακά 

φορτία [55], επιβεβαίωσαν την πειραματικά παρατηρούμενη γραμμική εξάρτηση του 

σθένους του δεσμού του οξυγόνου με μία μεταλλική επιφάνεια με το έργο εξόδου της 

επιφάνειας αυτής (Σχήμα 1.22α). Η θεωρητικά υπολογισμένη κλίση της ενέργειας 

σύνδεσης με το έργο εξόδου, Φ, για την περίπτωση του ατομικά ροφημένου οξυγόνου 

πάνω σε επιφάνεια Pt (Σχήμα 1.22β) είναι ίση με -0.5, έναντι της τιμής -1 που έχει 

πειραματικά υπολογιστεί από πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 

(TPD) οξυγόνου [31,32,33] σε Pt, Ag και Pd. Η γραμμική αυτή εξάρτηση βρέθηκε 

επίσης στο πρώτης τάξης θεωρητικό επίπεδο διαταραχής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο 

την καθαρά ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ του προκαλούμενου από τα 

ιόντα πεδίου και του πολικού δεσμού μετάλλου-οξυγόνου. Η ενέργεια σύνδεσης του 

δέκτη ηλεκτρονίων (οξυγόνο) μειώνεται (αυξάνει) καθώς αυξάνει (μειώνεται) το έργο 

εξόδου, με γραμμικό τρόπο, λόγω των απωστικών (ελκτικών) αλληλεπιδράσεων 

διπόλου-διπόλου ανάμεσα στο οξυγόνο και τα επίσης ροφημένα αρνητικά (θετικά) 

ιοντικά είδη. Έτσι, η παρατηρούμενη έντονη μεταβολή στην ενέργεια εκρόφησης του 

οξυγόνου λαμβάνει χώρα εξ’ αιτίας των ηλεκτροστατικών “through the vacuum” 
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αλληλεπιδράσεων  και πολύ λίγο σε αλληλεπιδράσεις “through the metal” [55]. Μια 

πρόσφατη μελέτη των Leiva και Sánchez [174] ανέπτυξε τις αιτίες και απέδειξε 

θεωρητικά γιατί οι μεταβολές στο έργο εξόδου ενός εκτεθειμένου στην αέρια φάση 

καταλυτικού ηλεκτροδίου ακολουθούν με σχέση ένα προς ένα τις αλλαγές στο 

δυναμικό του. Η εξήγηση για την ένα προς ένα αυτή σχέση βασίστηκε στις μοναδικές 

και ιδιαίτερες ιδιότητες της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου εργασίας/στερεού 

ηλεκτρολύτη. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή [174] εξηγείται γιατί η δομή της 

διπλοστοιβάδας σε αυτήν την περιοχή είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που 

αναπτύσσεται στην περίπτωση των υγρών ηλεκτρολυτών. 

 

Σχήμα 1.22: (α) Συστάδα Pt25 [55, 118] που χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της 

επιφάνειας Pt(111). Το οξυγόνο ροφάται στις κεντρικές “3-fold” κενές θέσεις. Φαίνεται ακόμη η 

θέση ρόφησης των ιόντων (ή των σημειακών φορτίων) (β) Ενέργεια ρόφησης του οξυγόνου, De, 

ως συνάρτηση της μεταβολής του έργου εξόδου, όπως μετράται με τη μέθοδο cluster ΗΟΜΟ 

(highest occupied molecular orbital) για την Pt25/O. Οι καμπύλες αντιστοιχούν σε συστάδες με 

σημειακό φορτίο (PC). Δείχνονται επίσης τόσο η καμπύλη Stark όσο και η πλήρης καμπύλη 

SCF [55]. 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα παρέχουν μία απ’ ευθείας εξήγηση της επίδρασης 

του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και συνιστούν ένα καλό θεωρητικό 

υπόβαθρο για τη μελέτη και την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου των ενισχυτών 

στην ετερογενή κατάλυση. 

 

Μαθηματική μοντελοποίηση και κανόνες της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης 

 

Για τη μοντελοποίηση των φαινομένων της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και 

των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα, χρησιμοποιήθηκε μία προσέγγιση κλασικής 

μηχανικής των αντιδράσεων (Wei 1992) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου διάχυσης-αντίδρασης προωθητικών ειδών [13,14,56,62]. Και 
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τα δύο αυτά φαινόμενα είναι μηχανιστικά ισοδύναμα όταν ως στερεός ηλεκτρολύτης 

χρησιμοποιείται αγωγός ιόντων οξυγόνου [13,14,62] και είναι δυνατό να 

περιγραφούν από τον ίδιο τύπο εξισώσεων. 

Δύο βασικά ποιοτικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τα πολλά 

παραδείγματα που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία για τα δύο αυτά φαινόμενα 

[56]: 

 (α)  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]. Επίσης, 

η αύξηση του πάχους των πορωδών καταλυτικών υμενίων που 

χρησιμοποιούνται στις μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, προκαλεί 

μείωση στο λόγο προσαύξησης του ρυθμού ρ εξ’ αιτίας της βαθμιαίας 

αξονικής μείωσης, από την τριεπιφάνεια προς την κορυφή του υμενίου, της 

επιφανειακής συγκέντρωσης των προωθητικών ειδών Ο
2-

 τα οποία 

διαχέονται και αντιδρούν στην πορώδη καταλυτική επιφάνεια.  

(β)  τα νανοκρυσταλλικά μεταλλικά σωματίδια υποστηριγμένα σε φορείς όπως 

ZrO2, TiO2, CeO2 καθώς και σε ενισχυμένους φορείς όπως η ντοπαρισμένη 

ZrO2 και TiO2 [13,14,62,175-177] είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένα από 

προωθητικά ιόντα O
δ-

 που προέρχονται από το φορέα και αυτό συνιστά τον 

επικρατέστερο μηχανισμό που εξηγεί τις αλληλεπιδράσεις μετάλλου-

φορέα.  

Μία προσεκτική εξέταση και κατηγοριοποίηση των πειραματικών μελετών 

που έχουν γίνει τόσο με χρήση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης όσο και των μελετών 

που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν σε εργασίες κλασικής ενίσχυσης, οδήγησε στη 

διατύπωση ορισμένων κανόνων που μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά μίας 

αντίδρασης τόσο σε τοπικό επίπεδο, δηλ. για μικρές μεταβολές του έργου εξόδου του 

καταλύτη (<0.1 eV), όσο και σε γενικότερο επίπεδο, δηλ. για όλο το εύρος των 

πειραματικά μετρήσιμων τιμών του έργου εξόδου (1.5-2 eV) [14, 178, 179]. Από τις 

μελέτες της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχει βρεθεί γενικά ότι για ευρέα διαστήματα 

τιμών του δυναμικού του καταλύτη, UWR, ο καταλυτικός ρυθμός, r, εξαρτάται 

εκθετικά από αυτόν, σύμφωνα με τη εξίσωση: 

                                  
 *

WR WR

o b

α e U Ur
ln

r k T

   
 

 
                                              (1.11)  
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όπου α και *

WRU  είναι σταθερές που εξαρτώνται από τον εκάστοτε καταλύτη και 

αντίδραση. 

Η παράμετρος α, συνήθως παίρνει τιμές μεταξύ -1 και 1 [15,16]. Η  παραπάνω 

γενικά παρατηρούμενη κινητική έκφραση λόγω της εξίσωσης (1.11) μπορεί 

ισοδύναμα να γραφτεί ως: 

        
 *

o b

α Φ Φr
ln

r k T

  
 

 
                                              (1.12) 

που περιγράφει τις μεταβολές του ρυθμού των αντιδράσεων σε σχέση με τις 

επαγόμενες μεταβολές στο έργο εξόδου, Φ, της καταλυτικής επιφάνειας κατά τις 

μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για ευρύ φάσμα τιμών του έργου εξόδου (0.2-1 

eV) [14,15]. Όταν η παράμετρος α (σταθερά NEMCA) είναι θετική, τότε 
r

0
Φ

 
 

 
 

και η καταλυτική αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη, ενώ όταν η παράμετρος α είναι 

αρνητική, τότε 
r

0
Φ

 
 

 
 και η καταλυτική αντίδραση ονομάζεται ηλεκτρόφιλη. 

Επομένως, η τοπική συμπεριφορά αφορά σε 

                         (α) ηλεκτρόφοβη               0
,










 Dpp

r
                                

και   (β) ηλεκτρόφιλη                0
,










 Dpp

r
  

και διέπεται από τους εξής “τοπικούς” (local) κανόνες: 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ L1: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά, όταν ο δέκτης ηλεκτρονίων (Α) ροφάται ισχυρότερα από το δότη 

ηλεκτρονίων (D) 

 ή ισοδύναμα 

ΚΑΝΟΝΑΣ L1΄: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά, εάν η κινητική είναι θετικής τάξης ως προς τον ηλεκτρονιοδότη (D) και 

αρνητικής ή μηδενικής ως προς τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α). 

Ο παραπάνω κανόνας είναι εύκολο να κατανοηθεί αν λάβουμε υπ’ όψιν μας 

το γεγονός ότι αύξηση στο δυναμικό και κατά συνέπεια και στο έργο εξόδου της 

καταλυτικής επιφάνειας, προκαλεί ισχυροποίηση του δεσμού χημειορόφησης του 

δότη ηλεκτρονίων (D) και χαλάρωση του χημειοροφητικού δεσμού του δέκτη 
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ηλεκτρονίων (Α) με την καταλυτική επιφάνεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν 

αυξάνεται το έργο εξόδου, να αυξάνει η κάλυψη της επιφάνειας σε (D) με 

ταυτόχρονη μείωση της κάλυψης σε (Α). 

ΚΑΝΟΝΑΣ L2: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά, όταν ο δέκτης ηλεκτρονίων (Α) ροφάται ασθενέστερα από το δότη 

ηλεκτρονίων (D)  

ή ισοδύναμα 

ΚΑΝΟΝΑΣ L2΄: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά, εάν η κινητική είναι αρνητικής τάξης ως προς τον ηλεκτρονιοδότη (D) 

και θετικής ή μηδενικής ως προς τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α). 

Κάνοντας παρόμοιους συλλογισμούς, όταν μειώνεται το έργο εξόδου αυξάνει η 

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

Γενικά, να αναφέρουμε ότι ένα αντιδρών, i, ορίζεται ως ηλεκτρονιοδέκτης (Α) 

όταν αυτό αυξάνει το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας, δηλ.  0









ij
i 


 και 

ηλεκτρονιοδότης (D), όταν μειώνει το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας, δηλ.  

0









 ij
i 


. 

Οι τοπικοί κανόνες οδηγούν με τη σειρά τους στον ορισμό τεσσάρων απλών 

και γενικών (global) πειραματικών κανόνων (G1-G4) που περιγράφουν τα φαινόμενα 

ενίσχυσης στην κατάλυση [14,1178-180]. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να προβλέψει 

κανείς το ρυθμό μιας καταλυτικής αντίδρασης ως συνάρτηση του έργου εξόδου, Φ, 

και επομένως τη συμπεριφορά των καταλυτικών αντιδράσεων (ηλεκτρόφοβες, 

ηλεκτρόφιλες, τύπου ηφαιστείου (volcano-type) ή ανεστραμμένου ηφαιστείου 

(inverted volcano type)), βασιζόμενος στην εξάρτηση του ρυθμού από τη σύσταση 

των αντιδρώντων, σε μια μη ενισχυμένη καταλυτική επιφάνεια. Η εξάρτηση του 

καταλυτικού ρυθμού από το έργο εξόδου σκιαγραφεί γενικότερα την ίδια τάση με την 

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

αντιδρώντος δότη ηλεκτρονίων.  

ΚΑΝΟΝΑΣ G1: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει αμιγώς ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά όταν η κινητική είναι θετικής τάξης ως προς τον δότη ηλεκτρονίων (D) 

και αρνητικής ή μηδενικής τάξης ως προς τον δέκτη ηλεκτρονίων (Α). 

ή ισοδύναμα 
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ΚΑΝΟΝΑΣ G1΄: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει αμιγώς ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά όταν ο ηλεκτρονιοδέκτης (Α) ροφάται στην καταλυτική επιφάνεια πολύ 

ισχυρότερα από τον ηλεκτρονιοδότη (D). 

ΚΑΝΟΝΑΣ G2: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει αμιγώς ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά όταν η κινητική είναι θετικής τάξης ως προς τον δέκτη ηλεκτρονίων (A) 

και αρνητικής ή μηδενικής τάξης ως προς τον δότη ηλεκτρονίων (D). 

ή ισοδύναμα 

ΚΑΝΟΝΑΣ G2΄: Μία καταλυτική αντίδραση επιδεικνύει αμιγώς ηλεκτρόφιλη 

συμπεριφορά όταν ο ηλεκτρονιοδότης (D) ροφάται στην καταλυτική επιφάνεια πολύ 

ισχυρότερα από τον ηλεκτρονιοδέκτη (A). 

ΚΑΝΟΝΑΣ G3: Μία αντίδραση επιδεικνύει συμπεριφορά ηφαιστείου 

(συμπεριφορά μέγιστου ρυθμού) όταν και τα δύο αντιδρώντα είναι ισχυρά ροφημένα 

στην καταλυτική επιφάνεια. 

ΚΑΝΟΝΑΣ G4: Μία αντίδραση επιδεικνύει συμπεριφορά ανεστραμμένου 

ηφαιστείου (συμπεριφορά ελάχιστου ρυθμού) όταν και τα δύο αντιδρώντα είναι 

ασθενώς ροφημένα στην καταλυτική επιφάνεια, δηλ. η κινητική είναι θετικής τάξης 

τόσο για τον δέκτη (A) όσο και για τον δότη ηλεκτρονίων (D). 

Οι 4 γενικοί (global) αυτοί κανόνες (G1-G4) οδηγούν σε τρεις πρακτικούς 

κανόνες, P1-P3, οι οποίοι μας υποδεικνύουν να επιλέξουμε τον τύπο του προωθητή 

(ηλεκτροθετικός ή ηλεκτραρνητικός) που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την 

μεγιστοποίηση του ρυθμού της καταλυτικής αντίδρασης, με βάση τη φύση (δότης ή 

δέκτης ηλεκτρονίων) του πιο ισχυρά ροφημένου στην καταλυτική επιφάνεια 

αντιδρώντος. Αυτοί είναι: 

ΚΑΝΟΝΑΣ P1: Αν η καταλυτική επιφάνεια καλύπτεται ως επί το πλείστον με 

δέκτη ηλεκτρονίων (Α), τότε συνίσταται ως ενισχυτής ένας δέκτης ηλεκτρονίων 

(ηλεκτραρνητικός).  

ΚΑΝΟΝΑΣ P2: Αν η καταλυτική επιφάνεια καλύπτεται ως επί το πλείστον με 

δότη ηλεκτρονίων (D), τότε συνίσταται ως ενισχυτής ένας δότης ηλεκτρονίων 

(ηλεκτροθετικός). 

