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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει πειράματα στο πεδίο της ηλεκτροχημείας και της 

κατάλυσης. Αρχικά, εξετάζονται καταλύτες με βάση τον λευκόχρυσο (Pt) 

τροποποιημένοι με κάποιο δεύτερο μέταλλο η οξείδιο μετάλλου, καθώς και φορείς 

άνθρακα για την υποστήριξη τους με σκοπό την επίτευξη καλύτερων ιδιωτήτων της 

μεταλλικής φάσης. Ακολουθεί η εναπόθεση των μελετούμενων καταλυτών είτε σε 

ύφασμα άνθρακα (Carbon Cloth) είτε σε πλέγμα τιτανίου (Ti foam) και η 

χρησιμοποίησή τους ως ανοδικά ηλεκτρόδια σε συστοιχίες μεμβράνης-ηλεκτροδίων 

(ΜΕΑ) κατά τη λειτουργία κυψελίδων καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης (PEMFCs) ή 

ηλεκτρολυτικών κυψελίδων (Electrolyzer). Επίσης, πραγματοποιείται η σύγκριση 

διαφόρων υποστρωμάτων με μονομεταλλικό ή διμεταλλικό καταλύτη κατά την 

αντίδραση έκλυσης υδρογόνου. Τέλος, μελετάται η Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της 

Κατάλυσης (ή αλλιώς Μη-Φαρανταϊκή Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας) σε 

υδατικά αλκαλικά διαλύματα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή για τα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt και 

την αναγκαιότητα τροποποίησης τους με χρήση ενός η περισσοτέρων μετάλλων 

προκειμένου αυτά να είναι αποτελεσματικά κυρίως ως άνοδοι σε κυψελίδες καυσίμου 

καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών με απ’ευθείας τροφοδοσία αλκοόλης. Ο σκοπός του 

κεφαλαίου είναι να μελετηθεί ο ρόλος της προσθήκης του δεύτερου μετάλλου στον Pt 

και κυρίως ο ρόλος του TiO2 σε διμεταλλικό ή τριμεταλλικό καταλύτη (Pt-TiO2 ή Pt-Ru-

TiO2). Ακολουθεί η περιγραφή των μεθόδων φυσικοχημικού και ηλεκτροχημικού 

χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούνται. Διάφοροι καταλύτες βασιζόμενοι στον Pt 

μελετώνται με τεχνικές όπως η κυκλική βολταμετρία, η χρονοαμπερομετρία, η ρόφηση-

οξείδωση του CO καθώς σε συνδυασμό με πειράματα οξείδωσης αλκοολών με σκοπό την 

αύξηση της ενεργότητας του καταλύτη και συγχρόνως τη μείωση του κόστους του 

ηλεκτροδίου. H προσθήκη του TiO2 έως 50% (κ.β.) αυξάνει την ηλεκτροχημικά ενεργή 

επιφάνεια (EAS). Σε αυτή την περίπτωση η EAS των τροποποιημένων ηλεκτροδίων 

είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του καθαρού Pt ή Pt-Ru. Επίσης, τα 

τροποποιημένα ηλεκτρόδια με TiO2 εμφανίζουν καλύτερη ηλεκτροκαταλυτική 

ενεργότητα κατά τη διάρκεια της οξείδωσης μεθανόλης και αιθανόλης. Η 

παρατηρούμενη καλύτερη συμπεριφορά των τροποποιημένων ηλεκτροδίων αποδίδεται 

στην αυξημένη διασπορά και το μικρότερο μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων 

παρουσία του TiO2. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στην ηλεκτροχημική μελέτη 

ηλεκτροδίων χρησιμοποιώντας την τεχνική του περιστρεφόμενου δίσκου (RDE). Εκτός 

από την περιγραφή των μεθόδων φυσικοχημικού και ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού 

που χρησιμοποιούνται, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο υπάρχει και πλήρης αναφορά για 

την παρασκευή του καταλυτικού αιωρήματος καθώς και των φορέων άνθρακα που 

εξετάζονται. Σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης των 

μεταλλικών σωματιδίων με τον εκάστοτε φορέα και η επιλογή του κατάλληλου φορέα 

μελετώντας κυρίως δυο αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα κελί καυσίμου 

πρωτονιακής μεμβράνης, όπως η οξείδωση του υδρογόνου (HOR) και η αναγωγή του 

οξυγόνου (ORR). Όπως αποδεικνύεται, ο κάθε φορέας παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στο 

μέγεθος των σχηματιζόμενων μεταλλικών σωματιδίων όσο και στην κινητική της υπό 

μελέτη αντίδρασης. Το μικρό μέγεθος των σωματιδίων φαίνεται να ευνοεί την 

αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

ενεργότητα των καταλυτών με μικρό μέγεθος μεταλλικών σωματιδίων. Αντίθετα τα πιο 

μεγάλα σωματίδια, τα οποία σχηματίστηκαν στους φορείς Vulcan XC-72 και Biochar 

είναι καταλληλότερα για την καθοδική αντίδραση της αναγωγής του οξυγόνου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των κυψελίδων καυσίμου. 

Πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή των κύριων κατηγοριών κυψελίδων 

καυσίμου και μια αναλυτική περιγραφή για τις κυψελίδες καυσίμου πρωτονιακής 

μεμβράνης που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο, τη μεθανόλη και την αιθανόλη. 

Στη δεύτερη περίπτωση εξηγείται η δομή και οι αρχές λειτουργίας των κυψελίδων τόσο 

από ηλεκτροχημική όσο και από θερμοδυναμική άποψη. Ακολουθεί η μέθοδος 

παρασκευής των συστοιχιών μεμβράνης-ηλεκτροδίων χρησιμοποιώντας τους 

καταλύτες που μελετήθηκαν στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Επίσης εξετάζονται τα 

ανοδικά ηλεκτρόδια υπό διάφορες συνθήκες τροφοδοσίας ανόδου (H2, CH3OH και 

C2H5OH) και συνθήκες δηλητηρίασης με CO. Όπως είναι γνωστό το CO καταλαμβάνει 

τις ενεργές θέσεις του Pt που προορίζονται για τη ρόφηση και οξείδωση του Η2 με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση του καταλύτη. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τα 

συμπεράσματα τα οποία είναι σε πλήρη συμφωνία με τα συμπεράσματα των δυο 

προηγούμενων κεφαλαίων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι καταλύτες του πρώτου κεφαλαίου κάτα την 

ηλεκτροχημική παραγωγή υδρογόνου έχωντας ως καύσιμο τη μεθανόλη ή αιθανόλη. 

Παρουσιάζονται όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι παραγωγής του υδρογόνου καθώς και οι 

μέθοδοι μεταφοράς και αποθήκευσής του. Χρησιμοποιώντας ως καύσιμο τη μεθανόλη 
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γίνεται η σύγκριση μεταξύ τριών ανοδικών ηλεκτροδίων (Pt-Ru/Ti, Pt-Ru-TiO2/Ti και 

Pt-Ru/C (E-tek)) κυρίως ως προς την ποσότητα του παραγόμενου υδρογόνου. Για το 

σκοπό αυτό η κάθοδος του ηλεκτρολυτικού κελιού συνδέθηκε με φασματογράφο μάζας. 

Η σύγκριση των βαθμονομημένων σημάτων με τα παρατηρούμενα ρεύματα δείχνει ότι 

η απόδοση του συστήματος σε Η2 κάτα την ηλεκτροχημική αναμόρφωση της μεθανόλης 

για όλες τις συστοιχίες είναι 100%. Όλο το επιβαλλόμενο ρεύμα δηλαδή χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή υδρογόνου. Μέγιστο ρεύμα και κατά συνέπεια μέγιστη ποσότητα 

παραγόμενου υδρογόνου παρατηρείται για τη συστοιχία με το τροποποιημένο με TiO2 

ανοδικό ηλεκτρόδιο. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου πραγματοποιείται κυρίως η 

σύγκριση μεταξύ του καυσίμου (μεθανόλη-αιθανόλη) σε συστοιχία με ανοδικό 

ηλεκτρόδιο Pt-SnO2 εξετάζοντας διάφορες παραμέτρoυς όπως η ροή του καυσίμου στην 

άνοδο, η αύξηση της αγωγιμότητας του διαλύματος, η συγκέντρωση του διαλύματος 

καθώς και η θερμοκρασία λειτουργίας του κελιού. Όπως και στο πρώτο μέρος του 

κεφαλαίου στην περίπτωση της μεθανόλης παρατηρείται 100% απόδοση ως προς την 

παραγωγή του Η2. Όταν ως καύσιμο χρησιμοποιείται η αιθανόλη η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά παρατηρείται μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες (<30oC). Αυτό σημαίνει ότι 

σε υψηλές θερμοκρασίες κάτα την ηλεκτροχημική διάσπαση της αιθανόλης ευνοούνται 

οι ενδιάμεσες αντιδράσεις και η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετώνται διάφορα υποστρώματα, όπως το πολλά υποσχόμενο 

ανθρακούχο υλικό 3 διαστάσεων ( 3D C), το Carbon Cloth, το FTO (Fluorine doped Tin 

Oxide) και το Ni foam, στα οποία εναποτέθηκε Pt και Pt-Ni με τη μέθοδο της 

ηλεκτροχημικής εναπόθεσης και δοκημάστηκαν στην αντίδραση έκλυσης του 

υδρογόνου. Αρχικά γίνεται αναφορά στα φαινόμενα που επικρατούν κάτα τη 

συγκεκριμένη εναπόθεση. Ακολουθούν οι διάφορες συνθήκες εναπόθεσης καθώς και τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση. Για πλήρη κατανόηση της 

αντίδρασης έκλυσης του υδρογόνου καθώς και για την επιλογή του κατάλληλου 

υποστρώματος πραγματοποιούνται πειράματα τόσο σε όξινο όσο και σε αλκαλικό 

ηλεκτρολύτη. Εξετάζονται τα ηλεκτρόδια ως προς τη σταθερότητά τους σε διάρκεια 20 

ωρών και την ενέργεια ενεργοποίησης της προαναφερθείσας αντίδρασης. Αν και για 

την ενέργεια ενεργοποίησης δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα ως προς το 

υπόστρωμα, στα πειράματα σταθερότητας φαίνεται πολύ καλύτερη συμπεριφορά του 

ηλεκτροδίου με υπόστρωμα 3D C, ειδικά σε όξινο ηλεκτρολύτη. Αντίθετα, το υπόστρωμα 

Ni foam φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη ενεργότητα για την αντίδραση έκλυσης 

υδρογόνου με μοναδικό πρόβλημα τον υψηλό ρυθμό διάβρωσής του.  
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Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης σε 

εμπορικά ηλεκτρόδια Pt, Rh και Pd σε υδατικό διάλυμα KOH. Παρουσιάζονται οι 

γενικές αρχές του φαινομένου καθώς και οι προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε υδατικά διαλύματα. Παράλληλα περιγράφονται οι 

πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης, αναλύονται οι παράμετροι του φαινομένου καθώς και οι κανόνες που 

θεμελιώθηκαν με την ταξινόμηση και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Μελετάται η επίδραση των συνθηκών, όπως της μερικής πίεσης του Η2 και του Ο2 καθώς 

και της μεταλλικής φόρτισης του ηλεκτροδίου εργασίας στις τιμές των παραμέτρων ρ 

(λόγος προσαύξησης του ρυθμού) και Λ (φαρανταϊκή απόδοση), χρησιμοποιώντας ως 

πρότυπη αντίδραση την οξείδωση του υδρογόνου. Οι παράμετροι ρ και Λ επηρεάζονται 

τόσο από τη μεταλλική φόρτιση όσο και από τη μερική πίεση του Ο2. Μεγαλύτερες τιμές 

παρατηρούνται για φόρτιση 0.5 mg cm-2 Pt και οξειδωτικές συνθήκες. Επιπλέον, 

μελετάται η ηλεκτροχημική ενίσχυση χρησιμοποιώντας ως καταλύτες Pd και Rh. Στις 

περιπτώσεις αυτές φαίνεται η ενίσχυση έχει μόνιμη επίδραση καθώς μετά την 

εφαρμογή μικρών ρεύματων ο ενισχυμένος ρυθμός δεν επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση. Στην περίπτωση του Pt, η εφαρμογή μικρών ρεύματων τροποποιεί τις 

καταλυτικές ιδιότητες με ελεγχόμενο και αντιστρεπτό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, για 

οξειδωτικές συνθήκες, η αλλαγή στον καταλυτικό ρυθμό είναι 24 φορές μεγαλύτερη από 

τον ρυθμό μετακίνησης ιόντων (Λ=24)  και περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από τον 

καταλυτικό ρυθμό του ανοιχτού κυκλώματος (ρ=3). Η παρατηρούμενη ενίσχυση μπορεί 

να εξηγηθεί με την τροποποίηση του έργου εξόδου (work function) της καταλυτικής 

επιφάνειας κατά την εφαρμογή δυναμικών ή ρευμάτων, καθώς επίσης και με την πιθανή 

τροποποίηση της σύνθεσης της καταλυτικής επιφάνειας. 
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ABSTRACT 

The research conducted for this dissertation involves experiments in the field of 

electrochemistry and catalysis. Initially, a series of electrochemical reactions are 

conducted to examine our modified Pt-catalysts as well as the interaction of metal 

particles (Pt-Ru) with different carbon supporters. Then, those catalysts are studied as 

anodes electrodes of a membrane electrode assembly (MEA) during the operation of a 

PEM Fuel Cell or Electrolyzer. Additionally, the comparison of different substrates 

using Pt or Pt-Ni catalysts is evaluated by hydrogen evolution reaction (HER). Finally, 

the electrochemical promotion of catalysis (EPOC) is studied in an alkaline solution. 

In the first chapter is described the modification of Pt-based anodic electrodes with 

different metals in order to have better activity during alcohol oxidation. The aim of 

this chapter is to understand the role of the modification of Pt with another metal (i.e. 

Ir or SnO2) and to explain the role of TiO2 in binary (Pt-TiO2) or ternary (Pt-Ru-TiO2) 

electrodes. The physicochemical and electrochemical characterization methods used 

in this study are described in detail. Specifically, electrochemical experiments such as 

cyclic voltammetry, chronoamperometry, CO stripping, and alcohol oxidation are 

conducted to examine the activity of each anode electrode. It is found that TiO2 loading 

up to 50% resulted in an increase of the Electrochemically Active Surface (EAS). The 

EAS of the modified electrodes is almost three times higher than that of pure the Pt or 

Pt-Ru electrodes. During the electrochemical oxidation of methanol, and ethanol, the 

TiO2-modified electrode exhibits the best electrocatalytic activity. The observed higher 

performance of TiO2-loading electrodes (i.e. TiO2 up to 50%) is mainly attributed to 

the enhanced metal particles dispersion as well as to the formation of smaller metal 

particles. 

In the second chapter the electrochemical experiments are carried out in a rotating disk 

electrode (RDE). The rotating disc electrode (RDE) is the classical hydrodynamic 

electroanalytical technique used to limit the diffusion layer thickness. Apart from the 

electrochemical and physicochemical methods, there is an extensive description of the 

catalysts preparation and carbon supporters. The electrochemical activity of all 

catalysts is examined under hydrogen oxidation reaction (HOR) and oxygen reduction 

reaction (ORR). The carbon supporter plays important role in the size of metal particles 

as well as in the examined reactions (HOR and ORR). Both HOR and ORR are the basic 
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reactions that are taking place during PEM fuel cell operation. The goal of this chapter 

is to find the appropriate supporter for the mentioned reactions. The electrochemical 

activity of small particles (on CNTs or Graphene supporters) seems to be higher during 

the HOR, in contrast with bigger particles (on Vulcan XC-72 or Biochar) which are 

more active in ORR.  

The third chapter is dedicated to a detailed description of fuel cell technology. The main 

categories of fuel cells and stacks components are briefly described. An extensive 

description of a PEM fuel cell operation using either hydrogen, methanol, or ethanol is 

shown. The structure and operating principles of PEM and Alcohol fuel cell are 

explained from an electrochemical and thermodynamic point of view. Herein, our work 

is focused on PEM fuel cells, the structure of the metal particles, as well as the catalysts 

distribution of the anode electrode. It is found that the carbon supporter of metal 

particles plays an important role in the durability and the cost of catalysts. 

Additionally, the effect of four carbon supporters such as Vulcan XC-72, CNTs, 

Biochar, and PureG+ on Pt-Ru particles is investigated. The prepared catalysts are 

examined in an anodic electrode of MEA during a Fuel Cell operation using H2, and 

methanol or ethanol as fuels. Also, the degradation of catalysts is evaluated under CO 

poisoning conditions. The CO prefers the active sites of Pt, thus the catalysts doesn’t 

have adequate sites to oxidize the hydrogen. Moreover, the effect of alcohol 

concentration and the cell temperature on current density are studied. We found that 

the electrochemical activity of catalysts with small metal particles is higher in all 

experimental conditions. 

In the fourth chapter the electrochemical reforming of methanol and ethanol for 

hydrogen production using the catalysts of the first chapter is investigated. In this 

chapter hydrogen production methods as well as its storage and transport are 

described. The electrolysis process is carried out in a Polymer Electrode Membrane 

(PEM) electrolyzer. PEM is comprised of a Pt-Ru with modified TiO2 anode, a 

commercial Pt/C cathode, and a Nafion 117 electrolyte. Both methanol concentration 

and cell temperature are varied to investigate the cell performance. In all cases, our 

results show that the Pt-Ru-TiO2 electrode has better electro-catalytic activity than the 

Pt-Ru electrode. This higher electro-catalytic activity of the TiO2-modified electrode is 

attributed to the better Pt-Ru dispersion as well as the formation of smaller Pt and Ru 

particles, which lead to higher electrochemical active surface. For all studied 
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Membrane Electrodes Assemblies (MEAs), both CO2 and methanol crossover are 

observed at the cathode of the cell. In addition, it is found that hydrogen production is 

feasible with a significant Faradaic efficiency up to 100%. Those experiments 

demonstrate that the TiO2-modified electrode with decreased noble-metal loading can 

increase the current density up to 40%. Our research also evaluates, two different 

alcohols such as methanol and ethanol for hydrogen production in a MEA with a Pt-

SnO2-anode. The electro-reforming of both alcohols is studied in a PEM electrolysis 

cell and by recording the fuel or reactants signal with MS. It is shown that the produced 

H2 increases with temperature up to 50oC, independently of the used alcohol. For 

potentials up to 1V, the Faradaic efficiency is up to 100% for all temperatures when 

methanol is used. On the other hand, the efficiency is high for lower temperatures 

(<30oC) and dramatically decreases at higher temperatures during ethanol electro-

reforming.  

In the fifth chapter, a series of Pt or Pt–Ni alloy catalysts on different substrates are 

synthesized by potentiostatic electrodeposition, and the optimum deposition 

parameters are determined by scanning electron microscopy (SEM). The effect of 

electrodeposition parameters on the morphology, composition, and electrocatalytic 

activity for Hydrogen Evolution Reaction (HER) is investigated. All samples are 

immersed in acidic and alkaline solutions to investigate hydrogen evolution activity. It 

is found that the supported catalysts on 3d Carbon Foam has the highest HER activity 

and stability both in acidic and alkaline solution in comparison with the other 

supporters (e.g. Carbon Cloth, FTO, and Nickel Foam). Thus, this work facilitates to 

better understand the trend of Activation Energy of each electrode during HER 

experiments. 

In the last chapter, we examine the effect of electrochemical promotion of catalysis 

(EPOC) on commercial M (M=Pt, Rh, Pd)/Vulcan XC72 (E-tek) electrodes in alkaline 

media. Various reactant mixtures (H2 and O2) are fed simultaneously through a glass 

frit to the anodic electrode. Both positive and negative currents are applied between 

anode and cathode to follow the concentration of all reactants by mass spectrometry. 

In the case of Pt catalyst, application of small positive currents resulted both in O2 and 

H2 consumption enhancement, an effect completely reversible. EPOC was more 

pronounced under highly oxidizing conditions and the induced change in the catalytic 

rate was up to 24 times higher than the electrocatalytic rate and up to 3 times larger 
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than the open-circuit catalytic rate. Rh catalyst seems to be less active under both 

oxidative and reductive reaction feed conditions. In oxidative conditions no promotion 

can be observed under positive current imposition. In contrast, under reductive 

conditions positive currents induce a change to the catalytic rate up to 20 times larger 

than the Faradaic one. In the case of Pd, lower 𝑃𝐻2/𝑃𝑂2 ratios resulted in higher catalytic 

rates, while positive current imposition induced also an irreversible change of the 

catalytic rate from 11 to 27 times larger than the Faradaic rate I/2F.The rate 

enhancement can be explained by the modified work function of the catalytic surface 

(thus the strength of the reactant’s adsorption bond) during the application of a 

potential or current, as well as modification of the catalyst surface composition. 
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Τροποποίηση ανοδικών 

ηλεκτροδίων με βάση τον λευκόχρυσο (Pt) 

 
Κεφάλαιο 1ο 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η τροποποίηση του Pt με διάφορα μέταλλα προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους 

του ηλεκτροδίου με ταυτόχρονη διατήρηση ή και βελτίωση της ενεργότητας του καταλύτη. 
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1.1 Θεωρητικό Μέρος 

1.1.1 Εισαγωγή - Ανοδικά ηλεκτρόδια για κυψελίδες καυσίμου αλκοολών (DAFCs) 

Μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για την παραγωγή καθαρής ενέργειας θεωρούνται οι 

κυψελίδες καυσίμου αλκοολών (Direct Alcohol Fuel Cells, DAFCs). Για την περαιτέρω 

εξέλιξη της τεχνολογίας DAFCs πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του 

ανοδικού ηλεκτροδίου. Μεταξύ πολλών καταλυτών ο λευκόχρυσος (Pt) θεωρείται ως ιδανικός 

καταλύτης για την οξείδωση του καυσίμου όπως και στην περίπτωση που το τροφοδοτούμενο 

καύσιμο στην άνοδο είναι το υδρογόνο καθώς εμφανίζει υψηλή ενεργότητα και σταθερότητα 

[1,2]. Ωστόσο, τα λιγοστά παγκόσμια αποθέματα, το υψηλό κόστος του Pt (Σχήμα 1.1) καθώς 

και η δηλητηρίαση των ενεργών κέντρων του καταλύτη εξαιτίας της παραγωγής του 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) κατά την οξείδωση των αλκοολών αποτελούν βασικά 

μειονεκτήματα για την εμπορευματοποίηση ανοδικών ηλεκτροδίων Pt [3–6]. 

 

Σχήμα 1.1. Μέση τιμή σε Ευρώ ανά γραμμάριο για διάφορα ευγενή μέταλλα για το 2018 
(Umicore, Precious Metals Management). 

 

Ενδεικτικά, κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση της μεθανόλης, η συνολική ημι-αντίδραση 

οξείδωσης χαρακτηρίζεται από μεταφορά 6 ηλεκτρονίων (αντ. 1–Ι). 

 

CH
3
OH + H2O  → CO

2
 + 6H+ + 6e–                                          (1–I) 

Η αντίδραση αυτή, πραγματοποιείται σε περισσότερα στάδια. Γενικά, ο μηχανισμός της 

ηλεκτροοξείδωσης της μεθανόλης έχει μελετηθεί εκτενέστερα και υπάρχει πλούσια 

βιβλιογραφία στο θέμα αυτό [7,8]. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας κυψελίδας καυσίμου 
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στην επιφάνεια του ανοδικού ηλεκτροδίου πραγματοποιούνται δυο ταυτόχρονες αντιδράσεις 

(Σχήμα 1.2):  

α) η αφυδρογόνωση της μεθανόλης σε CO και  

β) η αφυδρογόνωση του νερού σε οξυγόνο.  