ΚΑΝΟΝΑΣ P3: Αν η καταλυτική επιφάνεια καλύπτεται ασθενώς τόσο με δέκτη 

(Α) όσο και με δότη ηλεκτρονίων (D), τότε ως ενισχυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο ένας δέκτης (Α) ηλεκτρονίων (ηλεκτραρνητικός) όσο και ένας δότης (D) 

ηλεκτρονίων (ηλεκτροθετικός). 

Οι κανόνες P1-P3 βρίσκουν εφαρμογή όταν οι τιμές κάλυψης της καταλυτικής 

επιφάνειας από το προωθητικό είδος είναι μικρές (<0.2) έτσι ώστε αυτός να μη 
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καλύπτει τις ενεργές θέσεις της επιφάνειας. Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι 

αντιδράσεις που έχουν μελετηθεί έως τώρα, ταξινομημένες ανάλογα με την εξάρτηση 

του καταλυτικού ρυθμού από τη μεταβολή του έργου εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας [14]. Από την μελέτη του Πίνακα 1.2, προκύπτει ότι η ολική συμπεριφορά r 

vs. Φ είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της σύστασης των αντιδρώντων ή στο είδος του 

ιόντος που άγεται, για δεδομένη αντίδραση και καταλύτη. 

 

Πίνακας 1.2: Ταξινόμηση των αντιδράσεων της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στη βάση 

εξάρτησης της “ολικής” r vs. Φ συμπεριφοράς. 

 

1. Γνησίως ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις 

Αντιδρώντα 
(D)          (A) 

Καταλύτ
ης 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

pA/pD T 
(°C) 

Κινητικ
ή ως 
προς D 
r/pD)Φ 

Κινητικ
ή ως 
προς A 
r/pA)Φ 

Κανόν
ας 

Αναφορά 

C2H
4 

O2 Pt ZrO2(Y2O3) 12-16 260-
450 

+ 0 G1 [14, 87] 

C2H
4 

O2 Pt β-Al2O3 238 180-
300 

+ 0 G1 [14, 89] 

C2H
4 

O2 Pt TiO2 3.5-12 450-
600 

+ 0 G1 [14, 21] 

C2H
4 
C2H
4 

O2 
O2 

Rh 
Ag 

ZrO2(Y2O3) 
ZrO2(Y2O3) 

0.05-
2.6 
0.2-1.1 

250-
400 
320-
470 

+ 
+ 

0 
0 

G1 
G1 

[14, 144] 
[14, 92] 

C2H
4 

O2 IrO2 ZrO2(Y2O3) 300 350-
400 

+ 0 G1 [14, 52, 65] 

C2H
4 

O2 RuO2 ZrO2(Y2O3) 155 240-
500 

+ 0 G1 [64] 

CO O2 Pt CaF2 11-17 500-
700 

+ 0 G1 [14, 157] 

CO O2 Pd ZrO2(Y2O3) 500 400-
550 

? ? ? [14, 84] 

CH4 O2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-4.8 380-
440 

+ 0 G1 [147] 

C3H
6 

O2 Ag ZrO2(Y2O3) 20-120 320-
420 

+ 0 G1 [14, 57] 

CH4 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.02-2 650-
850 

+ 0 G1 [14, 151] 

C6H
6 

H2 Pt β-Al2O3 0.02-
0.12 

100-
150 

0 ~0 G1 [14, 98, 159] 

C2H
2 

H2 Pt β-Al2O3 1.7-9 100-
300 

? ? ? [160] 

H2 CO2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.03-
0.7 

300-
450 

+ 0 G1 [14] 

H2 C2H2, 
C2H4 

Pd β-Al2O3 0.1-
5.9

#
 

70-
100 

0 0 G1 [162] 

H2S - Pt ZrO2(Y2O3) --- 600-
750 

?  ? [14, 146] 

CH4 - Ag SrCe0.95Yb0.

05O3 
--- 750 ?  ? [14, 70] 

NH3 - Fe CaZr0.9In0.1

O3-a 
4-
12kPa 

530-
600 

+  G1 [164] 

NH3 - Fe K2YZr(PO4)
3 

4-
12kPa 

500-
700 

+  G1 [164] 

CH4 H2O Ni ZrO2(Y2O3) 0.05-
3.5 

600-
900 

+ 0 G1 [14, 167] 
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2. Γνησίως ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις 

Αντιδρώντα 
(D)          (A) 

Καταλύτ
ης 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

pA/p
D 

T (°C) Κινητικ
ή ως 
προς D 
r/pD)Φ 

Κινητικ
ή ως 
προς A 
r/pA)Φ 

Κανόνα
ς 

Αναφορά 

C2H4 O2 Pt CaZr0.9In0.1O3

-a 
4.8 385-

470 
- + G2 [165] 

C2H4 O2 Pt CeO2 1.6-
3.7 

500 - + G2 [22] 

C2H4 O2 Pt YZTi10 3 400-
475 

? ? ? [158] 

C2H4 O2 Ag β-Al2O3 0.3-
0.4 

240-
280 

- + G2 [85] 

CO O2 Ag β-Al2O3 0.1-
10 

360-
420 

0 + G2 [14] 

C3H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.9-
55 

350-
480 

0 + G2 [14, 18] 

CH3OH O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0-2 500 ? + G2 [75] 
CH4 O2 Au ZrO2(Y2O3) 0.1-

0.7 
700-
750 

0 + G2 [14, 60, 
154] 

H2 N2 Fe CaZr0.9In0.1O3

-a 
0-3 440 ? ? ? [166] 

H2 C2H4 Ni CsHSO4 1 150-
170 

? ? ? [14, 59] 

1 CH3O
H 

Pt ZrO2(Y2O3) --- 400-
500 

 ? ? [14, 84] 

 CH3O
H 

Ag ZrO2(Y2O3) 0-6 
kPa 

550-
750 

 + G2 [14, 153] 

C2H4 NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-
10 

380-
500 

0 + G2 [95] 

C2H4 NO Pt β-Al2O3 0.1-
1.1 

280-
400 

? ? ? [14] 

CO NO Pt β-Al2O3 0.3-5 320-
400 

0 + G2 [160] 

CO NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-
6.5 

320-
480 

~0 + G2 [96, 148] 

CO N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 - + G2 [96] 

 1-
C4H8 

Pd Nafion --- 70  ? G2 [25] 

 

 

3. Αντιδράσεις τύπου ηφαιστείου 

Αντιδρώντ
α 
(D)         
(A) 

Καταλύτ
ης 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

pA/pD T 
(°C) 

Κινητικ
ή ως 
προς D 
r/pD)Φ 

Κινητικ
ή ως 
προς A 
r/pA)Φ 

Κανόνα
ς 

Αναφορά 

C2H4 O2 Pt Na3Zr2Si2P
O12 

1.3-3.8 430 - + G3 [163] 

CO O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-55 468-
558 

+ - G3 [14] 

CO O2 Pt β-Al2O3 0.5-20 300-
450 

- + G3 [14, 91] 

H2 O2 Pt H2O - 0.1N 
KOH 

0.3-3 25-50 + - G1 [14, 26] 

H2 O2 Pt Nafion 0.2-5 25 + - G3 [14, 23] 
SO2 O2 Pt V2O5-

K2S2O7 
1.8 350-

450 
? ? ? [28] 

C3H6 NO Pt β-Al2O3 2-70 375 - + G3 [161] 
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H2 NO Pt β-Al2O3 0.3-6 360-
400 

- + G3 [95] 

 

        4. Αντιδράσεις τύπου ανεστραμμένου ηφαιστείου  

Αντιδρώντα 
(D)            
(A) 

Καταλύτ
ης 

Στερεός 
Ηλεκτρολύ
της 

pA/pD T 
(°C) 

Κινητικ
ή ως 
προς D 
r/pD)Φ 

Κινητικ
ή ως 
προς A 
r/pA)Φ 

Κανόν
ας 

Αναφορά 

C2H4 O2 Pt TiO2 0.2-
0.3

# 
450-
600 

+ + G4 [14, 21] 

C3H6 O2 Pt YZTi10 5 400-
500 

? ? ? [158] 

CO O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.6-
14 

350-
450 

+ + G4 [14, 168] 

CO O2 Ag-Pd 
alloy 

ZrO2(Y2O3) 3.5-
12.5 

450-
500 

+ + G4 [155] 

CO O2 Au ZrO2(Y2O3) 3-53 450-
600 

+ 0 G4 [14, 60, 154] 

C2H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.06-
7 

270-
500 

+ + G4 [14, 166] 

CH4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.02-
7 

600-
750 

+ + G4 [14, 139] 

CH3OH O2 Pt ZrO2(Y2O3) 3-45 300-
500 

+ ? ? [14, 143] 

H2 CO
2 

Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-
1.1 

500-
590 

+ + G4 [14, 84] 

C3H6 NO
,O2 

Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-
8

$
 

250-
450 

+ NO: + 
O2: 0 

G4 [88] 

CO NO
,O2 

Rh ZrO2(Y2O3) 0.33
$
 250-

450 
+ NO: + 

O2: 0 
G4 [145] 

($)
DA pp / αναφέρεται στο λόγο μερικών πιέσεων 

63
/ HCNO pp ή 

CONO pp / . Η μερική 

πίεση του Ο2 κυμαίνεται μεταξύ 0 – 6 kPa. 

(#) : περιοχή χαμηλών μερικών πιέσεων pA, pD. 

(?) : δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 

 

Οι πειραματικοί γενικοί κανόνες G1-G4 είναι βαθιά βασισμένοι σε δύο 

θεμελιώδεις κανόνες, F1 και F2, που υποδεικνύουν την επίδραση της μεταβολής του 

έργου εξόδου, που επάγει ο προωθητής στην ισχύ του δεσμού των ροφημένων στην 

επιφάνεια ειδών, είτε αυτά είναι δότες (D) είτε είναι δέκτες (A) ηλεκτρονίων. Οι δύο 

θεμελιώδεις κανόνες F1 και F2 είναι οι ακόλουθοι: 

ΚΑΝΟΝΑΣ F1: Αύξηση του έργου εξόδου Φ ισχυροποιεί τον 

χημειοροφητικό δεσμό του ροφημένου είδους που είναι δότης ηλεκτρονίων (D) και 

εξασθενεί τον χημειοροφητικό δεσμό του ροφημένου είδους που είναι δέκτης 

ηλεκτρονίων (Α). 

ΚΑΝΟΝΑΣ F2: Μείωση του έργου εξόδου Φ εξασθενεί τον χημειοροφητικό 

δεσμό του ροφημένου είδους που είναι δότης ηλεκτρονίων (D) και ισχυροποιεί τον 

χημειοροφητικό δεσμό του ροφημένου είδους που είναι δέκτης ηλεκτρονίων (Α). 

Οι θεμελιώδεις αυτοί κανόνες που υποστηρίζονται τόσο από πειραματικές 

μελέτες της επιστήμης επιφανειών όσο και από ab-initio κβαντομηχανικούς 
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υπολογισμούς [14,178-180], επιτρέπουν στο να προβλέψει κανείς με σχετική 

ασφάλεια την εξάρτηση του ρυθμού από το έργο εξόδου του καταλύτη ή την επιλογή 

του κατάλληλου ενισχυτή σε δεδομένο καταλυτικό σύστημα. Παρόλο που δεν έχει 

βρεθεί κάποια εξαίρεση στους παραπάνω κανόνες, σε περισσότερες από 70 μελέτες 

ηλεκτροχημικής αλλά και κλασικής κατάλυσης, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει 

σύγκρισή τους 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. 

Όπως προαναφέραμε, στη βάση της συνολικής εξάρτησης του ρυθμού 

αντίδρασης από το έργο εξόδου και στηριζόμενοι στους απλούς κανόνες περιγραφής 

του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, είναι δυνατή η ταξινόμηση των 

μελετών του φαινομένου κατά την οποία προκύπτει ότι η τάξη της καταλυτικής 

αντίδρασης ως προς τον ηλεκτρονιοδότη (D) και τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α) καθορίζει 

τον τύπο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (Πίνακας 1.2). 

                      

Σχήμα 1.23: Παραδείγματα των τεσσάρων τύπων της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (a) Επίδραση 

δυναμικού και αδιάστατου έργου εξόδου Π(=ΔΦ/kbT) στο ρυθμό οξείδωσης C2H4 και CH4 σε 

Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφοβη), (b) Επίδραση δυναμικού και Π στον λόγο προσαύξησης ρ 

κατανάλωσης ΝΟ κατά την αναγωγή ΝΟ από C2H4 σε Pt/YSZ (γνήσια ηλεκτρόφιλη), (c) 

Επίδραση δυναμικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά την οξείδωση CO σε Pt/YSZ 

(συμπεριφορά μεγίστου), (d) Επίδραση δυναμικού και Π στο λόγο προσαύξησης ρ κατά τη 

μερική οξείδωση CH3OH σε Η2Ο σε Pt/YSZ (συμπεριφορά ελαχίστου) [14]. 
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Γενικά, όπως είναι φανερό από το Σχήμα 1.23, οι ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις 

(Σχήμα 1.23a) είναι θετικής τάξης ως προς τον ηλεκτρονιοδότη (D) και αρνητικής ή 

μηδενικής ως προς τον ηλεκτρονιοδέκτη (Α) ενώ στις ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις είναι 

αρνητικής ή μηδενικής ως προς τον (D) και θετικής τάξης ως προς τον (Α) (Σχήμα 

1.23b). Η ηφαιστειακή συμπεριφορά (volcano type) ή συμπεριφορά μέγιστου ρυθμού 

(Σχήμα 1.23c) εμφανίζεται όταν η αντίδραση είναι θετικής τάξης για το ένα αντιδρών 

και σχεδόν αρνητικής για το άλλο. Τέλος, η συμπεριφορά ανεστραμμένου 

ηφαιστείου (inverted volcano type) ή συμπεριφορά ελάχιστου ρυθμού (Σχήμα 1.23d), 

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

 

1.5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο και τα αποτελέσματα των τεχνικών που 

συζητήθηκαν, γίνεται φανερό ότι η Ηλεκτροχημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

ισχυρό εργαλείο για την τροποποίηση του ρυθμού και της εκλεκτικότητας 

ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων με έναν απόλυτα ελεγχόμενο, αντιστρεπτό και 

αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης ή αλλιώς της μη-φαρανταϊκής ηλεκτροχημικής 

τροποποίησης της καταλυτικής ενεργότητας (φαινόμενο NEMCA), που συνιστά 

συνδυασμό της κλασικής κατάλυσης και της ηλεκτροχημείας. Η μελέτη του 

φαινομένου με χρήση πολυάριθμων τεχνικών όπως ηλεκτροκινητικών πειραμάτων 

δυναμικής απόκρισης, μετρήσεων έργου εξόδου, κυκλικής βολταμμετρίας, XPS, TPD 

και STM, οδήγησε στην κατανόηση της αρχής του φαινομένου σε ατομικό επίπεδο 

καθώς και στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αφορούν στην ετερογενή 

κατάλυση. Αυτό οφείλεται στην ευκαιρία που μας δίνει το φαινόμενο για in situ 

μελέτη της επίδρασης των προωθητών και του έργου εξόδου του καταλύτη στην 

καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα. 
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                                            (c) 

 

Σχήμα 1.24: Σχηματική αναπαράσταση ενός μεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειμένο σε 

στερεό ηλεκτρολύτη (a) αγωγό ιόντων Ο
2-

, YSZ και (b) αγωγό ιόντων Να
+
, β"-Al2O3. 

Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα μεταξύ μετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και η 

“αποτελεσματική” διπλοστοιβάδα που δημιουργείται στην διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου λόγω 

της ελεγχόμενης (μέσω του δυναμικού) μετακίνησης των ιόντων (backspillover) από το στερεό 

ηλεκτρολύτη. (c) Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε 

ατομικό επίπεδο. Τα διαχεόμενα είδη (O
δ-
-δ

+
) ωθούν τα προερχόμενα από την αέρια φάση 

ατομικά ροφημένα οξυγόνα, O(ad), σε ασθενέστερα ροφημένες και πιο ενεργές θέσεις. 

 

Ξεχωριστά για την περίπτωση της β"-Al2O3 που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά 

μας, το Σχήμα 1.24α,β τροποποιείται στο Σχήμα 1.25: 

 

 

 

 

Σχήμα 1.25: Σχηματική αναπαράσταση ενός μεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειμένο σε 

στερεό ηλεκτρολύτη αγωγό ιόντων Να
+
, β"-Al2O3. Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα μεταξύ 

μετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και η “αποτελεσματική” διπλοστοιβάδα που 

δημιουργείται στην διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου λόγω της ελεγχόμενης (μέσω του δυναμικού) 

μετακίνησης των ιόντων (backspillover) από το στερεό ηλεκτρολύτη. 

 

Η χρήση των τεχνικών αυτών έχει δείξει [14, 181] ότι: 

 το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης οφείλεται στην 

ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη μετακίνηση (backspillover) ιοντικών ειδών 
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(O
δ-

, στην περίπτωση της YSZ, Na
δ+

 στην περίπτωση της β″-Al2O3) από 

τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την εκτεθειμένη στο αέριο μίγμα επιφάνεια 

του ηλεκτροδίου (π.χ. του καταλυτικά ενεργού ηλεκτροδίου). Αυτά τα 

ιοντικά είδη, συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο 

μέταλλο, 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 1.25).  

 Η ηλεκτροχημική και η κλασική ενίσχυση είναι λειτουργικώς όμοια 

φαινόμενα, δηλαδή είναι κατάλυση υπό την παρουσία μιας ελεγχόμενης 

διπλοστοιβάδας στη διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου. Το βασικό 

πλεονέκτημα της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης είναι η χρήση θυσιαζόμενων 

προωθητών μικρού χρόνου ζωής, όπως το Ο
2-

, οι οποίοι παρέχονται 

συνεχώς στη διεπιφάνεια καταλύτη/αερίου, με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη 

αντίστροφη-διάχυση (backspillover) από τον στερεό ηλεκτρολύτη 

(φορέα). 

 Υπάρχει η δυνατότητα να προβλέψει κανείς το ρυθμό μιας καταλυτικής 

αντίδρασης ως συνάρτηση του έργου εξόδου, Φ, και επομένως τη 

συμπεριφορά των καταλυτικών αντιδράσεων βασιζόμενος στην εξάρτηση 

του ρυθμού από τη σύσταση των αντιδρώντων, σε μια μη ενισχυμένη 

καταλυτική επιφάνεια. Με βάση την εξάρτηση r vs. Φ, αυτές 

ταξινομούνται σε ηλεκτρόφοβες, ηλεκτρόφιλες, τύπου ηφαιστείου 

(volcano-type) και ανεστραμμένου ηφαιστείου (inverted volcano type). Οι 

γενικοί (global) αυτοί κανόνες (G1-G4) οδηγούν σε τρείς πρακτικούς 

κανόνες (P1-P3) οι οποίοι μας υποδεικνύουν να επιλέξουμε τον τύπο του 

προωθητή (ηλεκτροθετικός ή ηλεκτραρνητικός) που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε για την μεγιστοποίηση του ρυθμού της καταλυτικής 

αντίδρασης, με βάση τη φύση (δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων) του πιο 

ισχυρά ροφημένου στην καταλυτική επιφάνεια αντιδρώντος 

 Για ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις, ηλεκτραρνητικοί προωθητές και φορείς με 

υψηλό έργο εξόδου ενισχύουν σημαντικά την καταλυτική ενεργότητα. Για 

ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις, ηλεκτροθετικοί προωθητές και φορείς με 

χαμηλό έργο εξόδου ενισχύουν σημαντικά την καταλυτική ενεργότητα. 
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 Το φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα που εμφανίζεται σε 

συστήματα όπου ο φορέας είναι υλικό με βάση ZrO2, TiO2 CeO2 ή Y2O3, 

οφείλεται στον ίδιο μηχανισμό διάχυσης ιόντων (backspillover) Ο
2-

 του 

φορέα στη διεπιφάνεια καταλύτη/αερίου και αποτελεί μια 

“αυτοκινούμενη” περίπτωση ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, στην οποία το 

οξυγόνο από την αέρια φάση αναπληρώνει συνεχώς το O
2-

 του φορέα που 

καταναλώνεται. Η ηλεκτροχημική ενίσχυση αποτελεί μια ηλεκτρικά 

ελεγχόμενη αλληλεπίδραση μετάλλου-φορέα. Οι αλληλεπιδράσεις 

μετάλλου-φορέα στους φορείς που αναφέρθηκαν μπορούν να ενισχύσουν 

μόνο ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις. 

 Η ηλεκτροχημική ενίσχυση, η κλασική ενίσχυση και οι αλληλεπιδράσεις 

μετάλλου-φορέα είναι πλευρές του ίδιου φαινομένου, της κατάλυσης 

δηλαδή υπό την παρουσία μιας διπλοστοιβάδας στη διεπιφάνεια 

μετάλλου/αερίου, η οποία στην περίπτωση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

είναι in situ ελεγχόμενη, και μπορούν να μοντελοποιηθούν όμοια με την 

ηλεκτροκατάλυση, με τη χρήση απλών ισόθερμων ρόφησης της 

διπλοστοιβάδας. 

Η μη-φαρανταϊκή ενεργοποίηση των ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων 

μέσω της επίδρασης του φαινομένου NEMCA είναι μία καινοτόμος και πολλά 

υποσχόμενη εφαρμογή της ηλεκτροχημείας. Υπάρχουν πολλές πτυχές και επιμέρους 

ζητήματα που αφορούν στη χημεία της επιφάνειας που πρέπει να διερευνηθούν και να 

ερμηνευθούν [82]. Η πληρέστερη κατανόηση τους θα δώσει το έναυσμα για τη 

μελέτη και τη χρήση του φαινομένου σε σημαντικές τεχνολογικές και βιομηχανικές 

εφαρμογές, όπως η τροποποίηση της εκλεκτικότητας βιομηχανικών προϊόντων 

[14,15] και η επεξεργασία καυσαερίων βιομηχανικών μονάδων και μηχανών 

εσωτερικής καύσης [41]. 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 [68,182]. Άλλα ζητήματα επίσης 

έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα εφαρμογής του φαινομένου NEMCA σε υψηλής 

διασποράς καταλύτες [29,30] ή σε ημιαγώγιμες καταλυτικές επιφάνειες.  

Οι περισσότερες μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχουν πραγματοποιηθεί 

σε αντιδραστήρες εργαστηριακής κλίμακας, με τη χρήση υψηλού κόστους παχιών 
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(0.1-5 μm) πορωδών μεταλλικών καταλυτικών υμενίων, εναποτεθειμένων με τη 

μέθοδο επάλειψης οργανομεταλλικής πάστας ακολουθούμενη από ξήρανση και 

πυροσσυσωμάτωση, και τα οποία έχουν συντελεστή τραχύτητας της τάξης του 500 

και μικρή (τυπικά μικρότερη του 0.1%) διασπορά του καταλύτη. Αυτό αποτελεί τον 

πιο σημαντικό λόγο που κάνει δύσκολη την μετάβαση  της χρήσης του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στη βιομηχανία [129]. Πολύ πρόσφατα, μελέτες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχουν επεκταθεί σε λεπτά (40 nm), εναποτεθειμένα με τη 

μέθοδο της ιοντοβολής πορώδη μεταλλικά καταλυτικά υμένια με διασπορά μετάλλου 

της τάξης του 10-30% [129-131,138]. 

 

Πίνακας 1 

Ιστορική αναδρομή της πορείας του φαινομένου NEMCA 

1970 

Ο C. Wagner προτείνει τη χρήση κελίων στερεού ηλεκτρολύτη 

για μετρήσεις ενεργότητας οξυγόνου σε καταλύτες – ηλεκτρόδια 

[169] 

1979 
Αξιοποίηση της ιδέας του Wagner στην ανάπτυξη της 

ποτενσιομετρίας στερεού ηλεκτρολύτη [170] 

1981 
Η πρώτη αναφορά Μη-Φαρανταϊκής καταλυτικής τροποποίησης: 

Οξείδωση αιθυλενίου σε Άργυρο, ρ=3, Λ=300 [20] 

1988 

Έξι νέες αντιδράσεις βρέθηκε να παρουσιάζουν Μη-Φαρανταϊκή 

συμπεριφορά [11,171]. Καθιερώνεται ο όρος NEMCA.  

Προτείνεται το μοντέλο των διαχεόμενων (backspillover) ιόντων 

[11] 

1990 

1. Αναφορά στην εξίσωση ΔΦ = eΔUWR [12] 

2. Οι Sobyanin και Belyaev επιβεβαιώνουν το NEMCA για την 

αντίδραση υδρογόνωσης του αιθυλενίου [59] 

3. Οι Baltruschat, Anastasijevic και Heitbaum δημοσιεύουν την 

πρώτη μελέτη για NEMCA σε υδατική φάση [172] 

4. Ανάδειξη του φαινομένου από τον Pritchard, ο οποίος το 

καλεί Ηλεκτροχημική Ενίσχυση (ΗΕ) [82] 

1991 
Πρώτη αναφορά για ΗΕ με χρήση ηλεκτρολυτών που είναι 

αγωγοί ιόντων Na [89] 

1993 

1. Επιβεβαίωση του μηχανισμού διάχυσης ιόντων με τη μέθοδο 

του XPS Ο1s [37] 

2. Πρώτη αναφορά για “ασύρματο” NEMCA σε αντιδραστήρα 

μονής πελλέτας, βραχυκυκλώνοντας το ηλεκτρόδιο εργασίας 

με το βοηθητικό ηλεκτρόδιο [159]  
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1994 
Παρατήρηση NEMCA στην αντίδραση οξείδωσης Η2 σε υδατικό 

μέσο 

1995 

1. Ο Lambert και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν μέσω XPS 

Na το μηχανισμό διάχυσης ιόντων [40,173] 

2. Επιβεβαίωση του μηχανισμού διάχυσης Ο2- στην YSZ με τη 

μέθοδο της TPD και της κυκλική βολταμετρίας [32] 

3. Ο Κομνινέλλης και οι συνεργάτες του δημοσιεύουν την 

πρώτη εργασία για NEMCA με οξείδια μετάλλων (IrO2 ή 

RuO2/YSZ) [65]  

1996 Κβαντομηχανική ανάλυση του NEMCA [55] 

1997 

1. Η πρώτη εργασία “ασύρματου” NEMCA σε απομονωμένο 

καταλύτη Pt [174] 

2. O Smotkin δημοσιεύει την πρώτη μελέτη που αφορά στην 

εφαρμογή του NEMCA σε μια αντίδραση ισομερισμού με 

χρήση διεσπαρμένου Pd/C/Nafion καταλύτη [25] 

3. Ο Lurgi κατοχυρώνει με πατέντα διεργασία για παραγωγή 

αμμωνιακών πολύσουλφιδίων με χρήση NEMCA [69] 

1998 
Η ΗΕ χρησιμοποιείται ως οδηγός για την επιλογή ενισχυτή στην 

κλασσική ενίσχυση [175,176] 

1999 

1. Ο Dinex αναπτύσσει την πρώτη προ-εμπορική ηλεκτροχημικά 

ενισχυόμενη παγίδα αιθάλης [73] 

2. Η πρώτη μελέτη “ασύρματου” NEMCA χρησιμοποιώντας 

μονόλιθο YSZ [63] 

 

2000 

1. Η πρώτη μελέτη ΗΕ σε εμπορικό καταλύτη υπό υψηλή 

πίεση σε αντιδραστήρα με δυνατότητα λειτουργίας με έως 

και 24 πελέτες για την αντίδραση σύνθεσης αμμωνίας [166] 

2. Η πρώτη μελέτη ΗΕ με εμπορικό καταλύτη για την 

αντίδραση οξείδωσης SO2 [28] 

3. Η πρώτη μελέτη ΗΕ σε ένα τετηγμένο καταλύτη [28] 

4. Ορισμός και μέτρηση του απόλυτου δυναμικού στερεών 

ηλεκτρολυτών [19] 

5. Νόμοι Ηλεκτροχημικής και κλασσικής ενίσχυσης [123,177]. 

Ερμηνεία των ανωτέρω κανόνων με το κινητικό μοντέλο της 

διπλοστοιβάδας [177] 

6. Πειραματική επιβεβαίωση και μοντελοποίηση της 

μηχανιστικής εξίσωσης της ΗΕ με τις αλληλεπιδράσεις 

μετάλλου-φορέα [56] 

2001 

Ο Fritz Kalhammer σε συνεργασία με τα EPRI, NSF και την EU 

οργανώνει το 1
ο
 διεθνές ΝEMCA workshop (Ουάσινγκτον, 

05/2001) 

2003 Η πρώτη μελέτη ΗΕ με χρήση πρωτονιακών αγωγών [178] 
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2004 

Ο πρώτος Μονολιθικός Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενος 

Αντιδραστήρας (MEPR) και χρήση του σε έξοδο κινητήρα 

Diesel [129,131,178,179] 

2005 
Χρήση καταλύτη Rh σε YSZ εναποτεθειμένο με τη μέθοδο του 

sputtering [203] 

2006 

1. Η πρώτη παρατήρηση των απαρχών του NEMCA με τη 

μέθοδο STM σε YSZ και β"-Al2O3 [204] 

2. Η πρώτη μελέτη της επίδρασης του πάχους του καταλύτη στο 

φαινόμενο της ΗΕ [190] 

2007 

1. ΗΕ της κατάλυσης για την οξείδωση του CO σε κυψέλες 

καυσίμου τύπου PEM [205] 

2. Αναμόρφωση της μεθανόλης σε κυψέλες καυσίμου τύπου 

PEM [206] 

3. ΗΕ σε Μονολιθικό αντιδραστήρα προσαρμοσμένο σε 

πραγματικές και αυτοματοποιημένες συνθήκες ελέγχου της 

ρύπανσης [202] 

4. Η πρώτη αντίδραση αναγωγής του NO από C3H6 σε Rh 

[207] 

2008 
Η πρώτη φορά που μελετάται η ΗΕ της αντίδρασης αναγωγής 

του CO2 σε Rh/YSZ [208] 

2009 

1. Αντίδραση της υδρογόνωσης του CO2 σε Μονιλιθικό 

αντιδραστήρα [209] 

2. Παρατήρηση πολλαπλοτήτων σε μόνιμη κατάσταση κατά τη 

διάρκεια της ΗΕ της αναγωγής του NO σε MEPR [210] 

2010 

1. Η πρώτη παρατήρηση του φαινομένου του permanent-

NEMCA κατά την οξείδωση του C2H6 [211] 

2. Μελέτη του ρόλου του υποστρώματος TiO2 εναποτεθειμένο 

σε YSZ [212] 

2011 

1. Ενίσχυση της λειτουργίας πρωτονιακής μεμβράνης 

σηλητηριασμένης από CO μέσω τριοδικής λειτουργίας και 

συσχέτιση με το φαινόμενο NEMCA [213] 

2. Η πρώτη μελέτη της ΗΕ μέσω AC Impedence [214] 

2013 
Χρησιμοποιούνται κεραμικοί ιοντικοί αγωγοί για ενεργά 

καταλυτικά υποστρώματα [215] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της Υδρογόνωσης του CO2 

 

 Εδώ και αιώνες η χρήση ορυκτών καυσίμων πλούσιων σε άνθρακα 

(κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 

ευημερία και βελτίωση στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτής της 

ανάπτυξης, όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις 

των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το κυριότερο αέριο είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για τη μείωση των εκπομπων του οποίου γίνονται 

πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η 

Υδρογόνωσή του προς ανανεώσιμη ενέργεια [1]. 