 

 

α) η αφυδρογόνωση της μεθανόλης σε CO 

 

β) η αφυδρογόνωση του νερού σε οξυγόνο 

Σχήμα 1.2. Αντιδράσεις στην άνοδο μιας κυψελίδας καυσίμου μεθανόλης. 

 

Ο Pt σε συνδυασμό με το Ir θεωρούνται ως οι πιο αποτελεσματικοί καταλύτες για την πρώτη 

αντίδραση (α). Ωστόσο, ο Pt είναι μεταξύ των χειρότερων μετάλλων για την αφυδρογόνωση 

του νερού καθώς το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την πρώτη αντίδραση 

δηλητηριάζει τα διαθέσιμα ενεργά κέντρα του Pt. Επομένως, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο υλικό τόσο για την ενίσχυση της αντίδρασης (β) όσο και για την 

απομάκρυνση του προσροφημένου CO. Αυτό το ρόλο μπορεί να παίξει αποτελεσματικά το Ru 

το οποίο είναι ένας καλός καταλύτης για την αφυδρογόνωση του νερού. Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο οι καταλύτες Pt–Ru είναι σήμερα οι καλύτεροι διαθέσιμοι εμπορικά άνοδοι για 

κυψελίδες καυσίμου με απευθείας καύσιμο τη μεθανόλη. 

Η τροποποίηση του Pt με επιπλέον μέταλλα έχει γενικά ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 3 

φαινομένων, τα οποία λαμβάνουν μέρος όταν τα ηλεκτρόδια αυτά χρησιμοποιούνται ως άνοδοι 

σε κυψελίδες καυσίμου αλκοολών. Αναλυτικά: 

I. Το φαινόμενο συνέργειας (cooperative effect) [9–11]. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 

μια διπλή συνεισφορά όπου το δεύτερο ή το τρίτο μέταλλο ενεργοποιεί το νερό σε 

χαμηλά δυναμικά και ενισχύει την ηλεκτροχημική οξείδωση του CO. 
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II. Το ηλεκτρονιακό φαινόμενο (electronic effect) [12–14], κατά το οποίο η προσθήκη 

του δεύτερου μετάλλου έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της λειτουργίας του Pt 

(Σχήμα 1.3). Πιο συγκεκριμένα, αδυνατίζει ο δεσμός Pt–CO εξαιτίας της μεταπήδησης 

του ηλεκτρονίου της d στοιβάδας από το δεύτερο μέταλλο στον Pt.  

 

 

Σχήμα 1.3. Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας του ηλεκτρονιακού φαινομένου. 

 

III. Το γεωμετρικό φαινόμενο (geometric effect). Σε αυτή την περίπτωση, το δεύτερο 

στοιχείο είναι γενικά ανενεργό και συνεισφέρει κυρίως στην καλύτερη διασπορά του 

Pt με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια (Electrochemically 

Active Surface, EAS) [15,16]. 

 

1.1.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Ηλεκτροδίων  

Περίθλαση Ακτίνων–X (X–Ray Diffraction, XRD) 

Οι ακτίνες–Χ ανακαλύφθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Röntgen, ενώ η τεχνική της 

περίθλασης των ακτίνων–Χ από σκόνη (x–ray powder diffraction, XRD) αναπτύχθηκε το 1913. 

Οι ακτίνες Χ έχουν μήκη κύματος της τάξης των Ångstrøm και έχουν αρκετή ενέργεια ώστε 

να μπορούν να εισχωρούν σε στερεά, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για τον 

προσδιορισμό της εσωτερικής τους δομής. Οι εφαρμογές της τεχνικής ΧRD εκτείνονται από 

τον προσδιορισμό των κρυσταλλικών φάσεων (ποιοτικό και ποσοτικό) της κύριας μάζας των 

υλικών (bulk phases), στον υπολογισμό του μεγέθους των κρυσταλλικών σωματιδίων, έως στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της κινητικής των μετατροπών των κρυσταλλικών φάσεων 

στην κύρια μάζα. Ένα βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

και in situ . Με τη διερεύνηση των κορυφών περίθλασης και την κατανομή των ακτίνων–Χ σε 

χαμηλές γωνιές εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με τη διασπορά μιας φάσης [17]. 

Γενικά, τα κρυσταλλικά υλικά έχουν την ιδιότητα να περιθλούν τις ακτίνες–X. Με τον όρο 

περίθλαση εννοούμε την ελαστική σκέδαση των φωτονίων των ακτίνων–Χ από τα άτομα σε 
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ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Οι γωνίες περίθλασης είναι διαφορετικές για κάθε ομάδα 

κρυσταλλικών επιπέδων ενός κρυστάλλου, με αποτέλεσμα κάθε κρυσταλλική ένωση ή στοιχείο 

να δίνει, κατά την ακτινοβόλησή του με ακτίνες–X, το δικό του χαρακτηριστικό διάγραμμα 

περίθλασης ακτίνων–X (diffraction pattern). Το συγκεκριμένο διάγραμμα περιέχει κορυφές 

που αντιστοιχούν μόνο στις κρυσταλλικές ενώσεις του στερεού. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι 

κρύσταλλοι μιας ουσίας τόσο πιο οξείες είναι και οι αντίστοιχες κορυφές, που θα εμφανιστούν 

στο διάγραμμα περίθλασης. 

 

 
 

Σχήμα 1.4. Περίθλαση ακτίνων–Χ από κρύσταλλο. 

 

Η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι, τα μήκη κύματος των ακτίνων–Χ είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους με τις αποστάσεις των ατόμων στα κρυσταλλικά πλέγματα, έτσι οι κρύσταλλοι δρουν 

ως φράγματα περίθλασης για τις ακτίνες–Χ. Συνεπώς, όταν μια δέσμη ακτίνων–Χ προσπέσει 

σε ένα υλικό σκεδάζεται από άτομα που βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα (Σχήμα 1.4) 

Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 1.4 βλέπουμε πως, η δέσμη των ακτίνων–Χ προσκρούει στην 

κρυσταλλική επιφάνεια και σκεδάζεται μερικώς από τα άτομα στο πρώτο στρώμα. Ένα άλλο 

μέρος σκεδάζεται από το δεύτερο κ.ο.κ. Οι μονοχρωματικές ακτίνες–Χ που μετά την 

περίθλαση τους θα βρεθούν στην ίδια φάση θα συμβάλλουν με αποτέλεσμα την αύξηση της 

έντασής τους. Αντίθετα, ακτίνες–Χ που μετά την περίθλασή τους συμβάλλουν αλλά βρίσκονται 

σε διαφορετική φάση προκαλούν μείωση της έντασής τους [18]. Για να υπάρξει συμβολή 

ακτίνων–Χ στην ίδια φάση θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω εξίσωση (1.1) την οποία πρότεινε 

ο W. Bragg: 

 

 n×λ = 2×d×sinθ                                                      (1.1) 

όπου: 

n: μικρός ακέραιος αριθμός (πολύ συχνά, ίσος με την μονάδα). 

λ: το μήκος κύματος της προσπίπτουσας μονοχρωματικής δέσμης των ακτίνων–Χ. 

d: η απόσταση μεταξύ των παράλληλων επιπέδων του κρυσταλλικού πλέγματος. 
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θ: η γωνία μεταξύ της προσπίπτουσας δέσμης των ακτίνων Χ και της κάθετου στο 

επίπεδο του πλέγματος στην οποία θα συμβεί συμβολή των περιθλώμενων, από το 

υλικό, ακτίνων Χ. Η γωνία αυτή λαμβάνει καθορισμένες τιμές, οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές του εξεταζόμενου υλικού. 

 

Συνοπτικά, η σχέση του Bragg (1.1) μας δείχνει τις γωνίες θ, στις οποίες θα συμβάλλουν και 

θα βρίσκονται στην ίδια φάση ακτίνες–Χ μήκους κύματος λ που έχουν υποστεί περίθλαση σε 

άτομα ενός κρυσταλλικού πλέγματος, στο οποίο τα παράλληλα κρυσταλλικά επίπεδα έχουν 

μεταξύ τους απόσταση d [18]. 

Η εφαρμογή της τεχνικής XRD πραγματοποιείται από πλήρως αυτοματοποιημένα 

περιθλασίμετρα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα πολύ καλής ανάλυσης ενός δείγματος σε 

σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. μισή ώρα). Στο Σχήμα 1.5 παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός 

τυπικού περιθλασίμετρου ακτίνων–Χ, για δείγματα σε μορφή σκόνης. Η συσκευή που 

παριστάνεται στο Σχήμα 1.5 είναι εφοδιασμένη με μια πηγή ακτίνων–Χ, οι οποίες αφού 

περάσουν από κατάλληλο φίλτρο, προσπίπτουν ως μονοχρωματική δέσμη στο δείγμα. Ένας 

κινητός ανιχνευτής σαρώνει μια περιοχή γωνιών και μετρά την ένταση της περιθλώμενης 

ακτινοβολίας συναρτήσει της γωνίας 2θ η οποία σχηματίζεται από την προσπίπτουσα και την 

περιθλώμενη δέσμη. Η καταγραφή της έντασης της περιθλώμενης ακτινοβολίας έναντι της 

γωνίας 2θ αποτελεί το διάγραμμα περίθλασης του υλικού. Με αυτό και την εξίσωση Bragg 

υπολογίζονται οι αποστάσεις d των επιπέδων του πλέγματος, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές 

για κάθε κρυσταλλική φάση. 

Η αμερικανική εταιρεία για τη δοκιμή υλικών (ASTM) έχει συγκεντρώσει δεδομένα 

διαγραμμάτων περίθλασης των περισσότερων κρυσταλλικών φάσεων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων. Σε αντίθεση με τον 

ποιοτικό προσδιορισμό, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κρυσταλλικών φάσεων σε ένα δείγμα 

με την τεχνική XRD, αν και εφικτός, δεν είναι ούτε εύκολος ούτε άμεσος. Το πλάτος των 

κορυφών περίθλασης δίνει πληροφορίες για τις διαστάσεις των επιπέδων που ανακλούν τις 

ακτίνες. Οι κορυφές περίθλασης που λαμβάνονται από ένα τέλειο κρύσταλλο είναι πολύ 

στενές. Στην περίπτωση κρυσταλλιτών μεγέθους κάτω των 100 nm οι κορυφές διαπλατύνονται. 

Επίσης, υπάρχει μία σχέση η οποία μας βοηθάει να υπολογίσουμε το μέγεθος των σωματιδίων 

μιας κρυσταλλικής στηριγμένης φάσης, σε ένα στερεό καταλύτη. Βασική προϋπόθεση για να 

γίνει αυτό είναι η κρυσταλλική στηριγμένη φάση να έχει κρυσταλλίτες μεγαλύτερους από 40Å 

και να αποτελεί τουλάχιστον το 5% της συνολικής μάζας του καταλύτη. Η σχέση αυτή 

παριστάνεται με την εξίσωση Scherrer: 
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k × λ
< L >=

β×cosθ
                                                            (1.2) 

 

όπου: 

<L>: το μέτρο της διάστασης του σωματιδίου, σε κάθετη διεύθυνση ως προς το 

επίπεδο  ανάκλασης. 

λ: το μήκος κύματος των ακτίνων–X 

β(2θ): το πλάτος της κορυφής περίθλασης στο ήμισυ του ύψους της (rad) 

θ: η γωνία μεταξύ της εισερχόμενης δέσμης ακτίνων–X και της καθέτου στο επίπεδο 

ανάκλασης 

k: σταθερά  (στους υπολογισμούς μας ίση με 0.94) 

 

 
 

Σχήμα 1.5. Διαγραμματική αναπαράσταση τυπικού περιθλασιμέτρου ακτίνων–Χ. 1) Κύκλος 

περιθλασιμέτρου, 2) Κλίμακα γωνιακής θέσης ανιχνευτή, 3) Ανιχνευτής, 4) Ευθυγραμμιστές, 5) Πηγή 

ακτίνων–Χ, 6) Δείγμα. 

 

Η εξίσωση Scherrer (1.2) συνδέει το πλάτος β, στο μέσο του ύψους μιας κορυφής (Full Width 

at Half Maximum, FWHM) του διαγράμματος περίθλασης μιας ουσίας, με το μέγεθος (μέση 

διάμετρο) <L> των κρυσταλλιτών της. Σημειώνεται πως, η διαπλάτυνση των γραμμών των 

ακτίνων Χ παρέχει μια γρήγορη αλλά όχι πάντα αξιόπιστη εκτίμηση για το μέγεθος των 

σωματιδίων. Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με 

άλλες τεχνικές, όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία. 
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Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων–Χ (XPS) 

Η μέθοδος της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη 

τεχνική για τη μελέτη των στερεών, των επιφανειών και των διεπιφανειών, σε βάθος από 0.5 

έως και 10 nm. Αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο μελέτης της δομής επιφανειών γιατί εκτός 

από την ποιοτική και ποσοτική ταυτοποίηση, δίνει τη δυνατότητα διάκρισης της δομής. 

Γενικά, αν σε ένα στερεό σώμα προσπέσει ακτινοβολία–Χ ή υπεριώδης ακτινοβολία (UV), τα 

εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια έχουν χαρακτηριστική κινητική ενέργεια, εξαιτίας του 

φωτοηλεκτρικού φαινομένου [19–21]. 

 

Διαδικασία Φωτοεκπομπής 

Το ενεργειακό διάγραμμα φωτοεκπομπής ενός υλικού φαίνεται στο Σχήμα 1.6, όπου η 

προσπίπτουσα ακτίνα Χ, με ενέργεια  Ε=hv, προσδίδει την ενέργεια σε εσωτερικό ηλεκτρόνιο, 

το οποίο αποσπάται από την ενεργειακή στάθμη και εκτοπίζει ένα ηλεκτρόνιο από το τροχιακό 

1s. 

 

 
 

Σχήμα 1.6. Διάγραμμα της διαδικασίας φωτοεκπομπής. 
 

Η κινητική ενέργεια Εκ των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων προκύπτει από την διαφορά της 

προσπίπτουσας ενέργειας με την ενέργεια σύνδεσης Εb ως προς την ενέργεια Fermi σύμφωνα 

με την εξίσωση: 

  Εκ=hv–Eb–φs                                                                                    (1.3) 

Η παράμετρος φs εξαρτάται από το φασματόμετρο και το προς ανάλυση δείγμα. 
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Για κάθε στοιχείο το φωτοηλεκτρόνιο έχει συγκεκριμένη ενέργεια, αντιπροσωπευτική του 

στοιχείου. Αυτό μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε τα άτομα που υπάρχουν στο δείγμα μας. 

Επειδή η ενέργεια σύνδεσης ενός ηλεκτρονίου επηρεάζεται από τη χημική κατάσταση του 

μετάλλου (π.χ. Pt0 4f5/2, Pt2+ 4f5/2 κ.ο.κ) η κινητική ενέργεια Εκ των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων 

(Εξ. 1.3) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του σθένους του μετάλλου. Τα 

ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από το δείγμα, ανιχνεύονται από το φασματόμετρο με βάση την 

κινητική ενέργεια που κατέχουν. Ο αναλυτής λειτουργεί σαν ένα παράθυρο διάκρισης 

ενεργειών που αναγνωρίζει μόνο τα ηλεκτρόνια που έχουν ενέργεια μέσα στην περιοχή αυτού 

του σταθερού παράθυρου. Η ανίχνευση για διαφορετικές ενέργειες επιτυγχάνεται 

εφαρμόζοντας ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτροστατικό πεδίο πριν φτάσουν τα ηλεκτρόνια στον 

αναλυτή. Αυτή η τάση (από το πεδίο) μπορεί να μεταβάλλεται από το μηδέν έως την ενέργεια 

του φωτονίου. Τα ηλεκτρόνια ανιχνεύονται το καθένα χωριστά και ο αριθμός των ηλεκτρονίων 

για ένα δεδομένο χρόνο ανίχνευσης και ενέργειας αποθηκεύονται ψηφιακά ή καταγράφονται 

χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό κύκλωμα [22,23].  

 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης είναι μια από τις σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους με 

πολλαπλές χρήσεις αφού προσφέρει τη δυνατότητα για τη τοπογραφική και μορφολογική 

μελέτη καθώς και τον προσδιορισμό της σύστασης της ύλης. Η αρχή λειτουργίας της 

μικροσκοπίας σάρωσης βασίζεται στη χρήση ενός διερευνητή–αισθητήρα (probe), ο οποίος 

καλείται με κάποια φυσική διεργασία να διεγείρει την κατάλληλη πληροφορία από κάθε 

στοιχείο της επιφάνειας και ακολούθως ο αρμόδιος ανιχνευτής–καταγραφέας να τη συλλέξει. 

Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, 

SEM) ο διερευνητής-αισθητήρας είναι μια δέσμη ηλεκτρονίων και ο ανιχνευτής συλλέγει τα 

προϊόντα της αλληλεπίδρασης της δέσμης με την επιφάνεια. Έτσι το SEM δίνει πληροφορίες 

που αφορούν κυρίως στη μορφολογία και στη σύσταση της επιφανείας. Ακόμη, εφαρμόζοντας 

ένα σύστημα ανίχνευσης της διασποράς των ενεργειών των ακτίνων–Χ που δημιουργούνται 

στην επιφάνεια από την προσπίπτουσα δέσμη, μπορεί να γίνει ημιποσοτική στοιχειακή 

ανάλυση του υλικού.  

Στο μικροσκόπιο SEM υπάρχουν δυο διακριτά θεμελιώδη τμήματα (Σχήμα 1.7): 

1. Το τμήμα της ηλεκτρονικής στήλης και  
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2. Το τμήμα ελέγχου, επεξεργασίας και απεικόνισης των σημάτων. Ρυθμίζει τη σάρωση της 

επιφάνειας και την εμφάνιση της τελικής πληροφορίας. 

Η ηλεκτρονική στήλη αποτελεί την «καρδιά» του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, καθώς 

συμπεριλαμβάνει τα ηλεκτροοπτικά στοιχεία παραγωγής και εστίασης της δέσμης των 

ηλεκτρονίων και το σύστημα ανιχνευτών. Η χρήση του SEM απαιτεί η στήλη να βρίσκεται υπό 

κενό για να μπορεί η ακτίνα των ηλεκτρονίων να παραχθεί και να διατηρηθεί σταθερή. 

 

Σύστημα παραγωγής και κατεύθυνσης της δέσμης ηλεκτρονίων 

Τα ηλεκτρόνια παράγονται συνήθως από νήμα βολφραμίου, το οποίο λειτουργεί σαν κάθοδος. 

Μέσα από το νήμα περνάει ρεύμα (filament current). Καθώς το ρεύμα αυξάνεται, εκπέμπονται 

ηλεκτρόνια τα οποία κατευθύνονται προς την άνοδο στην οποία εφαρμόζεται δυναμικό ~0.1–

30 KV (accelerating voltage). Η άνοδος, που είναι θετική, δημιουργεί ισχυρές ελκτικές 

δυνάμεις στα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να κατευθύνει και να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια, 

ελέγχει δηλαδή την ενέργειά τους. Καθώς αυξάνεται το ρεύμα του νήματος, φθάνει σε ένα 

σημείο που δεν εκπέμπονται πλέον άλλα ηλεκτρόνια. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κορεσμός 

του νήματος (filament saturation). Αν το ρεύμα του νήματος αυξηθεί επιπλέον, έχουμε 

υπερθέρμανση και εξάχνωση του βολφραμίου. Ακόμα όμως και στο σημείο κορεσμού, μέρος 

του βολφραμίου εξαχνώνεται και γι’αυτό με την πάροδο του χρόνου το νήμα λεπταίνει.  

 

 

Σχήμα 1.7. Διάταξη ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 

 

Ο αριθμός ηλεκτρονίων στη δέσμη ορίζεται σαν ρεύμα εκπομπής (emission current) και 

καθορίζεται από την απόσταση ανάμεσα στην άκρη του νήματος (filament tip) και του 

ανοίγματος που υπάρχει στο διάφραγμα (Wehnelt cap aperture). Όσο πιο κοντά είναι τόσο 
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περισσότερα ηλεκτρόνια έλκονται και τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ρεύμα εκπομπής. Τα 

ηλεκτρόνια επιταχύνονται από την άνοδο και περνούν μέσα από ένα ηλεκτρομαγνητικό φακό 

συμπύκνωσης (condenser lens) που τα μετατρέπει σε δέσμη (Στάδιο απομεγένθυσης). Η ισχύς 

αυτού του φακού καθορίζει την διάμετρο της δέσμης (spot size). Άλλοι ηλεκτρομαγνητικοί 

φακοί ελέγχουν την εστίαση της δέσμης πάνω στην επιφάνεια του δείγματος. 

 

Σύστημα κενού 

Κατά την χρήση του SEM, η στήλη πρέπει να βρίσκεται υπό κενό για να μπορεί να παραχθεί 

και διατηρηθεί σταθερή η δέσμη των ηλεκτρονίων. Ειδάλλως τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με 

τα μόρια του αέρα και απορροφώνται. Το κενό επιτυγχάνεται με την χρήση αντλιών κενού. 

 

Σύστημα ανίχνευσης 

Περιλαμβάνει τους διαφόρους ανιχνευτές που δέχονται τα σήματα που παράγονται από την 

αλληλεπίδραση της δέσμης ηλεκτρονίων με το δείγμα και το σύστημα παρουσίασης 

(μεγέθυνση–παρουσίαση–καταγραφή). Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 

ανιχνευτές δευτερογενών ηλεκτρονίων. 

 

1.1.3 Ηλεκτροχημικός Χαρακτηρισμός  

Κυκλική βολταμετρία  

Η κυκλική βολταμετρία είναι μία ποτενσιοδυναμική τεχνική η οποία κατέχει εξέχουσα θέση 

στην μελέτη των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων τόσο σε σταθερά ηλεκτρόδια όσο και σε 

περιστρεφόμενα ηλεκτρόδια. 

Η ιδιαίτερη σημασία της κυκλικής βολταμετρίας με γραμμική σάρωση (cyclic linear sweep 

voltammetry), εκτός του ότι λαμβάνεται γρήγορα, έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρεται για 

μια πρώτη μελέτη μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης παρέχοντας τόσο ποιοτικά όσο και ημι– 

ποσοτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι παρόλο που η κυκλική βολταμετρία 

δεν ανήκει στις αναλυτικές ηλεκτροχημικές τεχνικές, αποτελεί μια διαγνωστική μέθοδο για τη 

μελέτη του μηχανισμού των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων.  

Με την μέθοδο αυτή μπορεί κανείς να διαπιστώσει:  

 Την ηλεκτροχημική συμπεριφορά του ηλεκτροδραστικού συστατικού  
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 Την αντιστρεπτότητα ή μη μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης  

 Τη διεξαγωγή της σε ένα ή περισσότερα στάδια  

 Την πιθανή παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων  

 Αν στο ηλεκτρόδιο συμβαίνουν φαινόμενα προσρόφησης ή εκρόφησης  

 Αν λαμβάνουν χώρα φαινόμενα κατάλυσης ή παρεμπόδσης  

 Αν η ηλεκτροχημική αντίδραση συνοδεύεται από ομογενείς χημικές αντιδράσεις κ.λ.π 

Για τους παραπάνω λόγους, η κυκλική βολταμετρία αποτελεί την καταλληλότερη 

ηλεκτροχημική τεχνική για τη μελέτη πολύπλοκων ηλεκτροχημικών αντιδράσεων ιδιαίτερα 

όταν συνδυάζεται με οπτικές τεχνικές, όπως η φασματοσκοπία απορρόφησης οπότε μπορεί να 

ανιχνευθούν ασταθή ενδιάμεσα προϊόντα της ηλεκτροχημικής αντίδρασης [24–26]. 