 Το CO2 είναι ένα ασφαλές και οικονομικό αέριο που μπορεί να  χρησιμεύσει 

ως ανανεώσιμη πηγή άνθρακα. Ωστόσο, δε χρησιμοποιείται για αυτόν το λόγο, παρά 

μόνο σε ελάχιστες βιομηχανικές διεργασίες, όπως η σύνθεση της ουρίας, καρβονικών 

ειδών κ.α. [2]. 

 Η υδρογόνωση του CO2 αντιδρούν αέρια CO2 και H2 παράγοντας δύο 

κατηγοριών προϊόντα: καύσιμα και χημικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1 [2]. 

 

Σχήμα 2.1: Προϊόντα της υδρογόνωσης του CO2. 

 

 Οι ανάγκες για καύσιμα αυξάνουν συνεχώς, αφού αυξάνεται η ζήτηση και 

κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ωστόσο, τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων μειώνονται συνεχώς αυξάνοντας τις 

τιμές τους. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η εύρεση εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας. Προϊόντα της υδρογόνωσης του CO2 όπως η μεθανόλη, ο διμεθυλαιθέρας 

και οι υδρογονάνθρακες αποτελούν τέτοιου είδους πηγές [2]. 

 Η υδρογόνωση του CO2 μελετήθηκε και μελετάται εντονότερα τα τελευταία 

χρόνια λόγω της πρακτικής της σημασίας στην κατάλυση, την επιστήμη επιφανειών, 

τη βιολογία, τη νανοτεχνολογία και τις περιβαντολλογικές επιστήμες. Έχει μελετηθεί 

τόσο με ομογενείς, όσο και με ετερογενείς καταλύτες [3, 4, 5]. Υπάρχουν πολλές 
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αξιόλογες έρευνες που αφορούν στην ομογενή κατάλυση της υδρογόνωσης του CO2 

[6, 7, 8, 9, 4, 5, 6-14], αλλά εδώ θα αναπτυχθούν εκείνες που αφορούν την ετερογενή 

κατάλυση καθώς αυτή χρησιμοποιείται και στα πειράματα που θα παρουσιαστούν 

στο Κεφάλαιο 4. 

 Για τη μελέτη της αντίδρασης αυτής έχει χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα 

καταλυτών, είτε σε μορφή μετάλλων, είτε οξειδίων των μετάλλων είτε και κραμάτων 

διαφόρων μετάλλων. Επίσης, οι καταλύτες αυτοί εναποτίθενται σε ένα μεγάλο αριθμό 

φορεών. Κάθε καταλύτης οδηγεί στην παραγωγή ενός ή και περισσοτέρων προϊόντων 

από αυτά που προαναφέρθηκαν. Στη δική μας μελέτη, τα προϊόντα ήταν το CO και το 

CH4 και κατά συνέπεια με την παραγωγή αυτών των προϊόντων θα αρχίσουμε την 

παρουσίαση των καταλυτών και των φορέων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή όλων των προαναφερθέντων προϊόντων. 

 

2.1. Σύνθεση του CO μέσω της αντίστροφης αντίδρασης Water Gas Shift, 

 RWGS 

 

 OHCOHCO 222   ,  molkJH K /2.41298    (2.1) 

Η καταλυτική μετατροπή του CO2 σε CO μέσω της αντίδρασης RWGS αποτελεί μια 

από τις πιο σημαντικές και ελπιδοφόρες διεργασίες για την επεξεργασία του CO2 

[15]. Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα καταλυτικά συστήματα που έχουν 

μελετηθεί για την παραγωγή του CO. 

 

Πίνακας 2.1: Καταλύτες για την παραγωγή CO. 

 

Καταλύτης Θερμοκρασία λειτουργίας Αναφορά 

Cu-Ni / γ-Al2O3 < 600
o
C 16 

Cu/ZnO » 17 

Cu-Zn/Al2O3 » 17 

Cu/SiO2 (+ K
+
) » 18 

Cu-Fe/SiO2 >600
o
C 19, 20 

Ni/CeO2 <600
o
C 21 

Pt, Ru, Rh, Pd/YSZ, β-

Αl2O3 

<400
o
C 22-26, 39 

Li/RhY <600
o
C 22 

Rh/SiO2 » 24 
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 Δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκλεκτικότητα του καταλύτη 

ως προς το CO είναι η πρόδρομη ένωση που χησιμοποιείται καθώς και η μέθοδος 

παρασκευής που θα ακολουθηθεί [2]. Οι βασικές πρόδρομες ενώσεις που έχουν 

αναφερθεί για την παραγωγή του CO είναι ακετικές και νιτρικές ενώσεις μετάλλων 

ενώ ο συνηθέστερος τρόπος εναπόθεσης είναι ο υγρός εμποτισμός [24]. 

 Ο πιο συνήθης τύπος αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται είναι εκείνος της 

στερεάς κλίνης καθώς σε αυτόν μπορούν να επιτευχθούν μεγάλοι ρυθμοί μεταφοράς 

μάζας και θερμότητας [28,29]. Όσον αφορά το μηχανισμό σχηματισμού του CΟ 

έχουν προταθεί αρκετοί μηχανισμοί [2]. Ένας από τους επικρατέστερους είναι 

εκείνος που προτάθηκε απι τον Goguet et al. με καταλύτη Pt/CeO2 [30]. Σύμφωνα με 

αυτόν, η αντίδραση RWGS λαμβάνει χώρα μέσω του σχηματισμού ενδιάμεσων 

καρβονικών ειδών και περιλαμβάνει αντίδραση μεταξύ αυτών και των κενών θέσεων 

οξυγόνου ή τη διάχυση των κενών θέσεων στο υπόστρωμα του οξειδίου του 

δημητρίου (CeO2). 

 

2.2. Μεθανοποίηση 

 

OHCHHCO 2422 24   , molkJH K /9.252298    (2.2) 

 Η αντίδραση της μεθανοποίησης του CΟ2 είναι πολύ σημαντική και ερευνάται 

ακόμα και από τη NASA για πιθανή μετατροπή του CO2 που υπάρχει στην 

ατμόσφαιρα του Άρη σε μεθάνιο και νερό για καύσιμο, αλλά και για συστήματα 

υποστήριξης των αστροναυτών [2].   

 Η αναγωγή ενός πλήρους οξειδωμένου άνθρακα (CO2) σε μεθάνιο είναι μια 

διεργασία που απαιτεί τη μετακίνηση 8 ηλεκτρονίων με πολλούς περιορισμούς από 

την κινητική και έτσι απαιτείται η εύρεση ενός καταλύτη που να επιτυγχάνει 

επιτρεπτούς ρυθμούς και εκλεκτικότητες [31]. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι καταλύτες που έχουν μελετηθεί. 

 

Πίνακας 2.2: Καταλύτες για την παραγωγή CH4. 

 

Καταλύτης Θερμοκρασία λειτουργίας Αναφορά 

Ni/SiO2 <500
o
C 32-34 

Ni/RHA-Al2O3 » 35 

Ni/ZrO2 ~300
o
C 36 
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Ni/Ce0.72Zr0.28O2 ~300
o
C 37 

Ru/Al2O3, MgAl2O4, MgO, 

C 

~300
o
C 38 

Ru/TiO2 ~300
o
C 39 

Ru/YSZ ~300
o
C 27 

Pd-Mg/SiO2 ~500
o
C 31 

Rh/YSZ <500
o
C 39, 40 

Rh/YSZ/Pt 200-400
o
C 40 

Cu/TiO2/YSZ/Au 200-400
o
C 40 

Co/Al2O3  41 

 

 Στη συγκεκριμένη αντίδραση, σημαντικό ρόλο παίζει ο φορέας στον οποίο 

εναποτείθενται οι καταλύτες. Ενδεικτικά, μελέτη των Kowalazyk et al. με Ru 

κατέδειξε πως για μεγάλη διασπορά του Ru, οι ρυθμοί αναστροφής (TOF’s) του κάθε 

φορέα ακολουθούσαν τη σειρά: Ru/Al2O3 > Ru/MgAl2O4 > Ru/MgO > Ru/C [38]. 

 Ο μηχανισμός της αντίδρασης είναι ένα θέμα που χωράει πολλή συζήτηση. 

Έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί. Ο πρώτος αφορά στη μετατροπή του CO2 σε CO και 

στη συνέχεια το CO μετατρέπεται σε CH4 [42-46], σύμφωνα με τις παρακάτω 

αντιδράσεις [47]: 

adsadsads

adsadsads

adsadsads

gasadsads

adsads

adsadsads

CHHCH

CHHCH

CHHC

COCCO

OCCO
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,2

2
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Ο δεύτερος αφορά στην απευθείας μετατροπή του CO2 σε CH4 [48, 49]. 

 Η μαθανοποίηση του CO2 λαμβάνει χώρα συνήθως σε αντιδραστήρες 

ρευστοστερεάς κλίνης, ωστόσο οι τελευταίοι καταλύτες [40] που αναφέρονται στον 

Πίνακα 2.2, έγιναν σε αντιδραστήρα μονού θαλάμου λόγω ηλεκτροχημικής μελέτης.  

 

2.3. Σύνθεση Υδρογονανθράκων 

 Για τη σύνθεση υδρογονανθράκων γενικά, έχουν γίνει πολλές μελέτες οι 

οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που εμφανίζουν σαν ενδιάμεσο 

προϊόν τη μεθανόλη και σε εκείνες με απευθείας μετατροπή του CO2 [2].  
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 Στην κατηγορία της απευθείας μετατροπής περιλαμβάνονται καταλύτες Cu-

Zn, όπου το CO2 αντιδρά με το H2 στην επιφάνεια του καταλύτη για παραγωγή 

μεθανόλης, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία η υδρογόνωση γίνεται σε 2 βήματα: την 

αντίδραση RWGS και την Fischer-Tropsch [2]. 

 Ο καταλύτης Co οδηγεί σε παραγωγή CH4 [41] όπως επίσης και ανάμιξη 

αυτού με Fe [50]. Για αύξηση της απόδοσης σε υδρογονάνθρακες πολλές φορές 

προστίθεται και κάποιος ενισχυτής, όπως το K
+
 [51, 52-54]. 

 Προσθήκη Mn σε καταλύτη Fe ενισχύει την αναλογία ολεφινών/παραφινών 

στη Fischer-Tropsch και στην υδρογόνωση του CO2 [58,59,60], καθώς σε καταλύτες 

Fe η φύση των προϊόντων που παράγονται είναι ολεφινική και για αυτό ο Fe 

προτιμάται για τη σύνθεση υδρογονανθράκων [55-57]. Επιπλέον, ο χαλκός σε 

συνδυασμό με τον σίδηρο, διευκολύνει την αναγωγή του καταλύτη και παρέχει 

ενεργά κέντρα για τη διάσπαση του H2 [53]. 

 Φορείς όπως η Al2O3 συμβάλλουν στην αποφυγή πυροσσυσσωματώσεων του 

καταλύτη λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων του μετάλλου με τον φορέα [51, 52, 

54,61]. 

 Τέλος, να επισημάνουμε ότι αντιδραστήρες ρευστοστερεάς κλίνης αυξάνουν 

τη μετατροπή του CO2 σε σχέση με εκείνους της στερεάς κλίνης [61]. 

 

2.4. Σύνθεση μεθανόλης  

OHOHCHHCO 2322 3   , molkJH K /5.49298    

 

Η αντίδραση παραγωγής της μεθανόλης από CO2 είναι εξώθερμη και ευνοείται η 

μέγιστη μετατροπή με μείωση της θερμοκρασίας και αύξηση της πίεσης. Ο 

καταλύτης που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή της μαθανόλης είναι ο 

χαλκός. Ακολουθεί ο Πίνακας 2.3 με τα καταλυτικά συστήματα που έχουν μελετηθεί 

[2]. 

 

Πίνακας 2.3: Καταλύτες για παραγωγή CH3OH. 

 

Κατλύτης Θερμοκρασία λειτουργίας Αναφορά 

Cu/Zn/Ga/SiO2 270
o
C 62 

Cu/Ga/ZnO 270
 o
C 63 

Cu/ZrO2 240
 o
C 64 

Cu/Ga/ZrO2 250
 o
C 65 
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Cu/B/ZrO2 250
 o
C 65 

Cu/Zn/Ga/ZrO2 250
 o
C 66 

Cu/Zn/ZrO2 250
 o
C 67 

Cu/Zn/ZrO2 240
 o
C 68 

Cu/Zn/ZrO2 220
 o
C 69 

Cu/Zn/ZrO2 220
 o
C 70 

Cu/Zn/Al/ZrO2 240
 o
C 71 

Ag/Zn/ZrO2 220
 o
C 69 

Au/Zn/ZrO2 220
 o
C 69 

Pd/Zn/CNTs 250
 o
C 72 

G2O3–Pd/SiO2 250
 o
C 73 

LaCr0.5Cu0.5O3 250
 o
C 74 

 

 Να επισημάνουμε ότι η προσθήκη ZnO βελτιώνει τη διασπορά και τη 

σταθερότητα του Cu [75,76].  Για αύξηση της ενεργότητας και της σταθερότητας του 

Cu/ZnO έχουν χρησιμοποιηθεί Ga2O3 και SiO2 [62]. Προσθήκη Pd διευκολύνει τη 

διεργασία της υδρογόνωσης [77]. 

 Άλλοι καταλύτες που έχουν μελετηθεί είναι οι Pd/Ga2O3 [78] και Pt/Cu/SiO2 

[79]. 

 Σχετικά με το μηχανισμό της αντίδρασης δύο δίκτυα έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία [2]. Σύμφωνα με τον πρώτο, αρχικά λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός ο 

ενός ενδιάμεσου προϊόντος HCOO που είναι και το ρυθμορυθμιστικό βήμα [80-83], 

ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει το σχηματισμό CO από τη RWGS και τη συμβατική 

μετατροπή συνθετικού αερίου σε μεθανόλη (CO+2H2  CH3OH) [49,84]. Οι Chan et 

al. παρουσίασαν ένα μηχανισμό με τρία βήματα σε ζεόλιθο [85,86]. 