 

Αρχή της Κυκλοβολταμετρικής Μεθόδου 

Στην κυκλική βολταμετρία χρησιμοποιείται ένα ηλεκτροχημικό κελί (σύστημα δυο ή τριών 

ηλεκτροδίων) για την κινητική μελέτη των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Βασικό 

χαρακτηριστικό της μεθόδου αποτελεί η γραμμική μεταβολή του δυναμικού του ηλεκτροδίου 

και η καταγραφή της αντίστοιχης τιμής του ρεύματος με αποτέλεσμα τη λήψη διαγραμμάτων 

τάσης–έντασης (καμπύλες Ε–Ι ) [27]. Η γραμμική σάρωση του δυναμικού γίνεται ανάμεσα σε 

δυο ακραίες τιμές, οι οποίες τις πιο πολλές φορές ορίζονται από τα δυναμικά ανοδικής έκλυσης 

του O2 και καθοδικής έκλυσης του Η2 σε υδατικά τουλάχιστον διαλύματα. Η σάρωση είναι 

συνεχής και κάθε φορά που το δυναμικό του ηλεκτροδίου φθάνει στα οριακά αυτά σημεία, η 

σάρωση αλλάζει φορά. Με τον τρόπο αυτόν, η ηλεκτροδιακή επιφάνεια αναγεννάται και 

ενεργοποιείται συνεχώς, αφού τα κατάλοιπα των ενδιάμεσων ηλεκτροχημικών αντιδράσεων 

απομακρύνονται/αντιδρούν με την έκλυση των αερίων Η2 και Ο2.  

 

Σχήμα 1.8. Διάγραμμα τριγωνικής μεταβολής του δυναμικού του ηλεκτροδίου. 
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Στο Σχήμα 1.8 φαίνεται η γραμμική μεταβολή του δυναμικού με το χρόνο, θεωρώντας ως 

σημεία αντιστροφής της σάρωσης τις τιμές του δυναμικού της ανοδικής (𝛦𝛰2) και καθοδικής 

(𝛦𝛨2) έκλυσης του Ο2 και του Η2 αντίστοιχα. Εξαιτίας της τριγωνικής μορφής της καμπύλης 

Ε–t, η μέθοδος αυτή λέγεται και ποτενσιοστατική μέθοδος τάσης (potentiostatic voltage 

method). Τα τμήματα a–d–g κ.τ.λ. αποτελούν τον πρώτο, δεύτερο κ.τ.λ. κύκλο σάρωσης 

δυναμικού, ενώ τα ανερχόμενα (a–d) και κατερχόμενα (d–g) τμήματα κάθε κύκλου 

αντιστοιχούν σε ανοδική σάρωση (anodic sweep) και καθοδική σάρωση (cathodic sweep) 

δυναμικού του ηλεκτροδίου, που διαδέχονται η μια την άλλη. Κατά τις ανοδικές σαρώσεις 

πάνω στο ηλεκτρόδιο συμβαίνουν οξειδωτικές αντιδράσεις, ενώ οι καθοδικές σαρώσεις 

συνοδεύονται από αναγωγικές αντιδράσεις. 

Η πυκνότητα ρεύματος (ένταση ρεύματος ανά μονάδα επιφάνειας) που διέρχεται από τη 

μονάδα επιφάνειας του ηλεκτροδίου είναι συνάρτηση της ταχύτητας σάρωσης ή του χρόνου. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η ταχύτητα σάρωσης δυναμικού (potential scanning ή sweep rate) δηλ. 

η παράγωγος dE/dt=u (V s–1 ή mV s–1 ) απαιτείται να είναι σταθερή. 

Όταν η ταχύτητα σάρωσης είναι μικρή (< 1 mV s–1) το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι βρίσκεται 

κάτω από περίπου σταθερή τιμή δυναμικού για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε, λέμε 

ότι η αντίδραση διεξάγεται κάτω από συνθήκες ισορροπίας. Σε αυτήν ανήκει κατεξοχήν η απλή 

(συνήθης) μέθοδος της πολαρογραφίας. Όταν η ταχύτητα σάρωσης είναι σχετικά μεγάλη, 

μεγαλύτερη από 10 mV s–1 τότε το ηλεκτρόδιο λέμε ότι βρίσκεται κάτω από συνθήκες μη 

ισορροπίας. Για να είναι αυστηρά γραμμική η μεταβολή του δυναμικού του ηλεκτροδίου 

εργασίας με το χρόνο, πρέπει αδιάκοπα να συγκρίνεται και να εξισώνεται η πραγματική 

διαφορά δυναμικού (Εα), ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας (WE) και στο ηλεκτρόδιο 

αναφοράς (RE), με την ονομαστική τιμή δυναμικού (Εn) που προμηθεύει στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας η γεννήτρια. Η εξίσωση αυτή των δυναμικών Εα και Εn γίνεται διαμέσου του 

ποτενσιοστάτη με ένα χρόνο απόκρισης μικρότερο από 10–5 sec. 

Οι καμπύλες τάσης–έντασης που καταγράφονται με τη διάταξη του Σχήματος 1.9 λέγονται 

κυκλικά βολταμογραφήματα. Αυτά παρέχουν την απόκριση του ηλεκτροχημικού συστήματος 

στη συνεχή, χρονική γραμμική αύξηση του δυναμικού του ηλεκτροδίου. Στο διάστημα αυτό 

λαμβάνουν χώρα ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που έχουν ως συνέπεια την αύξηση της έντασης 

του ρεύματος. Κάθε ανοδική ή καθοδική κορυφή στο βολταμογράφημα μπορεί να 

αντιστοιχηθεί σε μια ηλεκτροχημική οξειδωτική ή αναγωγική αντίδραση. Η ένταση του 
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ρεύματος είναι ενδεικτική για τον ρυθμό της αντίδρασης (αύξηση του ρυθμού οδηγεί σε 

αύξηση της έντασης του ρεύματος) [28]. 

 

Σχήμα 1.9. Ένα τυπικό σύστημα βολταμετρίας με τρία ηλεκτρόδια. 

 

Οργανολογία βολταμετρίας 

Το ηλεκτροχημικό στοιχείο αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια βυθισμένα σε ένα διάλυμα που 

περιέχει την προσδιοριζόμενη ουσία και περίσσεια ενός αδρανούς ηλεκτρολύτη, ο οποίος 

καλείται φέρων ηλεκτρολύτης (supporting electrolyte). Το ηλεκτρόδιο, στο οποίο 

πραγματοποιούνται οι οξειδοαναγωγικές δράσεις και μεταβάλλεται το δυναμικό του με τον 

χρόνο, καλείται ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode). Το δεύτερο ηλεκτρόδιο είναι ένα 

ηλεκτρόδιο αναφοράς (συνήθως κορεσμένο ηλεκτρόδιο καλομέλανα ή ηλεκτρόδιο 

αργύρου/χλωριούχου αργύρου), το δυναμικό του οποίου παραμένει σταθερό σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος. Το τρίτο ηλεκτρόδιο είναι ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο (counter 

electrode), το οποίο συνήθως είναι ένα σύρμα λευκόχρυσου (Pt), μεγάλης επιφάνειας του 

οποίου ο ρόλος είναι η αγωγή του ηλεκτρισμού από την πηγή του σήματος μέσω του 

διαλύματος προς το ηλεκτρόδιο εργασίας [29]. 

Η πηγή του σήματος είναι μια γεννήτρια δυναμικού, από όπου το σήμα εξόδου εισάγεται στο 

κύκλωμα του ποτενσιοστάτη. Όλο το ρεύμα από την πηγή μεταφέρεται από το αντιηλεκτρόδιο 

στο ηλεκτρόδιο εργασίας, καθώς το ηλεκτρόδιο αναφοράς έχει τόσο μεγάλη ηλεκτρική 

αντίσταση ώστε να μη διαρρέεται από ρεύμα. Το κύκλωμα ελέγχου ρυθμίζει το ρεύμα έτσι 

ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς 

να είναι ίση με το δυναμικό εξόδου από τη γεννήτρια. Το ρεύμα που προκύπτει μετατρέπεται 

σε διαφορά δυναμικού και καταγράφεται ως συνάρτηση του χρόνου, που είναι ανάλογος με τη 

διαφορά δυναμικού μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς [29]. Η 
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κυψελίδα που χρησιμοποιείται για την εμβάπτιση των ηλεκτροδίων στο διάλυμα, πρέπει να 

είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να μην επιβαρύνει το διάλυμα με προσμείξεις από τα 

τοιχώματα ή την επιφάνειά του. Κατάλληλα υλικά για την κατασκευή των κελιών είναι το 

τεφλόν ή ο χαλαζίας. Για τον παραπάνω λόγο απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός πριν τη χρήση 

της κυψελίδας στις μετρήσεις. 

 

Ηλεκτρόδιο εργασίας 

Η επιλογή του ηλεκτροδίου εργασίας επηρεάζει το μετέπειτα βολταμετρικό προσδιορισμό και 

εξαρτάται από την οξειδοαναγωγική συμπεριφορά του προσδιοριζόμενου συστατικού, το 

ρεύμα υποβάθρου, την περιοχή δυναμικών, την επαναληψιμότητα της ηλεκτροδιακής 

επιφάνειας καθώς και τη γεωμετρία του ηλεκτροδίου. Ένα ιδανικό ηλεκτρόδιο δίνει 

επαναλήψιμα αποτελέσματα, έχει υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο και ανανεώσιμη 

επιφάνεια. Επίσης θα πρέπει να παράγει χαμηλό ρεύμα υποβάθρου σε μεγάλο εύρος δυναμικών 

[30]. Κάθε ηλεκτρόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή δυναμικών, η 

οποία εξαρτάται όχι μόνο από το υλικό του ηλεκτρόδιου, αλλά και από τη σύσταση των 

διαλυμάτων στα οποία εμβαπτίζεται. Γενικά όμως ο περιορισμός του δυναμικού προς τις 

θετικές τιμές οφείλεται στα μεγάλα ρεύματα κατά την οξείδωση του ύδατος προς μοριακό 

οξυγόνο, ενώ προς τα αρνητικά οφείλεται στην αναγωγή του ύδατος προς υδρογόνο [31]. 

 

Ηλεκτρόδιο αναφοράς 

Στις περισσότερες ηλεκτροχημικές εφαρμογές απαιτείται το δυναμικό του ενός ημιστοιχείου 

να είναι γνωστό, σταθερό και ανεξάρτητο από τη σύσταση του εξεταζόμενου διαλύματος. Αυτό 

το ηλεκτρόδιο καλείται ηλεκτρόδιο αναφοράς. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι ׃ 

1) να είναι αντιστρεπτό και να ακολουθεί την εξίσωση του Nernst, 

2) να αναπτύσσει δυναμικό που δε μεταβάλλεται με το χρόνο, 

3) να επανέρχεται στο αρχικό δυναμικό του μετά τη διέλευση χαμηλής έντασης 

ηλεκτρικού ρεύματος, 

4) να παρουσιάζει μικρή υστέρηση κατά την εφαρμογή ενός θερμοκρασιακού κύκλου 

[32]. 