 Οι αντιδραστήρες στους οποίους λαμβάνει χώρα η αντίδραση είναι εκείνοι της 

στερεάς κλίνης. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο τύπος του διπλού αντιδραστήρα 

μεμβράνης (membrane dual-type reactor) μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς της 

θερμοδυναμικής ισορροπίας με την εισαγωγή μιας μεμβράνης επιλεκτικής 

διαπερατότητας σε ένα τροποιποιημένο με βάση την αρχή Le Chatelier–Brow 

σύστημα, να ενισχύσει τους περιορισμούς από την κινητική και να διευκολύνει τον 

έλεγχο της τροφοδοσίας [87]. Ωστόσο, λόγω θερμοκρασιακών περιορισμών 

μελετάται η σύνθεση μεθανόλης με καταλύτες Me-CuB (Me: Cr, Zr, Th)  για την 

υδρογόνωση του CO2 στην υγρή φάση [88].  
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2.5. Σύνθεση ανώτερων αλκοολών 

 Οι ανώτερες αλκοόλες είναι προϊόντα πολύ πιο επιθυμητά από τη μεθανόλη 

λόγω της συμβατότητας με τη βενζίνη [6]. Η παραγωγή τους επιτυγχάνεται κυρίως σε 

υψηλές πιέσεις (70 bar). Η απευθείας σύνθεσή τους από το CΟ2 μπορεί να θεωρηθεί 

σαν συδυασμός της RWGS και της ακολουθούμενης αντίδρασης του συνθετικού 

αερίου προς παραγωγή αλκοολών [6]. 

 Καταλύτες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αιθανόλης είναι βασιμένοι σε 

Fe και Rh, ντοπαρισμένοι πολλές φορές με Pd ή Ga. Οι Arakawa et al. ανέφεραν ότι η 

προσθήκη K2CO3 σε Cu/Fe/ZnO αυξάνει την εκλεκτικότητα σε αιθανόλη από 6% σε 

20% σε υψηλές πιέσεις [90,91]. Παραγωγή αιθανόλης επιτυγχάνεται και με 

μετατροπή του συνθετικού αερίου, σε καταλύτη Rh/SiO2 [92]. Τέλος, οι Kurakata et 

al. ανέφεραν ότι χρησιμοποιώντας Rh10Se/TiO2 για την υδρογόνωση του CO2 σε 

κλειστό σύστημα, η εκλεκτικότητα σε αιθανόλη μπορεί να αγγίξει το 83% σε πιέσεις 

χαμηλότερες των 70 bar [93, 94].  

 Στο Σχήμα 2.3 απεικονίζεται ένας προτεινόμενος μηχανισμός για την 

παραγωγή της αιθανόλης [92]. 

 

Σχήμα 2.2: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού μετατροπής του CO2 σε αιθανόλη.  

 

 Στους Πίνακες που ακολουθούν, παρατίθενται οι καταλύτες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων προϊόντων από την αντίδραση της 

υδρογόνωσης του CO2, όπως διμεθυλαιθέρα, φορμικό οξύ, και φορμαμίδες, 

αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 2.4: Καταλύτες για την παραγωγή DME. 

 

Καταλύτης Θερμοκρασία λειτουργίας Αναφορά 

Cu/Zn/Al+HZSM-5 250 90 

Cu/Ti/Zr+HZSM-5 » 91 

Cu/Zn/Al/Zr+HZSM-5 » 92 
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Cu/Mo+HZSM-5 275 93 

Cu/Mo+HZSM-5 240 94 

Pd/Cu/Zn/Al/Zr+HZSM-5 200 95 

 

 

 

 
Πίνακας 2.5: Καταλύτες για παραγωγή φορμικού οξέος και formate. 

 

Πρόδρομη ένωση Διαλύτης Πρόσθετο Θερμοκρασία 

λειτουργίας 

Αναφορά 

RhCl(PPh3)3 MeOH PPh3, NEt3 25 96 

Ru2(CO)5(dppm)2 
a 

Acetone NEt3 RT
c
 97 

CpRu(CO)(m-

dppm)Mo(CO)2Cp
a
 

C6H6 NEt3 120 98 

TpRu(PPh3)(CH3CN)H
a
 THF

b
 NEt3, H2O 100 99 

TpRu(PPh3)(CH3CN)H
a
 CF3CH2OH NEt3 100 100 

RuCl2(PMe3)4 scCO2 NEt3, H2O 50 101 

RuCl(OAc)(PMe3)4 scCO2 NEt3/C6F5OH 50 102 

(η
6
-arene)Ru(oxinato) H2O NEt3 100 103 

(η
6
-arene)Ru(bis-

NHC)
a
 

H2O KOH 200 104 

[Cp*Ir(phen)Cl]Cl H2O KOH 120 105 

PNP–Ir(III) H2O KOH, THF
b
 120 106 

Cp*Ir(NHC) H2O KOH 80 107 

NiCl2(dcpe)
a
 DMSO

b
 DBU

b
 50 108 

Si–(CH2)3NH(CSCH3)–

Ru 

C2H5OH PPh3, NEt3 80 109 

Si–(CH2)3NH(CSCH3)–

{RuCl3(PPh3)} 

H2O IL 80 110 

a
dppm=Ph2PCH2PPh2,  Tp=hydrotris(pyrazolyl)borate,  NHC=N-heterocyclic 

carbine, dcpe=Cy2PCH2CH2PCy, ; THF=tetrahydrofuran. 
b
DMSO = dimethyl sulfoxide, DBU = 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, RT

c
 = 

room temperature 
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Πίνακας 2.6: Καταλύτες για παραγωγή φορμαμιδών. 

 

Πρόδρομη 

ένωση 

Διαλύτης Πρόσθετο Θερμοκρασία 

λειτουργίας 

Αναφορά 

RuCl2[P(CH3)3]4 scCO2 NH(CH3)2 100 112 

RuCl2[P(CH3)3]4 scCO2 NH(CH3)2 » 103 

RhClX3
a
 scCO2 NH(CH3)2 » 113 

IrClX3
a
 scCO2 NH(CH3)2 » » 

PdCl2X3
a
 scCO2 NH(CH3)2 » » 

PtCl2X3
a
 scCO2 NH(CH3)2 » » 

RuCl2X3
a
 scCO2 NH(CH3)2 » » 

RuCl2Z3
a
 scCO2 NH(CH3)2 133 » 

RuCl2(dppe)2 scCO2 NH(CH3)2 100 » 

RuCl2(dppp)3 scCO2 NH(CH3)2 110 117 

RuCl2[P(CH3)3]4 scCO2 NH(C2H5)2 100 114 

RuCl2[P(CH3)3]4 scCO2 NH2(n-C3H7) » 103 

RuCl2(dppe)2
a
 scCO2/IL NH(n-C3H7)2 80 115 

Cu/ZnO  NH(CH3)2 140 116 

a
X = PPh2(CH2)2Si(OEt)3, Z= PMe2(CH2)2Si(OEt)3, dppe = Ph2P(CH2)2PPh2, dppp = 

Ph2P(CH2)3PPh2. 

 

 

2.5. Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Υδρογόνωσης του CO2 

 Μέχρι στιγμής αναλύσαμε γενικά την καταλυτική υδρογόνωση του CO2. 

Υπάρχει όμως και μια πληθώρα μελετών που αφορούν στην ηλεκτροχημική ενίσχυση 

της αντίδρασης αυτής και μάλιστα ερευνάται εδώ και αρκετές δεκαετίες με πολύ 

σημαντικά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής 

Ενίσχυσης αυτής της αντίδρασης έχει μελετηθεί στο παρελθόν σε καταλύτες Cu, Rh, 

Pt και σε Ni και Ru, εναποτεθειμένους σε YSZ [2,25,39,40,123]. 

 Στις περιπτώσεις αυτές τα μοναδικά προϊόντα της αντίδρασης ήταν το CO και 

το CH4 σε θερμοκρασίες λειτουργίας από ~300-480
o
C [39,40]. Σε μελέτη των 

Theleritis et al. με καταλύτη Ru/YSZ, η θερμοκρασία κυμάνθηκε μεταξύ 200-300
o
C 

[23]. Σε αυτή την περίπτωση η μεθανοποίηση παρουσίασε ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά, ενώ η RWGS ηλεκτρόφιλη. Χρησιμοποιώντας καταλύτη χαλκού 
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Cu/YSZ παρατηρήθηκε πέραν των CO και CH4, μικρή ποσότητα C2H4 [19, 40] με 

ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά για όλα τα προϊόντα. 

 Εκτός από τον φορέα της YSZ, μελέτες έχουν γίνει και με άλλους φορείς 

όπως αγωγούς ιόντων Na
+
 και K

+
 που είναι η β"-Al2O3 [26], πρωτονιακούς αγωγούς, 

όπως Nafion, CZI (CaZr0.9In0.1O3-a), BCN18 (Ba3Ca1.18Nb1.82O9-a), αλλά και σε 

αγωγούς που συνδυάζουν ιοντική και ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα όπως TiO2 ή CeO2 

[2,119]. Οι Bebelis et al. χρησιμοποιώντας καταλύτη Pd/β"-Al2O3, παρατήρησαν την 

παραγωγή μόνο CO σε θερμοκρασίες άνω των 500
o
C [26]. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε πρωτονιακός αγωγός υψηλών θερμοκρασιών SrZr0.90Y0.10O3-a με 

Cu, το CO ήταν το μοναδικό προϊόν [27]. 

Στον Πίνακα 2.6 παρουσιάζονται οι καταλύτες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 

 

Πίνακας 2.6: Καταλύτες για Ηλεκτροχημική μελέτη της υδρογόνωσης του CO2. 

Καταλύτης Θερμοκρασία λειτουργίας Αναφορά 

Cu/YSZ 300-480
o
C 19,40 

Rh/YSZ 300-480
o
C 2,25, 39, 40 

Pd/YSZ >500
o
C 2 25, 26, 39, 40 

Ru/YSZ 200-300
o
C 23 

Rh/YSZ/Pt >300
o
C 40 

Pd/β-Al2O3 >500
o
C 26 

Cu/ SrZr0.90Y0.10O3-a 550-570
o
C 27 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της 

Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης για την αντίδραση της Υδρογόνωσης του CO2 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά καταλύτη Ru/β"-Al2O3, έναν αγωγό ιόντων Na
+
.  

 Το εύρος θερμοκρασιών που πραγματοποιήθηκε ήταν από 200-320
o
C. 

Μελετάται η συμπεριφορά της αντίδρασης ως προς τα προϊόντα για διάφορους 

λόγους συστάσεων των αερίων τροφοοσίας (PH2/PCO2 = 14, 7, 2.3), σε πιέσεις 1-5 bar, 

τόσο σε καθαρή από Na
+
, όσο και κατά την παροχή ιόντων νατρίου μέσω εφαρμογής  

αρνητικού ρεύματος ή δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πειραματική διάταξη και χαρακτηρισμός του καταλύτη 

 

 

3.1 Πειραματική διάταξη 

 Για την πειραματική μας μελέτη χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη που 

φαίνεται στο Σχήμα 3.1. O αντιδραστήρας μονού θαλάμου ήταν διαμορφωμένος έτσι 

ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλές πιέσεις (5 bar). Στην τροφοδοσία 

χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιημένα αέρια 30% H2/He, 3% CO2/He και 99,999% He. Ο 

αντιδραστήρας βρισκόταν τοποθετημένος σε θερμοστατούμενο φούρνο όπου η 

θερμοκρασία μετρούνταν με ένα θερμοστοιχείο τύπου Κ και ελεγχόταν με ένα 

ρυθμιστή Eurotherm. Το θερμοστοιχείο βρισκόταν τοποθετημένο 1 mm από την 

επιφάνεια του καταλύτη. Το δείγμα ήταν τοποθετημένο σε γυαλί quartz με όγκο 70 

cm
3
 και τα τρία ηλεκτρόδιά του (όλα εκτεθειμένα στο αέριο μείγμα) ήταν ενωμένα 

μέσω καλωδίων χρυσού με τον ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη. Η σύσταση του αέριου 

μίγματος τροφοδοσίας και η συνολική παροχή, FV, ρυθμιζόταν από 3 ηλεκτρονικά 

ροόμετρα μάζας (Brooks B5878).  

 Η ρύθμιση της πίεσης στο αντιδρών μίγμα γινόταν μέσω μιας  βελονοειδούς 

βαλβίδας  (leak valve). Για την αποφυγή ρίξης του γυαλιού του αντιδραστήρα λόγω 

της υψηλής πίεσης τοποθετήθηκε ένα εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι 

(stainless steel) ώστε να εξισορροπείται η πίεση στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 

μέσω μιας δεύτερης βελονοειδούς βαλβίδας. Το αέριο που χρησιμοποιήθηκε στο 

εξωτερικό κέλυφος ήταν βιομηχανικός αέρας (RESPAL). 

 Η ανάλυση του αερίου μίγματος στην έξοδο του αντιδραστήρα γινόταν 

χρησιμοποιώντας αέριο χρωματογράφο (Shimadzu 14A, εξοπλισμένο με μια στήλη 

Porapaq-QS στους 50
ο
C για το διαχωρισμό των παραγόμενων HC) σε συνδυασμό με 

ένα αναλυτή υπερύθρου (IR Fuji Electric) για τη συνεχή καταγραφή του CO2, του CO 

και του CH4. Σταθερά ρεύματα και δυναμικά επιβάλλονταν χρησιμοποιώντας ένα 

γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη AMEL 2053.  
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Σχήμα 3.1: Πειραματική διάταξη 

 

 

Σχήμα 3.2: Αντιδραστήρας μονού θαλάμου για πειράματα υψηλών πιέσεων, σε 

μεγένθυνση. 
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3.2 Παρασκευή καταλύτη 

 Για τη λειτουργία του αντιδραστήρα μονής πελέτας χρησιμοποιήθηκε δισκίο 

β"-Al2O3 που είναι αγωγός ιόντων νατρίου, πάχους 3 mm και διαμέτρου 20 mm, 

κατασκευασμένο από την εταιρεία Ionotec. Στον ηλεκτρολύτη εναποτέθηκε στη μία 

πλευρά καταλύτης ρουθηνίου (Ru) (Σχήμα 3.3), χρησιμοποιώντας διάλυμα RuCl3 

(150mM) (Sigma Aldrich, Pr. No. 206229). Κάθε εναπόθεση διαλύματος στην 

επιφάνεια του ηλεκτρολύτη ακολουθούσε ξήρανση στους 50
o
C και έπειτα 

πυροσυσσωμάτωση σε ατμόσφαιρα αέρα στους 500
o
C για 1 ώρα. Ύστερα από 5 

κύκλους εναπόθεσης επιτεύχθηκε φόρτιση ίση με 1 mg. 

 Στην άλλη πλευρά του ηλεκτρολύτη εναποτέθηκαν το βοηθητικό ηλεκτρόδιο 

και το ηλεκτρόδιο αναφοράς χρησιμοποιώντας οργανομεταλλική πάστα χρυσού 

(Matellor A118) και ακολούθησε πυροσυσσωμάτωση σε ατμόσφαιρα αέρα στους 

650
o
C για 1 ώρα [1]. 

 Τυφλά πειράματα έδειξαν ότι ο χρυσός δεν είναι καταλυτικά ενεργός για τις 

αντιδράσεις της μεθανοποιήσης και της RWGS. 

 

Σχήμα 3.3: Σχηματική αναπαράσταση του δείγματος με τα 3 ηλεκτρόδια. 
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3.3 Χαρακτηρισμός του καταλύτη 

3.3.1. Υπολογισμός καταλυτικά ενεργής επιφάνειας, NG και της κάλυψης από 

ιόντα νατρίου, θNa. 

Η μέτρηση της ενεργούς επιφάνειας δειγμάτων  που χρησιμοποιούνται σε 

μελέτες Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω 

τιτλοδότησης [1,3]. Πρόλο που η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο 

παρελθόν, στην παρούσα εργασία ήταν αναποτελεσματική καθώς το στάδιο της 

ρόφησης οξυγόνου είχε ως συνέπεια παράλληλα με την οξείδωση του ροφημένου 

υδρογονάνθρακα (ή CO), να οξειδώνεται μερικώς και το Ru σε RuOx. Το γεγονός 

αυτό θα είχε ως συνέπεια την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων γι’ αυτό και 

επιλέχτηκε μια εναλλακτική μεθοδολογία. 

 Βασιζόμενοι στη δημοσίευση των C. G. Vayenas et al. [3,4] η καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια υπολογίστηκε αριθμητικά, και κατόπιν επιβεβαιώθηκε και με μια 

μέθοδο υπολογισμού της ενεργής επιφάνειας μέσω των φασμάτων XRD [5-9], όπως 

επίσης και οι τιμές των καλύψεων. Η καταλυτικά ενεργή επιφάνεια, NG, 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της καλύψης της επιφάνειας σε Na. 

 

Μέτρηση NG μέσω διπολικής ροπής των Na 

 Στη μέθοδο αυτή, η καταλυτική επιφάνεια του Ru/β"-Al2O3 υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας γαλβανοστατικά πειράματα δυναμικής απόκρισης, το νόμο του 

Faraday και την εξίσωση του Helmholtz στη διαφορική της μορφή, όπως έχει 

περιγραφεί και σε προηγούμενες μελέτες EPOC [3,4].     

Αρχικά χρησιμοποιείται ο νόμος του Faraday που εκφράζει τη χρονική εξέλιξη της 

κάλυψης σε Na, θNa, 

                                                 
Ru

Av
Na

NA

F

I
N

dt

d















                                              (3.1) 

 

 όπου NAV η σταθερά του Avogadro (6.022x10
23

 atoms/mol), A η καταλυτική 

επιφάνεια (m
2
), F η σταθερά του Faraday (96485 C/mol), Ι το ρεύμα που επιβάλλουμε 

(-10μA) και NRu η ατομική πυκνότητα του Ru στο Ru(001)(~1.63x10
19

 atom/m
2
). 

Συνδυάζοντας την εξίσωση 3.1 με τον ορισμό της κάλυψης θNa(=ΝΝa/ NRu) και την 

εξίσωση του Helmholtz στη διαφορική της μορφή: 
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dt

dNeP

dt

ed Na

o

o





                                                   (3.2) 

και λαμβάνουμε: 

 

                                                        
 

A

IP

dt

ed

o

o





                                                             (3.3) 

 

όπου Po η διπολική ροπή του Na στο Ru (001) ((2x10
-29

 C m ή 6 Debye). Κατά 

συνέπεια: 

                                           dtd

IP

N

N

N

N
AN

o

o

AV

Ru

AV

Ru
G





                              (3.4) 

 

Η χρονική παράγωγος, d(Φ)/dt του έργου εξόδου, αντιστοιχεί στη χρονική παράγωγο 

του δυναμικού του καταλύτη [1]: 

                                             
dt

deU

dt

de WR


                                                         (3.5) 

    

Συνεπώς η εξίσωση 3.4 γράφεται ως: 

                                           dtdU

IP

N

N

N

N
AN

WRo

o

AV

Ru

AV

Ru
G


                              (3.6) 

 

Αντικαθιστώντας dUWR/dt = -1x10
-2 

V/s, που αντιστοιχεί στις διακεκομμένες γραμμές 

του Σχήματος 3.4 και τις τιμές σε κάθε σταθερά, προκύπτει NG = 4x10
-7

 mol Ru, τιμή 

που χρησιμοποιήθηκε και για τον υπολογισμό των συχνοτήτων αναστροφής (TOF’s). 

Οι τιμές των καλύψεων των ιόντων Na υπολογίστηκαν από την εξίσωση 3.1 για 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
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Σχήμα 3.4: Δυναμική απόκριση του δυναμικού. 

 

                                                                   

Μέτρηση NG μέσω του φάσματος του XRD 

 Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκε το φάσμα XRD (Σχήμα 3.6) του 

χρησιμοποιημένου δείγματος Ru/β"-Al2O3. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

αρχικά για την εξακρίβωση της φάσης του Ru, αλλά και της πιθανής ύπαρξης 

κάποιων καρβονικών ειδών. Το Ru βρέθηκε να είναι σε μεταλλική φάση ενώ η 

ύπαρξη οξειδίου του ρουθηνίου (RuOx) δεν ήταν εμφανής. Όσον αφορά τα 

καρβονικά είδη, οι κορυφές στις γωνίες 2θ = 32
ο
, 33

ο
, 55

ο
, 56

ο
 φανερώνουν την 

ύπαρξη Na2CΟ3 [10].  
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Σχήμα 3.5: XRD της επιφάνειας του καταλύτη Ru. 

 

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση Scherrer        

                     





cos


                                                              (3.6), 

 

όπου τ το μέγεθος των κρυστάλλων (nm), Κ ο αδιάστατος παράγοντας σχήματος (~ 

0.9), λ το μήκος κύματος της ακτίνας X( ~ 0.154 nm), θ η γωνία του Bragg (2θ)/2 και 

β η απόσταση των γωνιών στο μέσον της μέγιστης κορυφής της έντασης (Δ(2θ)) [5-9] 
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μπορούμε να υπολογίσουμε τη διασπορά από την εξίσωση:                         

                                    



k

(%) ,  k~1000                                               (3.7) 

Στο Σχήμα 3.6 φαίνεται ένα παράδειγμα κορυφής XRD και οι παράμετροι της 

εξίσωσης Scherrer (3.6), ενώ στο Σχήμα 3.7 φαίνεται η αντίστοιχη κορυφή του 

φάσματος XRD του καταλύτη Ru που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

 

Σχήμα 3.6: Παράδειγμα φάσματος XRD και των παραμέτρων. 

 

 

Σήμα 3.7: Μεγένθυνση της κορυφής του φάσματος XRD του Ru. 

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εξίσωση:                                                  

           100(%) 

Mr

W

NG                                                      (3.8) 
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όπου W η μάζα του καταλύτη και Mr το μοριακό βάρος του καταλύτη συνδέoυμε το 

αριθμός των ενεργών κέντρων του καταλύτη, NG, με τη διασπορά. 

 Με βάση τις εξισώσεις 3.6- 3.8, υπολογίζουμε την καταλυτικά ενεργή 

επιφάνεια NG (Πίνακας 3.1). 

. Από τη σχέση 3.6 τέλος,   

                          )360/14,3*2*2cos(*
5404.1*9.0

                                               

υπολογίζουμε και το μέγεθος των κρυστάλλων [5-9] (Πίνακας 3.1). 

 

Καταλύτης Ru 

2θ (κύρια κορυφή) 43.91 

Ύψος κορυφής 2599 

Ύψος γραμμής βάσης 800 

Πλάτος 1 43.605 

Πλάτος 2 44.41 

β 0,01397305 

Μέγεθος κρυστάλλων (nm) 10.6 ~ 11 

Μάζα (mg) 1 

Διασπορά (%) 9.35 

NG (mol Ru) 9.2x 10
-7

 

Πίνακας 3.1: Παράμετροι υπολογισμένοι από το φάσμα XRD. 

 

3.3.2 Χαρακτηρισμός χρησιμοποιημένου καταλύτη με Φασματοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες Χ (XPS) 

 Το φάσμα XPS (Σχήμα 3.8) που επεικονίζεται παρακάτω μετρήθηκε στο 

τέλος των πειραμάτων για το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε μετά από θέρμανση στους 

250
o
C και στη συνέχεια ψύξη, υπό σταθερή πόλωση -0.8 V.  
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Σχήμα 3.8: Φάσμα XPS για το φιλμ  Ru/β"-Al2O3. 

 

 Στηριζόμενοι σε αυτό το φάσμα καθώς επίσης και στο γεγονός ότι η ενέργεια 

σύνδεσης του Na 1s είναι 1071.8, που αντιστοιχεί στην ενέργεια του Na2CO3 [11-

12], μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι μετά το πέρας των πειραμάτων, 

στην επιφάνεια του καταλύτη έχει σχηματιστεί Na2CO3. Το συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί απόλυτα με το φάσμα XRD που παρουσιάστηκε με στην ενότητα 3.3.1. 

 Τα καρβονικά είδη αυτά είναι και ένας από τους λόγους μείωσης του ρυθμού 

σχηματισμού του μεθανίου, καθώς δηλητηριάζουν την καταλυτική επιφάνεια 

καλύπτοντας τα ενεργά της κέντρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

 

 

4.1.Επίδραση της θερμοκρασίας στους καταλυτικούς ρυθμούς      

           σχηματισμού των προϊόντων                                                                 

 Στο Σχήμα 4.1 απεικονίζεται η απόκριση των καταλυτικών ρυθμών 

σχηματισμού των προϊόντων συναρτήσει της θερμοκρασίας τόσο σε καθαρή από 

ιόντα Na επιφάνεια όσο και κατά την παροχή τους σε αυτήν μέσω επιβολής ενός 

σταθερού αρνητικού δυναμικού (-0.8V). Τα μόνα προϊόντα της αντίδρασής μας ήταν 

το CO και το CH4. Διαπιστώθηκε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνονταν 

οι ρυθμοί παραγωγής των προϊόντων και ιδιαίτερα εκείνος του μεθανίου. Με βάση 

προηγούμενα αποτελέσματα σε Ru/YSZ [2], αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και 

τους 300
o
C ευνοεί την παραγωγή CH4 και CO. Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 

όμως, οδηγεί σε δραματική μείωση της εκλεκτικότητας ως προς CH4. Για το λόγο 

αυτόν επιλέξαμε να μελετήσουμε την αντίδραση σε θερμοκρασίες ως 320
o
C. 

 Παρατηρούμε ότι οι ρυθμοί των προϊόντων κατά την επιβολή του αρνητικού 

δυναμικού ήταν μεγαλύτεροι από εκείνους σε καθαρή από ιόντα νατρίου επιφάνεια, 

γεγονός που όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, οφείλεται στην ενίσχυση της ρόφησης 

του CO2, παρουσία των ηλεκτροθετικών Na
+
. Το Σχήμα 4.1 αναφέρεται σε λόγο 

αντιδρώντων PH2/PCO2 = 7 και ολική πίεση του συστήματος Ptot = 1 bar. Οι ρυθμοί 

αναστροφής (TOFs) που παρατηρήθηκαν στις συγκεκριμένες συνθήκες ήταν της 

τάξης των s
-1

. Ανάλογοι ρυθμοί παρατηρήθηκαν και στο παρελθόν για την ίδια 

αντίδραση χρησιμοποιώντας καταλύτη Ru/YSZ [2].  
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Σχήμα 4.1: Απόκριση των καταλυτικών ρυθμών σχηματισμού των προϊόντων συναρτήσει της 

θερμοκρασίας. PH2/PCO2 = 7, Ptot = 1 bar. 

 

 

4.1.1. Επίδραση της ολικής πίεσης στους καταλυτικούς ρυθμούς σχηματισμού     

      των προϊόντων     

 Τα Σχήματα 4.2-4.4 απεικονίζουν την επίδραση της ολικής πίεσης του 

συστήματος στους καταλυτικούς ρυθμούς των προϊόντων για διάφορους λόγους 

αντιδρώντων PH2/PCO2 = 14, 7, 2.3. Παρατηρήθηκε ότι με την αύξηση της ολικής 

πίεσης μεταβάλλονται οι καταλυτικοί ρυθμοί παραγωγής των προϊόντων και 

συγκεκριμένα αυξανόταν ο ρυθμός του CΗ4 και μειωνόταν ο ρυθμός του CO. 

Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στη μεταβολή των καλύψεων της επιφάνειας απο 

H2 και CO2 καθώς αυξάνεται η ολική πίεση. Δεδομένου ότι ο ρυθμός παραγωγής 

του CΗ4 (όπως θα δούμε παρακάτω) είναι θετικής τάξης ως προς τος H2 

μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της πίεσης ευνοεί τη ρόφηση του H2 στην 

καταλυτική επιφάνεια και κατά συνέπεια αυξάνει την εκλεκτικότητα ως προς το 

μεθάνιο. Κάτι τέτοιο φαίνεται στα Σχήματα 4.5-4.7, όπου παρατηρούμε 
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εκλεκτικότητες ως προς το μεθάνιο κοντά στο 100% σε υψηλές πιέσεις για όλους 

τους λόγους τροφοδοσίας (PH2/PCO2 = 14, 7, 2.3). 

 

Σχήμα 4.2: Επίδραση της ολικής πίεσης στους καταλυτικούς ρυθμούς PH2/PCO2 = 14 

(PH2 = 7 kPa, PCO2 = 0.5 kPa). 

 

Σχήμα 4.3: Επίδραση της ολικής πίεσης στους καταλυτικούς ρυθμούς PH2/PCO2 = 7  

(PH2 = 7 kPa, PCO2 = 1 kPa). 
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Σχήμα 4.4: Επίδραση της ολικής πίεσης στους καταλυτικούς ρυθμούς PH2/PCO2 = 2.3 

(PH2 = 7 kPa, PCO2 = 3 kPa). 

 

Επίσης από τα Σχήματα 4.4 και 4.7 είναι εμφανές ότι ο σχηματισμός CO ευνοείται σε 

υψηλές μερικές πιέσεις CO2, κοντά στη στοιχειομετρική αναλογία. Σε αυτές τις 

συνθήκες και υπό ατμοσφαιρική πίεση η εκλεκτικότητα σε CO φτάνει το 20% (Σχήμα 

4.7).   

 

Σχήμα 4.5: Η επίδραση της πίεσης στις εκλεκτικότητες της αντίδρασης σε CH4 και CO υπό 

συνθήκες καθαρής από Na
+
 επιφάνειας (+1V) και καθοδικής πόλωσης (-0.8V)  

PH2 / PCO2 =14. 
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Σχήμα 4.6: Η επίδραση της πίεσης στις εκλεκτικότητες της αντίδρασης σε CH4 και CO υπό 

συνθήκες καθαρής από Na
+
 επιφάνειας (+1V) και καθοδικής πόλωσης (-0.8V)  

PH2 / PCO2 =7. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.7: Η επίδραση της πίεσης στις εκλεκτικότητες της αντίδρασης σε CH4 και CO υπό 

συνθήκες καθαρής από Na
+
 επιφάνειας (+1V) και καθοδικής πόλωσης (-0.8V) 

PH2 / PCO2 =2.3. 
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4.2. Κινητικά πειράματα 

 Τα αποτελέσματα των κινητικών πειραμάτων χρησιμοποιώντας Ru/β"-Al2O3 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.8 και 4.9.  