Πρότυπο (κανονικό) ηλεκτρόδιο υδρογόνου χαρακτηρίζεται το ηλεκτρόδιο υδρογόνου για το 

οποίο ισχύουν 𝑃𝐻2= 1 atm, 𝑎𝐻+= 1 M και κατά συνθήκη το δυναμικό του λαμβάνεται ίσο με 0 
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σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Το ηλεκτρόδιο υδρογόνου χαρακτηρίζεται από δυσκολία 

κατασκευής, χρήσης και συντήρησης. Χρησιμοποιείται κυρίως για βαθμονόμηση άλλων 

ηλεκτροδίων σταθερού δυναμικού, μέτρηση κανονικών δυναμικών οξειδοαναγωγικών ζευγών 

και ως ενδεικτικό ηλεκτρόδιο (μέτρηση pΗ). Τα πιο ευρέως χρησιμοποιημένα ηλεκτρόδια 

αναφοράς για ηλεκτροχημικές μελέτες είναι τα ηλεκτρόδια Ag/AgCl (χλωριούχου αργύρου) , 

καλομέλανος (SCE) και Hg2/Hg2SO4 (MSE). 

 

Σχήμα 1.10. Διαφορετικά ηλεκτρόδια αναφοράς και τα αντίστοιχα δυναμικά σε σύγκριση με το 

ηλεκτρόδιο υδρογόνου στους 25oC. 

 

Βολταμογραφική μελέτη ηλεκτροδιακών αντιδράσεων 

Αντιστρεπτές ηλεκτροχημικές αντιδράσεις 

Στην περίπτωση αντιστρεπτής οξειδοαναγωγικής αντίδρασης της μορφής 

 

-Οx +ne Red  

Η σάρωση του δυναμικού αρχίζει από το Ε1 όπου δεν πραγματοποιείται καμία αντίδραση και 

τελειώνει στο Ε2 όπου παρατηρείται η οξείδωση του συστατικού Οx προς το συστατικό Red 

(Σχήμα 1.11). Το ρεύμα αυξάνεται διότι ελαττώνεται η επιφανειακή συγκέντρωση του Οx, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η ροή (dCOx/dx(x=0)) του Οx στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

Καθώς το δυναμικό πλησιάζει το πρότυπο δυναμικό Εο της αντίδρασης, αρχίζει να λαμβάνει 

χώρα η αναγωγική αντίδραση. Μετά το δυναμικό Εο η επιφανειακή συγκέντρωση του Οx 

προοδευτικά τείνει στο μηδέν, ενώ η ροή πλησιάζει σε μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια 

αρχίζει να ελαττώνεται καθώς η περιοχή κοντά στο ηλεκτρόδιο κενώνεται από το συστατικό 

Οx και εξελίσσεται η στιβάδα διάχυσης [28]. Η όλη συμπεριφορά οδηγεί σε καμπύλες τάσης – 

έντασης, οι οποίες παρουσιάζουν μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος λίγο μετά το πρότυπο 

δυναμικό Εο. Είναι προφανές ότι, όσο ταχύτερη είναι η σάρωση του δυναμικού, τόσο πιο 

απότομη θα είναι η άνοδος και η πτώση του ρεύματος. Επίσης, όσο λιγότερο διαρκεί η σάρωση 

του δυναμικού ανάμεσα στις ακραίες τιμές του, τόσο η τιμή του μέγιστου ρεύματος γίνεται 

μεγαλύτερη. 
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Σχήμα 1.11. Κυκλικό βολταμογράφημα για μια αντιστρεπτή δράση. 

 

Η καμπύλη τάσης – έντασης αποκτά την κανονική σιγμοειδή μορφή μιας στατικής καμπύλης, 

στην περίπτωση που η ταχύτητα μεταβολής του δυναμικού γίνει πολύ μικρή. Σε ισορροπία 

θεωρούνται οι καμπύλες, όπως προαναφέραμε, για ταχύτητες u=dE/dt< 0.1 mV/s. 

Αν μετά από χρόνο λ, δηλαδή στο δυναμικό Ε2, αντιστραφεί η φορά σάρωσης του δυναμικού 

προς την αρχική τιμή του δυναμικού Ε1, η σάρωση θα είναι πάλι γραμμική με την ίδια ταχύτητα 

όπως και πριν (Σχήμα 1.11). Τη στιγμή που αντιστρέφεται η φορά σάρωσης του δυναμικού, 

στο δυναμικό Ε2, υπάρχει κοντά στην ηλεκτροδιακή επιφάνεια σημαντική συγκέντρωση του 

προϊόντος της αναγωγής. Το συστατικό Red συνεχίζει να δημιουργείται και κατά την αντίθετη 

σάρωση του δυναμικού. Καθώς πλησιάζουμε πάλι το κανονικό δυναμικό Εo‚ η ταχύτητα 

σχηματισμού του Red ελαττώνεται, ενώ αρχίζει να οξειδώνεται το ίδιο προς το αρχικό 

συστατικό Οx. Το ρεύμα από καθοδικό σταδιακά μετατρέπεται σε ανοδικό και φθάνει σε μια 

μέγιστη τιμή αμέσως μετά το δυναμικό Εο. Στη συνέχεια ελαττώνεται κανονικά μέχρι το αρχικό 

δυναμικό Ε1.  

Στο δυναμικό αυτό το ανοδικό ρεύμα είναι μικρότερο από ότι είναι το αντίστοιχο καθοδικό στο 

δυναμικό Ε2, και αυτό επειδή το συστατικό Red δεν υπάρχει στο διάλυμα και ένα μέρος από 

αυτό που δημιουργήθηκε κατά την αναγωγή του Οx δεν επιστρέφει στο ηλεκτρόδιο, αλλά 

διαχέεται στο κυρίως όγκο του διαλύματος. Καθώς το δυναμικό επιστρέφει στην αρχική τιμή 

συμπληρώνεται ένας κύκλος. 

Τα ipc και ipa που διακρίνονται στο παραπάνω διάγραμμα παριστάνουν αντίστοιχα το μέγιστο 

καθοδικό και μέγιστο ανοδικό ρεύμα, ενώ με Epc και Epa συμβολίζονται τα δυναμικά που 

E2 

E1 
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αντιστοιχούν στα δυο αυτά μέγιστα, επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, την ταυτοποίηση και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των διαφόρων ουσιών, που οξειδώνονται ή ανάγονται στα διάφορα 

ηλεκτρόδια. 

3 1 1
5 *2 2 2

p O OI (2.69 10 ) n A D u C=                                      (1.4) 

 

Όπου:    Ιp : κορυφή ανοδικού ρεύματος, [Α]  

n : αριθμός ηλεκτρονίων που εναλλάσσονται  

Α : γεωμετρική επιφάνεια, [cm2]  

Dο : συντελεστής διάχυσης, [cm2 / s]  

Cο : Συγκέντρωση, [mol / cm3]  

u : Ρυθμός σάρωσης, [V/s]  

 

Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως εξίσωση Randles – Seevcik (Εξ. 1.4).  

Τα χαρακτηριστικά διαγνωστικά κριτήρια μιας αντιστρεπτής ηλεκτροχημικής αντίδρασης, 

στους 25ºC είναι:  

 

Το ip είναι ανάλογο του u1/2  

Το Ep είναι ανεξάρτητο από το u  

ipa / ipc = 1 

ΔΕp = Epa
 – Epc = 56,5 / n mV  

| Ep – Ep/2 | = 56,5 / n mV  
 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση της αντιστρεπτής πορείας το 

κυκλοβολταμογράφημα θα έχει τη μορφή καμπύλης η οποία αποτελείται από δύο περίπου 

συμμετρικά κύματα, από τα οποία το ένα αντιστοιχεί στην ανοδική και το άλλο στην καθοδική 

σάρωση.  

 

Μη αντιστρεπτές αντιδράσεις 

Σε μικρές ταχύτητες σάρωσης δυναμικού, η μεταφορά μάζας είναι μικρότερη από την ταχύτητα 

μεταφοράς φορτίου, με αποτέλεσμα το κυκλικό βολταμογράφημα να είναι αντιστρεπτό. Καθώς 

αυξάνεται η ταχύτητα μεταβολής δυναμικού, αυξάνεται και η ταχύτητα μεταφοράς μάζας, με 

αποτέλεσμα να γίνεται κάποια στιγμή συγκρίσιμη με την ταχύτητα μεταφοράς φορτίου. Έτσι, 

η αντίδραση από αντιστρεπτή γίνεται προοδευτικά μη αντιστρεπτή, και τα δύο κύματα, 

καθοδικό και ανοδικό, απομακρύνονται το ένα απ’ το άλλο. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1.12, 

όπου δίνονται τα κυκλικά βολταμογραφήματα για μια μη–αντιστρεπτή αντίδραση για διάφορες 

ταχύτητες μεταβολής του δυναμικού. 
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Σχήμα 1.12. Κυκλικά βολταμογραφήματα για μια μη αντιστρεπτή αντίδραση παρουσία μόνο του O2 στο 

διάλυμα για διάφορες ταχύτητες μεταβολής του δυναμικού. 

 

Στις μη αντιστρεπτές αντιδράσεις, όσο αυξάνεται η ταχύτητα μεταβολής του δυναμικού, τόσο 

περισσότερο απομακρύνονται τα Epc
 και Epa

 από το κανονικό δυναμικό Eo της αντίδρασης. 

Επίσης, παρατηρείται και μια μικρή μείωση του ρεύματος στην κορυφή (Ιp) σε σχέση με το 

ρεύμα της αντιστρεπτής αντίδρασης. Η σχέση που δίνει το Ιp για μη αντιστρεπτές αντιδράσεις 

είναι: 

1 1 1
5 *2 2 2

p irr c a o o(I ) = (2,99×10 )×n×(a ×n ) ×A×D ×u ×C         (1.5) 

 

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, όπως και στις αντιστρεπτές αντιδράσεις, το Ip μεταβάλλεται 

γραμμικά με το u1/2 και τη συγκέντρωση του ηλεκτροδραστικού συστατικού στο διάλυμα. Η 

μόνη διαφορά που παρατηρείται με τις αντιστρεπτές αντιδράσεις είναι ότι το Ip στις μη 

αντιστρεπτές εξαρτάται από τον παράγοντα διέλευσης ac και την τιμή na, η οποία πολλές φορές 

διαφέρει από την τιμή n του ολικού αριθμού των ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στην 

αντίδραση. Ο παράγοντας, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τις μη 

αντιστρεπτές αντιδράσεις, είναι το δυναμικό στο μέγιστο ρεύμα. Το Εp στις αντιστρεπτές 

αντιδράσεις είναι σταθερό και ανεξάρτητο από την ταχύτητα μεταβολής του δυναμικού, ενώ 

στις μη αντιστρεπτές αντιδράσεις το Εp μετατοπίζεται προς μεγαλύτερες υπερτάσεις με την 

αύξηση της ταχύτητας μεταβολής του δυναμικού. Τα διαγνωστικά κριτήρια για τις μη 

αντιστρεπτές δράσεις στους 25oC είναι:  

 

ΔΕp= | (Εpa)–(Εpc) |> 57/ n , mV  

| Εp – Εp/2|= 48 / αc nα , mV  

Μετατόπιση Εp προς θετικά (οξείδωση) ή αρνητικά 

(αναγωγή) δυναμικά κατά 30 / αn mV, όταν δεκαπλασιάζεται 

η u  

Το Ιp είναι ανάλογο του u 
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Ημι–αντιστρεπτές αντιδράσεις  

Μια αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή σε πολύ χαμηλές ταχύτητες 

μεταβολής του δυναμικού γίνεται μη αντιστρεπτή σε μεγάλες ταχύτητες. Για τη μετάβαση από 

την αντιστρεπτή στην μη αντιστρεπτή συμπεριφορά (κι αντιστρόφως), το σύστημα περνάει από 

μια περιοχή ενδιάμεσων ταχυτήτων, όπου λέμε ότι παρουσιάζει ημι–αντιστρεπτή 

συμπεριφορά. Στο μεταβατικό αυτό διάστημα, στο ολικό ρεύμα συνεισφέρει τόσο η καθοδική, 

όσο και η ανοδική αντίδραση.  