 O ρυθμός σχηματισμού του CH4 ως προς την PH2 είναι θετικής τάξης, ενώ του 

CO αρχικά εμφανίζει ένα μέγιστo και στη συνέχεια είναι αρνητικής τάξης. Όσον 

αφορά τη συμπεριφορά των ρυθμών ως προς τη μερική πίεση του CO2 είναι η 

αντίστροφη, δηλαδή ο ρυθμός του CO είναι θετικής τάξης ως προς τη μερική πίεση 

του CO2 ενώ ο ρυθμός του CH4 αυξάνεται για πολύ μικρές μερικές πιέσεις του CO2 

και στη συνέχεια είναι μηδενικής τάξης ως προς PCO2Η συμπεριφορά αυτή είναι σε 

συμφωνία με προηγούμενη μελέτη σε Ru/YSZ [2] καθώς επίσης και με άλλες 

βιβλιογραφικές μελέτες [47-50].  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των χαμηλών μερικών πιέσεων του 

CO2, όπου η μεθανοποίηση είναι θετικής τάξης και για τα δύο αντιδρώντα, 

αναμένεται ενίσχυση των ρυθμών με ηλεκτροθετικό ενισχυτή (π.χ. Na
+
) σύμφωνα με 

τους κανόνες του NEMCA [1,3].  

 

Σχήμα 4.8: Επίδραση της μερικής πίεσης του H2 στους καταλυτικούς ρυθμούς σχηματισμού 

CH4 και CO σε Ru/β"-Al2O3. T = 320
o
C, Ptot=1 bar. 
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Σχήμα 4.9: Επίδραση της μερικής πίεσης του CO2 στους καταλυτικούς ρυθμούς σχηματισμού 

CH4 και CO σε Ru/β"-Al2O3. T = 320
o
C, Ptot=1bar. 

4.3. Δυναμική απόκριση των καταλυτικών ρυθμών και του δυναμικού  

 Στα διαγράμματα 4.10-4.12 παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση του 

δυναμικού και των καταλυτικών ρυθμών σχηματισμού των CH4 και CO μετά από 

επιβολή αρνητικού ρεύματος I = -10 μA για διαφορετικές μερικές πιέσεις H2 και CO2. 

 

 
 

Σχήμα 4.10: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 συναρτήσει του χρόνου. 

Ptot = 1 bar, PH2/PCO2 = 7(PH2 = 7 kPa, PCO2 = 1 kPa). 
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Σχήμα 4.11: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 συναρτήσει του χρόνου.  

Ptot = 3 bar, PH2/PCO2 = 7 (PH2 =21 kPa, PCO2 = 3 kPa). 

 

 

 
 

Σχήμα 4.12: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 συναρτήσει του χρόνου. 

 Ptot = 5 bar, PH2/PCO2 = 7 (PH2 = 35 kPa, PCO2 = 5 kPa). 
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 Το Σχήμα 4.10, αναφέρεται σε πίεση P = 1 bar, και λόγο αντιδρώντων 

PH2/PCO2 = 7. Αρχικά είχαμε καθαρή επιφάνεια και σε χρόνο t = 0 επιβάλλαμε 

καθοδικό ρεύμα I = -10μA. Παρατηρήσαμε ότι με την επιβολή του ρεύματος, δηλαδή 

με την ηλεκτροχημικά ελεγχόμενη μετανάστευση ιόντων Na από τον στερεό 

ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια, αυξήθηκαν και οι δύο ρυθμοί, με εκείνον του 

μονοξειδίου να αυξάνεται κατά 17 φορές. Ο ρυθμός του CH4 μετά από κάποια 

κάλυψη της επιφάνειας σε Na
+
 άρχισε να μειώνεται.  

 Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί από την κινητική των αντιδράσεων. 

Σε χαμηλές PCO2 (1kPa) η αντίδραση της μεθανοποίησης είναι θετικής τάξης και για 

τα δύο αντιδρώντα γι’ αυτό διαπιστώθηκε και αυτή η ενίσχυση του ρυθμού της. 

Παρόμοια, η κινητική της σύνθεσης του CO είναι αρνητικής τάξης ως προς H2 και 

θετικής ως προς  το CO2 και κατά συνέπεια παρατηρούμε ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά. 

 Σε υψηλότερες καλύψεις Na
+
 (θNa+ > 34%), το προσροφημένο CO2 στην 

καταλυτική επιφάνεια είναι αρκετό, ώστε ο ρυθμός μεθανοποίησης να γίνεται 

μηδενικής τάξης με αποτέλεσμα ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά, που οδηγεί στην 

εμφάνιση του μεγίστου. Η όλο και αυξανόμενη κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας 

από τα Na
+
 σίγουρα παίζει ρόλο σε αυτό, ωστόσο πρέπει να είναι πολύ μικρός καθώς 

δεν παρατηρείται το ίδιο μέγιστο στο ρυθμό του CO. 

Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας (t > 36 min, Σχήμα 4.10) επιβάλλοντας θετικό 

δυναμικό +1 V οι δύο ρυθμοί επέστρεψαν σταδιακά στις αρχικές τους τιμές. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι ο rCH4 περνά αρχικό μέγιστο προφανώς όταν επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη κάλυψη των ιόντων νατρίου (θNa~34%). 

 Ο ρυθμός του μεθανίου σε καθαρή επιφάνεια ήταν ro = 4.2 x 10
-8

 mol/s, ενώ η 

μέγιστη τιμή του για t = 20 min, ήταν r = 7.56 x 10
-8

 mol/s. Στο σημείο αυτό ο 

μέγιστος λόγος προσαύξησης για το CH4 που ορίζεται ως 

                            ρmax=
0,4

max,4

CH

CH

r

r
                                                         (4.1), 

ήταν ρCH4, max = 1.8. Ο αντίστοιχος ρυθμός αναστροφής (TOF) ήταν 0.19 s
-1

.  

 Να επισημάνουμε ότι οι ρυθμοί αναστροφής υπολογίστηκαν με βάση την τιμή 

του NG (καταλυτικά ενεργή επιφάνεια, NG = 4 x 10
-7

 mol Ru) η οποία υπολογίστηκε 

με αριθμητική μέθοδο χρησιμοποιώντας τη διπολική ροπή του νατρίου στο Ru, όπως 

περιγράφτηκε και στην ενότητα 3.3.1. Οι τιμές των συχνοτήτων αναστροφής σε όλα 

τα πειράματα ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους (s
-1

) με εκείνες που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία για καταλυτικά συστήματα Ru/YSZ σε θερμοκρασία Τ = 300
o
C [2]. 
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 Για ηλεκτρολύτες όπως η β"-Al2O3, η ποσοτικοποίηση της θετικής ή 

αρνητικής επίδρασης των ιοντικών ειδών γίνεται με τον παράγοντα ενίσχυσης, PINa, 

όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1. 

Έτσι, χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1.7 (Σχήμα 4.10) υπολογίστηκε για το CH4 και 

για κάλυψη θNa+=34%, PINa = 2.8, που σημαίνει ότι τα ιόντα νατρίου ενίσχυαν το 

ρυθμό παραγωγής του μεθανίου μέχρι την κάλυψη αυτή. 

 Ο αρχικός ρυθμός του μονοξειδίου του άνθρακα (Σχήμα 4.10) ήταν ro = 0.092 

x 10
-8

 mol/s, ενώ η μέγιστη τιμή για t = 37 min, ήταν r = 1.34 x 10
-8

 mol/s. Ο 

μέγιστος ρυθμός αναστροφής ήταν 0.04 s
-1

 ενώ ο μέγιστος λόγος προσαύξησης, που 

ορίζεται ως       

         ρCO=
0,

max,

CO

CO

r

r
                                                              (4.2), 

ήταν ρCO, max = 17 και o παράγοντας ενίσχυσης, PINa = 14 (θNa+ = 34%) που 

αποδεικνύει ότι τα ιόντα Na
+
 ενίσχυαν και το ρυθμό του CO. 

 Στα Σχήματα 4.11 και 4.12 απεικονίζονται οι δυναμικές αποκρίσεις του 

δυναμικού και του ρυθμού σχηματισμού του CH4, αλλά σε μεγαλύτερες πιέσεις 3 και 

5 bar αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι σε μεγαλύτερες μερικές πιέσεις αντιδρώντων και 

με τη συγκεκριμένη αναλογία PH2/PCO2 = 7 μειώνεται δραστικά η παραγωγή CO ενώ 

η εκλεκτικότητα προς CH4 φτάνει το 100%. 

 Στα Σχήματα 4.11 και 4.12 η επιβολή του σταθερού αρνητικού ρεύματος, I = -

10μA διήρκησε έως ότου το δυναμικό πάρει την τιμή UWR = -0.8V. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα η κάλυψη σε Na
+
 να μην πάρει μεγάλες τιμές, ικανές να προκαλέσουν 

μείωση στο ρυθμό του CH4. Με την επιβολή των +1V και οι δύο ρυθμοί επιστρέφουν 

στις αρχικές τους τιμές. 

 Ο μέγιστος λόγος προσαύξησης για το Σχήμα 4.11 ήταν ρCH4, max = 2.7, ο 

μέγιστος συχνότητα αναστροφής 0.34 s
-1

 και ο παράγοντας ενίσχυσης στη μέγιστη 

κάλυψη, ήταν PINa = 5. 

 Για ακόμα μεγαλύτερη πίεση (Σχήμα 4.12, P = 5 bar), η τιμή της βέλτιστης  

κάλυψης Na
+
 ήταν μικρότερη (27%) από αυτή που παρατηρήθηκε στο αντίστοιχο 

πείραμα υπό ατμοσφαιρική πίεση (Σχήμα 4.10). Το μέγιστο ρ σε αυτήν την 

περίπτωση ήταν ρCH4, max = 2.4, με συχνότητα αναστροφής 0.42 s
-1

 και PINa= 5. 

 Μια παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με το ρυθμό 

αναστροφής του μεθανίου είναι ότι αυξανομένης της ολικής πίεσης του συστήματος, 

αυξάνεται, γεγονός αναμενόμενο καθώς αυξάνεται και ο καταλυτικός ρυθμός. 

Δεδομένου ότι ο ρυθμός παραγωγής του CH4 είναι θετικής τάξης ως προς την PH2 
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(Σχήμα 4.8)  μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της πίεσης ευνοεί τη ρόφηση του H2 

στην καταλυτική επιφάνεια.  

 Τα Σχήματα 4.13-4.15, αναφέρονται στη δυναμική απόκριση του δυναμικού 

και των ρυθμών παραγωγής προϊόντων στις 3 πιέσεις, αλλά με λόγο αντιδρώντων 

PH2/PCO2 = 14 (έντονα αναγωγικές συνθήκες). 

 

Σχήμα 4.13: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 και του CO συναρτήσει 

του χρόνου. Ptot = 1 bar, PH2/PCO2 = 14 (PH2 = 7 kPa, PCO2 = 0.5 kPa). 

 

 

Σχήμα 4.14: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 και του CO συναρτήσει 

του χρόνου. Ptot = 1 bar, PH2/PCO2 = 14 (PH2 = 21 kPa, PCO2 = 1.5 kPa). 
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Σχήμα 4.15: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 συναρτήσει του χρόνου. 

Ptot = 5 bar, PH2/PCO2 = 14 (PH2 = 35 kPa, PCO2 = 2.5 kPa). 

 

 Στο Σχήμα 4.15 παρατηρούμε την παραγωγή και των δύο προϊόντων. Σε 

καθαρή επιφάνεια, ο ρυθμός του μεθανίου ήταν ro = 3.76 x 10
-7

 mol/s, ενώ κατά την 

επιβολή I = -10 μA από τη χρονική στιγμή t = 0, ο ρυθμός αυξήθηκε κατά 100% για 

θNa+ = 23%. Στο σημείο αυτό μετρήθηκε PINa = 4.5 και συχνότητα αναστροφής 0.19 s
-

1
. Κατά την επιβολή +1V ο ρυθμός παραγωγής του CH4 πέρασε από ένα μέγιστο, το 

οποίο όπως αναφέρθηκε, οφείλεται στη μείωση της θNa και την επίτευξη της 

βέλτιστης τιμής (θNa~23%). 

 Όσον αφορά το ρυθμό του CO, η αύξηση με την καθοδική πόλωση έφτασε το 

900% (ρCO,max= 10), ενώ μειώθηκε κατά την επιβολή του +1V για να επιστρέψει στην 

αρχική του τιμή. Ο παράγοντας ενίσχυσης για το CO ήταν PINa = 15 και TOFCO, max = 

0.02 s
-1

.  

 Το Σχήμα 4.14 αναφέρεται σε πίεση Ptot = 3 bar. Όπως στο Σχήμα 4.11 έτσι 

και σε αυτό, το μεθάνιο ήταν το μόνο προϊόν. Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί 

χαρακτηριστικό των υψηλών πιέσεων. 

 Η συμπεριφορά του ρυθμού του CH4 είναι ίδια σε όλα τα διαγράμματα 4.13-

4.15. Αυξανόταν μέχρι κάλυψη θNa = 23%, ενώ μειωνόταν για θNa > 23%. Για P = 3 

bar (Σχήμα 4.16), ρCH4,max= 2.2, PINa= 1.6 και TOFCH4, max = 0.32 s
-1

, ενώ για P = 5 bar 

(Σχήμα 4.17), ρCH4,max= 2.4, PINa= 5.25 και TOFCH4, max = 0.36 s
-1

. 
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 Τα Σχήματα 4.16-4.18 αναφέρονται στη δυναμική απόκριση του δυναμικού 

και των ρυθμών παραγωγής των προϊόντων στις 3 πιέσεις με λόγο αντιδρώντων 

PH2/PCO2 = 2.3 (κοντά στη στοιχειομετρία). 

 

 

Σχήμα 4.16: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 και του CO συναρτήσει 

του χρόνου.  Ptot = 1 bar, PH2/PCO2 = 2.3 (PH2 = 7 kPa, PCO2 = 3 kPa). 

 

 

Σχήμα 4.17: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4 και του CO συναρτήσει 

του χρόνου. P = 3 bar, PH2/PCO2 =2.3 (PH2 = 21 kPa, PCO2 = 9 kPa). 
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Σχήμα 4.18: Πάνω: Δυναμικό Κάτω: Ρυθμός σχηματισμού του CH4  συναρτήσει του χρόνου. 

P = 5 bar, PH2/PCO2 =2.3 (PH2 = 35 kPa, PCO2 = 15 kPa). 

 

 Παρατηρούμε ότι η αύξηση της PCO2 (κάτι που σημαίνει λιγότερο αναγωγικές 

συνθήκες) οδήγησε σε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μας  σε σχέση με τα 

προηγούμενα διαγράμματα (4.10-4.15) και στις 3 πιέσεις. 

 Το Σχήμα 4.16 αναφέρεται σε πίεση 1 bar. Διαπιστώθηκε ότι με αύξηση της 

μερικής πίεσης του CO2, η αύξηση που παρατηρήθηκε στο ρυθμό σχηματισμού του 

CH4 ήταν εμφανώς μικρότερη και μετατοπισμένη σε χαμηλότερες καλύψεις Na
+
 (6% 

έναντι 34% (Σχήμα 4.10)). Αυτό συνέβη καθότι ο ρυθμός της μεθανοποίησης είναι 

σχεδόν μηδενικής τάξης ως προς CO2 και σε συνδυασμό με την θετικής τάξης 

εξάρτηση από την μερική πίεση του H2 οδηγεί σε ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά (

0 WRUr ). Για τιμές κάλυψης θNa+ > 6% και συγκεκριμένα για θNa+  = 23% 

υπολογίστηκε PINa = -2.2, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα Na
+
 δεν ενίσχυαν το 

ρυθμό στις συγκεκριμένες συνθήκες. Κατά την επιβολή θετικού δυναμικού, ο ρυθμός 

αυξάνεται περνώντας από ένα τοπικό μέγιστο και τελικά για t = 26 min 

σταθεροποιείται σε μια τιμή r = 6.6 x 10
-8

 mol/s με TOFCH4, min = 0.1 s
-1

. Όσον αφορά 

το CO, ο ρυθμός παραγωγής του αυξανόταν μονότονα κατά την καθοδική πόλωση 

ενώ με επιβολή +1V επέστρεψε στην αρχική του τιμή. 

Στην κάλυψη (θNa = 23%) ρCO = 2.6, TOFCO, max = 0.06 s
-1

 και PINa = 7.4. 

 Τα Σχήματα 4.17 και 4.18 αναφέρονται σε πιέσεις 3 και 5 bar, αντίστοιχα. Η 

συμπεριφορά ως προς τα προϊόντα στις πιέσεις αυτές είναι ίδια με τα αντίστοιχα 

διαγράμματα των προηγούμενων συστάσεων, με τη μόνη διαφορά ότι σε P = 3 bar 

υπάρχει παραγωγή CO η οποία ενισχύεται με την καθοδική πόλωση, δηλ. παροχή Na
+
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στην καταλυτική επιφάνεια (Σχήμα 4.17). Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη περισσότερου 

CO2 και στο γεγονός ότι o ρυθμός παραγωγής του CO είναι θετικής τάξης ως προς 

την PCO2. 

 Στο πείραμα με ολική πίεση P = 3 bar (Σχήμα 4.17), για το μεθάνιο ο μέγιστος 

λόγος προσαύξησης ήταν ρCH4, max = 1.6, TOFCH4, max = 0.31 s
-1

 και ο παράγοντας 

ενίσχυσης PINa = 4,4, ενώ για το CO, ρCO = 2.6, TOFCO, max = 0.019 s
-1

και PINa = 5. 

 Σε P = 5 bar (Σχήμα 4.18), το CH4 ήταν το μόνο προϊόν με μέγιστο λόγo 

προσαύξησης ρCH4, max = 1.7, TOFCH4, max = 0.45 s
-1

 και PINa = 4.5 (θNa+ = 16%). 

 Τα απoτελέσματα που πήραμε και παραθέσαμε, μπορούν να εξηγηθούν βάσει 

των κανόνων της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης [1] έχοντας υπ’όψιν ότι το υδρογόνο 

συμπεριφέρεται κατά τη ρόφησή του ως δότης ηλεκτρονίων, ενώ η διασπαστική 

ρόφηση του CO2 οδηγεί σε οξυγονούχα ενδιάμεσα είδη "CHxO" τα οποία 

συμπεριφέρονται ως δέκτες ηλεκτρονίων. Γενικά, η προώθηση Na
+ 

στην επιφάνεια 

έχει ως συνέπεια τη μείωση του έργου εξόδου του καταλύτη και κατά συνέπεια τη 

χαλάρωση του δεσμού Ru-H και την ενδυνάμωση του δεσμού Ru-CHxO. Ως 

αποτέλεσμα, ο λόγος θH/θCHxO μειώνεται και ευνοείται η αντίδραση RWGS (reversed 

water gas shift), δηλαδή η παραγωγή CO (π.χ. Σχήμα 4.13). Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της 

αντίδρασης RWGS σε Pd/β"-Al2O3 [4]. 

 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ρυθμοί παραγωγής των προϊόντων 

συναρτήσει των επιβαλόμενων δυναμικών, σε όλες τις πιέσεις. 
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Σχήμα 4.20: Δυναμική απόκριση των ρυθμών παραγωγής των προϊόντων κατά την επιβολή 

δυναμικών. P = 1 bar. 

 

 

Σχήμα 4.21: Δυναμική απόκριση των ρυθμών παραγωγής των προϊόντων κατά την επιβολή 

δυναμικών. P = 3 bar. 
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Σχήμα 4.22: Δυναμική απόκριση των ρυθμών παραγωγής των προϊόντων κατά την επιβολή 

δυναμικών. P = 5 bar. 

 Παρατηρούμε σχετικά με το ρυθμό παραγωγής του CH4 ότι μειώνεται όσο το 

δυναμικό τείνει προς αρνητικές τιμές, γεγονός που οδηγεί σε ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά. Αντίθετα ο ρυθμός του CO αυξάνεται σε αρνητικά δυναμικά γεγονός 

που οδηγεί σε ηλεκτρόφιλη συμπεριφορά. 

 

Σχήμα 4.23 Δυναμική απόκριση του ρυθμού παραγωγής CH4 κατά την επιβολή δυναμικών. 

PCO2 = 3 kPa. 
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 Στο Σχήμα 4.23 παρουσιάζεται η συμπεριφορά του ρυθμού παραγωγής του 

CH4 κατά την επιβολή διαφορετικών δυναμικών σε όλες τις πιέσεις, με μερική πίεση 

CO2, PCO2 = 3 kPa. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η πίεση αυξάνεται και ο ρυθμός 

του CH4 καθότι ευνοείται η ρόφηση του H2 στην καταλυτική επιφάνεια. Σε P = 1 bar, 

είναι πολύ έντονη η ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά καθώς σε υψηλές PCO2 ο ρυθμός του 

CH4 είναι μηδενικής τάξης με αποτέλεσμα την εμφάνιση του μεγίστου. 

 

4.4. Συγκριτικά διαγράμματα - Επίδραση σταθερού ρεύματος στους ρυθμούς 

 σχηματισμού των προϊόντων και στο δυναμικό του καταλύτη σε όλες τις 

 πιέσεις και όλους τους λόγους τροφοδοσίας (PH2/PCO2). 

 Τα Σχήματα 4.25-4.27 που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν συγκριτικά 

διαγράμματα και αναφέρονται σε θερμοκρασία T = 320
o
C. Περιγράφουν την 

επίδραση του αρνητικού ρεύματος I = -10μA στους ρυθμούς των προϊόντων και στο 

δυναμικό του καταλύτη UWR για πιέσεις 1, 3 και 5 bar για όλους τους λόγους 

τροφοδοσίας, (PH2/PCO2 = 14, 7, 2.3). 

 Το Σχήμα 4.25, αναφέρεται σε συνθήκες κοντά στη στοιχειομετρία της 

αντίδρασης, PH2/PCO2 = 2.3. Στην περίπτωση αυτή αυξανομένης της κάλυψης των 

Na
+
, ενισχύονται και οι δύο ρυθμοί παραγωγής (CH4 και CO) σε όλες τις πιέσεις. Το 

ίδιο ισχύει και για τη βέλτιστη τιμή της κάλυψης. Η βέλτιστη κάλυψη σε ιόντα Na 

είναι μεγαλύτερη σε υψηλότερες πιέσεις ενδεχομένως επειδ΄ξη σε αυτές ευνοείται η 

ρόφηση H2. 

 Στα Σχήματα 4.26 και 4.27 που αναφέρονται σε περισσότερο αναγωγικές 

συνθήκες (PH2/PCO2 = 7 και 14, αντίστοιχα), παρατηρήθηκε ότι η βέλτιστη κάλυψη 

που αντιστοιχεί στη μέγιστη παραγωγή CH4 είναι ίδια σε όλες τις πιέσεις. Επιπλέον, 

με αύξηση της κάλυψης των Na
+
 ενισχύονται και οι δύο αντιδράσεις, της 

μεθανοποίησης και της RWGS. 
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Σχήμα 4.25: Επίδραση ενός σταθερού ρεύματος (I = -10μA) στους ρυθμούς σχηματισμού των 

CO και CH4 και στο δυναμικό του καταλύτη UWR για όλες τις πιέσεις. PH2/PCO2 = 2.3. 

 

Σχήμα 4.26: Επίδραση ενός σταθερού ρεύματος (I = -10μA) στους ρυθμούς σχηματισμού των 

CO και CH4 και στο δυναμικό του καταλύτη UWR για όλες τις πιέσεις. PH2/PCO2 = 7. 



138 
 

 

Σχήμα 4.27: Επίδραση ενός σταθερού ρεύματος (I = -10μA) στους ρυθμούς σχηματισμού των 

CO και CH4 και στο δυναμικό του καταλύτη UWR για όλες τις πιέσεις. PH2/PCO2 = 14.
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4.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η υδρογόνωση του διοξειδίου του 

άνθρακα σε καταλύτη Ru εναποτεθειμένο σε Na
+
-β"-Al2O3. Διαπιστώθηκε για πρώτη 

φορά η επιτυχημένη Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της μεθανοποίησης σε καταλυτικό 

σύστημα Ru/β"-Al2O3, με δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας του ενισχυτή για τη 

μεγιστοποίηση του ρυθμού σχηματισμού των προϊόντων και κυρίως του CH4.  

 Η μελέτη έγινε σε θερμοκρασιακό εύρος 200-320
o
C και σε πιέσεις 1, 3 και 

5 bar. Το ηλεκτροχημικό στοιχείο Ru/Na
+
-β"-Al2O3 χρησιμοποιήθηκε σε 

αντιδραστήρα μονής πελέτας. Μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας, της ολικής 

πίεσης του συστήματος και του δυναμικού στους καταλυτικούς ρυθμούς 

σχηματισμού των προϊόντων CH4 και CO τόσο σε καθαρή από ιόντα νατρίου 

επιφάνεια (+1V), όσο και κατά την παροχή τους με καθοδική πόλωση (I = -10μA). 

Εξετάστηκαν 3 συνθήκες τροφοδοσίας, όπου με σταθερή τη μερική πίεση του H2 στο 

PH2 = 7% μεταβάλαμε τη μερική πίεση του CO2, PCO2 = 0.5, 1 και 3 %, οδηγώντας σε 

λόγους PH2 / PCO2 = 14, 7, 2.3, αντίστοιχα. Τα μόνα προϊόντα της αντίδρασής μας 

ήταν τα CH4 και CO. Παρατηρήθηκε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας (εως τους 

320
o
C), αυξήθηκαν και οι ρυθμοί των προϊόντων και κυρίως εκείνος του CH4. 

Μεγάλη επίδραση στους ρυθμούς είχε η ολική πίεση του συστήματος. Διαπιστώθηκε 

αύξηση του ρυθμού του CH4 όσο αυξανόταν η ολική πίεση σε όλους τους λόγους των 

αντιδρώντων, ενώ αντίθετα σε μεγάλες πιέσεις δεν παρατηρήθηκε παραγωγή CO 

παρα μόνο στην αναλογία PH2 / PCO2 = 2.3, όπου οι συνθήκες ήταν λιγότερο 

αναγωγικές. Η ολική πίεση του συστήματος επηρέασε την εκλεκτικότητα του 

καταλύτη ως προς τα προϊόντα. Ειδικότερα όσο αυξανόταν η ολική πίεση η 

εκλεκτικότητα ως προς CH4 έφτασε εως το 100%. Από τα κινητικά πειράματα ως 

προς τη μερική πίεση του CO2, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός παραγωγής του CH4 για 

χαμηλές τιμές του CO2 ήταν θετικής τάξης, ενώ στη συνέχεια ήταν αρνητικής και ως 

προς τη μερική πίεση του H2, ήταν θετικής τάξης. Αντίστροφα, ως προς τη μερική 

πίεση του του CO2, ο ρυθμός σχηματισμού του CO ήταν θετικής τάξης ενώ σε 

χαμηλές PH2 ήταν θετικής τάξης και στη συνέχεια αρνητικής.  

 Γενικά, o αρχικός ρυθμός του CH4, δηλαδή εκείνος σε καθαρή από Na
+
, 

αυξανόταν αυξανομένης της ολικής πίεσης για όλες τις συστάσεις. Με επιβολή  

αρνητικού ρεύματος I = -10μA, ο ρυθμός ενισχυόταν για χαμηλές καλύψεις των Na
+
 

ενώ περεταίρω αύξηση της κάλυψης, οδηγούσε σε ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά. Όσον 

αφορά το CO, η παραγωγή του ευνοούνταν σε ατμοσφαιρική πίεση και σε λιγότερο 
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αναγωγικές συνθήκες (PH2 / PCO2 = 2.3) όπου παρατηρήθηκε ρυθμός σχηματισμού 

ακόμα και σε πίεση P = 3 bar. Ο αρχικός του ρυθμός, δηλαδή αυτός σε καθαρή από 

Na
+
 επιφάνειας, ήταν πολύ μικρός, ενώ κατά την καθοδική πόλωση διαπιστώθηκε 

ενίσχυση του ρυθμού για όλες τις  τιμές της κάλυψης της καταλυτικής επιφάνειας από 

Na
+
 με λόγους προσαύξησης που έφτασαν το 20. Απομακρύνοντας τα ιόντα Na από 

την επιφάνεια οι ρυθμοί σχηματισμού των CH4 και CO επέστρεφαν στις αρχικές 

τιμές.  

 Από τα συγκριτικά διαγράμματα 4.25- 4.27 διαπιστώθηκε ότι σε συνθήκες 

κοντά στη στοιχειομετρία (PH2/PCO2 = 2.3) αύξηση της πίεσης είχε σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της βέλτιστης κάλυψης για μεγιστοποίηση της παραγωγής CH4. Στις 

άλλες αναλογίες (περισσότερο αναγωγικές), χαμηλές τιμές καλύψεων Na
+
 ενίσχυαν 

την παραγωγή του CH4, ενώ η βέλτιστη κάλυψη θNa+, opt ήταν ανεξάρτητη της πίεσης. 

 Από τις μετρήσεις XRD και XPS που έγιναν μετά το πέρας των 

πειραμάτων, παρατηρήθηκε ότι εκτός από μεταλλικό Ru υπήρχε στην επιφάνεια  

Na2CO3 το οποίο μπορεί να δράσει ως δηλητήριο καταλαμβάνοντας τα ενεργά κέντρα 

του καταλύτη. Η απομάκρυνση του Na2CO3 ήταν πολύ δύσκολη, ακόμα και μετά από 

εφαρμογή υψηλών ανοδικών δυναμικών (ως και 2 V). 
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