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ημι–αντιστρεπτή συμπεριφορά στους 25οC είναι τα εξής: 

Το Ιp αυξάνεται με το u1/2, όχι όμως γραμμικά  

 Ipa/ Ιpc = 1 με την προϋπόθεση ότι αc  = αa = 0,5  

Το ΔΕp είναι μεγαλύτερο από 56,5/n mV και αυξάνει με την αύξηση του u  

Το Εc μετατοπίζεται προς αρνητικότερες τιμές με την αύξηση του u 

 

 

Χρονοαμπερομετρία  (Αρχή της Μεθόδου) 

 

Η χρονοαμπερομετρία είναι μια ηλεκτροχημική μέθοδος η οποία μας δίνει επί πλέον στοιχεία 

για το μελετούμενο μηχανισμό και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της 

διάχυσης. Αποτελεί το ‘αντίστροφο’ κάτα κάποιο τρόπο της μεθόδου της 

χρονοποτενσιομετρίας, αφού σύμφωνα με αυτή επιβάλλεται ένα σταθερό δυναμικό μεταξύ 

ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς, ενώ συγχρόνως παρακολουθείται και 

μελετάται η μεταβολή της πυκνότητας του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα με τον χρόνο. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου είναι απαραίτητο να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανάδευση του 

συστήματος. 

Με σκοπό την ανάπτυξη και φυσική περιγραφή της μεθόδου θεωρούμε και πάλι την απλή 

αντιστρεπτή οξειδοαναγωγική ηλεκτροχημική αντίδραση: 

-Οx +ne Red→  

και δεχόμαστε ότι η αρχική συγκέντρωση της ουσίας Red στο ηλεκτρολυτικό λουτρό είναι 

μηδέν. 

Η μορφή του επιβαλλόμενου δυναμικού παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.13. Η τιμή του αρχικού 

δυναμικού Ε1 επιλέγεται έτσι ώστε στην περιοχή αυτή να μην πραγματοποιείται αναγωγή του 

Ox ή οποιοδήποτε άλλη ηλεκτροδιακή δράση. 



Κεφάλαιο 1o                               Τροποποίηση ανοδικών ηλεκτροδίων με βάση τον λευκόχρυσο (Pt) 

 

21 

 

 

Σχήμα 1.13. Μορφή του επιβαλλόμενου δυναμικού στην μέθοδο της χρονοαμπερομετρίας. Ε1 αρχικό 

δυναμικό και Ε2 επιβαλλόμενο δυναμικό. 

 

Την χρονική στιγμή t=0 το δυναμικό μεταβάλλεται απότομα και παίρνει μια νέα τιμή Ε2 ,ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφεται η χρονική μεταβολή της πυκνότητας του ρεύματος. Η απόκριση 

αυτή του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.14 για διάφορες τιμές του επιβαλλόμενου 

δυναμικού Ε.  

 

Σχήμα 1.14. Διαφορετικές τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού σε μια σειρά πειραμάτων 

χρονοαμπερομετρίας (περιπτώσεις 1,2,3,4 και 5).(α). Αποκρίσεις του συστήματος οι οποίες 

αντιστοιχούν στις διαφορετικές τιμές του επιβαλλόμενου δυναμικού (β). Καμπύλη i–E η οποία 

προκύπτει από τις καμπύλες (i–t) του σχήματος β, για συγκεκριμένες χρονικές  τιμές τ (γ). 

 

Παρατηρούμε ότι (Σχήμα 1.14 α,β) για τιμές του Ε ηλεκτροθετικότερες του Εο της 

μελετούμενης δράσης (περίπτωση 1) , λαμβάνεται μια χρονοαμπερομετρική καμπύλη της 

μορφής της καμπύλης 1 (Σχήμα 1.14 β), όπου η πυκνότητα του ρεύματος παραμένει σταθερά 

μηδενική καθ’ όλη τη διάρκεια της επιβολής του δυναμικού. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

συγκέντρωση του Οx στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου δεν αλλάζει σημαντικά (<1%), λόγω 

της μικρής τιμής του επιβαλλόμενου δυναμικού. Στην περίπτωση κατά την οποία το 

επιβαλλόμενο δυναμικό παίρνει τιμές πολύ ηλεκτροαρνητικότερες του Εο (περιπτώσεις 4 και 
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5), το φαινόμενο ελέγχεται από το φαινόμενο της διάχυσης και η απόκριση του συστήματος 

περιγράφεται με τις καμπύλες 4,5. Στην περίπτωση αυτή η συγκέντρωση του Οx στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου μηδενίζεται και οι καμπύλες i=f(t) ταυτίζονται, δεδομένου ότι η 

τιμή της έντασης του ρεύματος περιορίζεται από την ταχύτητα της μεταφοράς του Οx, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της διάχυσης από το εσωτερικό του ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια 

του καθοδικού ηλεκτροδίου εργασίας (ρεύμα διάχυσης id ). Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις 2,3 

στις οποίες το δυναμικό δεν παίρνει αρκετά ηλεκτροαρνητικές τιμές ώστε να ικανοποιείται η 

παραπάνω συνθήκη, το Οx ανάγεται μεν στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας, ενώ η 

συγκέντρωσή του μειώνεται χωρίς όμως να μηδενίζεται. 

Η μείωση αυτή της συγκέντρωσης του Οx με τον χρόνο οδηγεί σε ταυτόχρονη μείωση του 

μετρούμενου ρεύματος. Η μεταβολή της συγκέντρωσης του Οx με τον χρόνο και με την 

απόσταση από το ηλεκτρόδιο εργασίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.15 [30–32]. Παρέκκλιση 

από τη μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.15 (b) θα σημαίνει κινητικές επιπλοκές. 

 

 

Εικόνα 1.15. Μεταβολή της συγκέντρωσης Cox με τον χρόνο και την απόσταση από την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου εργασίας, κατά την διάρκεια της εφαρμογής της μεθόδου της χρονοαμπερομετρίας (a). 

Γραφική παράσταση της συνάρτησης της πυκνότητας με τον χρόνο σε ένα απλό αντιστρεπτό 

ηλεκτροχημικό σύστημα (b). 

 

1.1.4 Στόχος πειραμάτων του 1ου Κεφαλαίου  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται ανοδικά ηλεκτρόδια με βάση τον λευκόχρυσο (Pt) 

χρησιμοποιώντας ως υπόστρωματα πλάκες τινανίου (Ti). Εξετάστηκαν διάφορες 

γραμμομοριακές αναλογίες των μετάλλων που απαρτίζουν τον καταλύτη με σκοπό την εύρεση 

της βέλτιστης τιμής. Στόχος των πειραμάτων ήταν η τροποποίηση του Pt με διάφορα μέταλλα 

προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους του ηλεκτροδίου με ταυτόχρονη διατήρηση ή 

και βελτίωση της ενεργότητας του καταλύτη. Το TiO2 επιλέχθηκε ως ένα φθηνό υλικό, ικανό 

a b 
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να βελτιώσει τις γεωμετρικές ιδιότητες όπως για παράδειγμα η διασπορά του μονομεταλλικού 

(Pt) ή διμεταλλικού (Pt-Ru) καταλύτη. Στην ίδια κατεύθυνση έγινε προσπάθεια 

αντικατάστασης και του Ru με ένα άλλο φθηνότερο μέταλλο όπως ο κασσίτερος, Sn, ο οποίος 

παρουσιάζει σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρόμοιες ιδιότητες. 

 

1.2 Πειραματικό Μέρος 

1.2.1 Παρασκευή διμεταλλικών και τριμεταλλικών ανοδικών ηλεκτροδίων 

Ηλεκτρόδια Pt–TiO2, Pt–Ru–TiO2, Pt–Ir και Pt–SnO2 υποστηριγμένα σε πλάκες Ti, 

παρασκευάστηκαν με θερμική διάσπαση πρόδρομων ενώσεων (H2PtCl6 , RuCl3,  H2IrCl6, 

SnCl4 & TiCl3 ) σε θερμοκρασία 500oC, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εναπόθεση του Pt 

πραγματοποιείται με απόδοση 60% σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ενώσεις όπου η απόδοση 

φτάνει το 100% [33–41]. Όλες οι πρόδρομες ενώσεις διαλύθηκαν σε ισοπροπανόλη και 

αναδεύτηκαν με τη βοήθεια υπερήχων για 15 λεπτά. Κατάλληλες ποσότητες πρόδρομων 

διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκαν ώστε να παρασκευαστούν ηλεκτρόδια με διαφορετικές 

γραμμομοριακές αναλογίες συστατικών. Μικρή ποσότητα των πρόδρομων ενώσεων 

εναποτέθηκε με χρήση μικροπιπέτας σε υποστρώματα Ti (15 x 15 mm) τα οποία αρχικά 

καθαρίστηκαν σε οξαλικό οξύ συγκέντρωσης 1 Μ για μια ώρα σε θερμοκρασία βρασμού. Τα 

δείγματα επεξεργάστηκαν θερμικά αρχικά στους 70oC για 10 λεπτά και ύστερα στους 500oC 

για άλλα 10 λεπτά. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή 

φόρτιση η οποία ανήλθε στα 1.9 ± 0.1 mg cm-2. Όλα τα δείγματα θερμάνθηκαν τελικά στους 

500oC για μια ώρα. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται οι διάφορες γραμμομοριακές αναλογίες των 

ηλεκτροδίων που παρασκευάστηκαν. 

Πίνακας 1.1. Γραμμομοριακές αναλογίες ανοδικών ηλεκτροδίων. 

Ηλεκτρόδια  Γραμμομοριακές Αναλογίες  

Pt–Ir 100–0 85–15 65–35 50–50 35–65 15–85 0–100 

Pt–TiO2 100–0  85–15  65–35 50–50 35–65 15–85 0–100 

Pt–Ru–TiO2 50–50–0 42.5–42.5–15 32.5–32.5–35 25–25–50 17.5–17.5–65 7.5–7.5–85 0–100 

Pt–SnO2 100–0 90–10 80–20 70–30 60–40 0–100  
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1.2.2 Πειραματική διάταξη 

Οι μετρήσεις XRD πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια συσκευής Siemens D–5000 XRD. Από 

την εξίσωση Scherrer (Εξ. 1.2) υπολογίστηκε το μέγεθος των σωματιδίων. Η μορφολογία της 

επιφάνειας των δειγμάτων διερευνήθηκε με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης 

(SEM) χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Zeiss LEO SUPRA 35VP. Οι μελέτες 

ανάλυσης επιφάνειας πραγματοποιήθηκαν σε θάλαμο υπερυψηλού κενού (P<10–9 mbar) 

εξοπλισμένο με ένα SPECS LHS–10 ημισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων. Οι μετρήσεις έλαβαν 

μέρος για δύο γωνίες κλίσης θ, 0o και 45o σε σχέση με την κανονική επιφάνεια του δείγματος 

ενώ η περιοχή ανάλυσης ήταν ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 2.5 x 4.5 mm2.  

Οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κελί όγκου (50 mL) (Σχήμα 1.16), μονού 

θαλάμου με τρία ηλεκτρόδια και με τη βοήθεια ενός γαλβανοστάτη–ποτενσιοστάτη (μAutolab 

Type III, Eco Chemie). Τα ηλεκτρόδια εργασίας που μελετήθηκαν περιείχαν διμεταλλικό ή 

τριμεταλλικό καταλύτη Pt–TiO2, Pt–Ru–TiO2, Pt–Ir ή Pt–SnO2. Η γεωμετρική επιφάνεια των 

ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ήταν 0.785 cm2. Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα σπειροειδές σύρμα Pt και το ηλεκτρόδιο αναφοράς ήταν ένα 

ηλεκτρόδιο υδραργύρου, MSE (REF 621, Radiometer Analytical) με δυναμικό +0.68 V σε 

σχέση με το ηλεκτρόδιο υδρογόνου (SHE) (Σχήμα 1.17).  

 

 

Σχήμα 1.16. Ηλεκτροχημικό κελί μονού θαλάμου τριών ηλεκτροδίων. (1) Ηλεκτρόδιο εργασίας. (2) 

Ηλεκτρόδιο αναφοράς και (3) Βοηθητικό ηλεκτρόδιο. 

 

Τα ηλεκτρόδια με καταλύτη Pt–TiO2 χρησιμοποιήθηκαν σαν άνοδοι και για πειράματα 

οξείδωσης αλκοολών (μεθανόλης και αιθανόλης) υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4). Για τα 

πειράματα ρόφησης–οξείδωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO stripping), αέριο CO (5% σε 

He) προσροφήθηκε στον ηλεκτροκαταλύτη για κατάλληλο χρόνο προκειμένου να επέλθει 

κορεσμός της επιφάνειας σε CO σε δυναμικό –0.6 V (vs MSE) υπό όξινο περιβάλλον (1 Μ 

HClO4). Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο διάλυμα αέριο Ar για 10 λεπτά προκειμένου να 
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απομακρυνθεί το διαλυμένο στον ηλεκτρολύτη CO, και το προσροφημένο στην επιφάνεια CO 

οξειδώθηκε ηλεκτροχημικά κατά τη διάρκεια κυκλικής βολταμετρίας. 

 

Σχήμα 1.17. Ηλεκτρόδιο εργασίας (a). Ηλεκτρόδιο αναφοράς (b). Βοηθητικό ηλεκτρόδιο (c). 

 

1.3 Αποτελέσματα 

1.3.1 Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων Pt–TiO2 και Pt–Ru–TiO2 

Περίθλαση Ακτίνων–X (X–Ray Diffraction, XRD) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του XRD καλά καθορισμένες κορυφές παρατηρούνται για τα 

δείγματα που περιέχουν Pt σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 30%. Το TiO2 εντοπίζεται 

κυρίως ως ανατάση συνέπεια τόσο της χαμηλής θερμοκρασίας (500oC) όσο και της διαδικασίας 

η οποία ακολουθήθηκε για την παρασκευή των δειγμάτων. Από το Σχήμα 1.18 (a) δεν 

παρατηρείται καμία σημαντική μετατόπιση μεταξύ των κύριων κορυφών του Pt και του TiO2 

με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο σχηματισμός κραμάτων. 

Η εξίσωση Scherrer (1.2) (για την κορυφή του Pt (111) η 2θ=40o) εφαρμόστηκε έτσι ώστε να 

υπολογισθεί το μέσο μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

περιεκτικότητα σε TiO2 τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος των σωματιδίων του Pt. Ωστόσο, μετά 

από μία κρίσιμη τιμή της περιεκτικότητας του TiO2, της τάξης του 50%, το μέγεθος των 

σωματιδίων παραμένει σταθερό (περίπου 18 nm), δυόμιση φορές μικρότερο σε σχέση με την 

περίπτωση του καθαρού Pt (Σχήμα 1.18 (b) και Πίνακας 1.2). Στη βιβλιογραφία έχει ήδη 

αναφερθεί ότι, το TiO2 μπορεί να συμπεριφερθεί ως ένα πολύ καλό υπόστρωμα για τη διασπορά 

του Pt [42–44]. Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι μια πρώτη ένδειξη ότι η ηλεκτροχημικά ενεργή 

επιφάνεια των ηλεκτροδίων που περιέχουν TiO2 αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή του 

καθαρού Pt. 
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Σχήμα 1.18. Φάσματα XRD για όλα τα ηλεκτρόδια που παρασκευάστηκαν (a) και επίδραση της 

περιεκτικότητας σε ΤιΟ2 στο μέγεθος των σωματιδίων Pt (b). 

 

Πίνακας 1.2. Μέγεθος σωματιδίων Pt (nm). 

 
(*Α.Π. Αδύνατος προσδιορισμός) 

 

O υπολογισμός του μεγέθους των σωματιδίων πραγματοποιήθηκε και για το ηλεκτρόδιο Pt–

Ru–TiO2 με βάση την εξίσωση (1.2) (για τις κορυφές του Pt (111) στις 40o και του Pt (200) 

στις 46ο και για τις κορυφές του Ru (110) στις 27,5ο και του Ru (101) στις 35ο) προκειμένου 

να εκτιμηθεί το μέγεθος των κρυσταλλιτών του Pt και του Ru. Και σε αυτή την περίπτωση όσο 

μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε TiO2 τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών του Pt και του Ru (Πίνακας 1.3).  

 

(a) 

(b) 
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Σχήμα 1.19. Φάσματα XRD για όλα τα ηλεκτρόδια που παρασκευάστηκαν (a) και επίδραση της 

περιεκτικότητας σε ΤiΟ2 στο μέγεθος των σωματιδίων Pt και Ru (b). 

 

Πίνακας 1.3. Μέγεθος κρυσταλλιτών Pt και Ru.  

Pt–RuO2–TiO2 
Μέγεθος των κρυσταλλιτών 

της Pt (nm) 

Μέγεθος των κρυσταλλιτών του 

Ru (nm) 

50–50–0 21,3 29,6 

42,5–42,5–15 15,5 30,4 

32,5–32,5–35 11,4 17,3 

25–25–50 9,0 14,3 

17,5–17,5–65 7,4 13,4 

7,5–7,5–85 Α.Π. * Α.Π. * 

0–0–100 – – 

(Α.Π. *Αδύνατος προσδιορισμός) 

 

 

Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων–Χ (XPS) 

Για τα διμεταλλικά ηλεκτρόδια Pt-TiO2 παρατηρείται η ύπαρξη καθαρού μεταλλικού 

λευκόχρυσου και όχι οξείδιά του εκτός από το δείγμα με Pt(15%)–TiO2(85%) (Σχήμα 1.20). 

(b) 

(a) 
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Σχήμα 1.20. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων–Χ (XPS) των ηλεκτροδίων Pt–TiO2 πριν και 

μετά από ιοντοβολή της επιφάνειας [45]. 
 

Ανάλογα ηταν τα αποτελέσματα και για τα τριμεταλλικά ηλεκτρόδια τα οποία έδειξαν την 

ύπαρξη κυρίως καθαρού μεταλλικού λευκόχρυσου. Ωστόσο, για το ηλεκτρόδιο Pt(7.5%)–

Ru(7.5%)–TiO2(85%), ο Pt, στα πρώτα στρώματα (μερικά νανόμετρα) της επιφάνειας 

βρίσκεται ως οξείδιο (Σχήμα 1.21 (a)). Η ύπαρξη Pt στη μεταλλική φάση γίνεται ορατή μόνο 

όταν αφαιρούνται μέσω ιοντοβολής (sputtering) τα εξωτερικά στρώματα και γίνει 

επανασάρωση (Σχήμα 1.21 b). 
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Σχήμα 1.21. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων–Χ (XPS) για το ηλεκτρόδιο Pt(7.5%)–Ru(7.5%)–

TiO2 (85%) πριν (a) και μετά (b) από ιοντοβολή της επιφάνειας [46]. 

(a) (b) 
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Σχήμα 1.22. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων–Χ (XPS) για το ηλεκτρόδιο 

Pt (17.5%)–Ru(17.5%)–TiO2(65%) πριν (a) και μετά (b) από ιοντοβολή [46]. 

 

Στο Σχήμα 1.22 φαίνονται παρόμοια φάσματα φωτοηλεκτρονίων ακτίνων–Χ (XPS) για το 

ηλεκτρόδιο Pt(17.5%)–Ru(17.5%)–TiO2(65%) πριν και μετά από ιοντοβολή της επιφάνειας. Η 

ύπαρξη του οξειδίου του Pt στα ανώτερα στρώματα της επιφάνειας και σε αυτή την περίπτωση 

είναι εμφανής. Το γεγονός ότι με την αύξηση της περιεκτικότητας σε Pt, υπερισχύει το φάσμα 

του μετάλλου έναντι του οξειδίου αποτελεί ένδειξη ότι το οξείδιο του Pt βρίσκεται μόνο στα 

πρώτα στρώματα της επιφάνειας έχοντας σταθερό πάχος ανεξάρτητο της περιεκτικότητας σε 

Pt. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι μετά την ιοντοβολή (Σχήμα 1.22 b) το φάσμα XPS μπορεί να 

αναλυθεί αποκλειστικά από φάσμα μεταλλικής Pt. 

 

 
 

Σχήμα 1.23. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων–Χ (XPS) για τα ηλεκτρόδια  

 Pt(7.5%)–Ru(7.5%)–TiO2(85%) και Pt(17.5%)–Ru(17.5%)–TiO2(65%) πριν και μετά από ιοντοβολή. 

(a) (b) 
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Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 

Εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) ελήφθησαν μόνο για το διμεταλλικό 

καταλύτη Pt–TiO2. Μολονότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος των 

σωματιδίων από τις εικόνες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (Σχήμα 1.24) συμπεραίνουμε ότι 

είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτά που υπολογίστηκαν από το φάσματα XRD.  

Επιπλέον, τα υμένια παρουσιάζουν μια αρκετά πορώδη μορφή καθώς τα σωματίδια του Pt είναι 

πολύ καλά διασκορπισμένα και ομοιόμορφα κατανεμημένα στην επιφάνεια παρουσία του 

TiO2. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση του καθαρού Pt, φαίνεται να υπάρχει ο 

σχηματισμός ενός λεπτού υμενίου το οποίο ακολουθεί τη δομή του υποστρώματος. 

 

 

Σχήμα 1.24. Εικόνες SEM για ηλεκτρόδια καθαρού Pt και Pt(50%)–TiΟ2(50%). 
 
 

1.3.2 Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός διμεταλλικών και τριμεταλλικών ηλεκτροδίων 

(Pt–TiO2, Pt–Ru–TiO2, Pt–Ir και Pt–SnO2) 

Κυκλική βολταμετρία  

Τα ηλεκτρόδια χαρακτηρίστηκαν με πειράματα κυκλικής βολταμετρίας χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης (10-400 mV s-1), σταθερό εύρος δυναμικού και σταθερή 
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θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος). Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε HClO4 

(υπερχλωρικό οξύ) συγκέντρωσης 1Μ. Για όλες τις μετρήσεις, ως ηλεκτρόδιο αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρόδιο Hg/HgSO4 (MSE). Η ένταση του ρεύματος και το βολταμετρικό 

φορτίο είχε άμεση σχέση με τη φόρτιση του κάθε υποστρώματος. 

 

Ηλεκτρόδια Pt–TiO2 & Pt–Ru–TiO2 

Παρακάτω φαίνεται το κυκλικό βολταμογράφημα για το ηλεκτρόδιο Pt50–(TiO2)50 για 

διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης. Παρατηρώντας το Σχήμα 1.25 βλέπουμε ότι μεγαλώνοντας 

τον ρυθμό σάρωσης αυξάνεται και η ένταση του ρεύματος του κυκλικού βολταμογραφήματος. 

Το φορτίο Q όμως, παραμένει σταθερό, καθώς ισχύει η εξίσωση 1.6.  

 

2

1

E

E

1
Q = × I×dE

υ
                                                                        (1.6) 

 

Όπου      υ : ρυθμός σάρωσης, V s-1 

          Ι : η ένταση του ρεύματος, A 

          Ε : το δυναμικό, V 

 

 
 

Σχήμα 1.25. Κυκλικό βολταμογράφημα για ρυθμό σάρωσης από 10 mV s–1 έως 400 mV s–1. 
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Στα Σχήματα 1.26 και 1.27 φαίνονται τα κυκλικά βολταμογραφήματα για όλες τις αναλογίες 

μεταλλικής φόρτισης που μελετήθηκαν. Αρχικά (Σχήμα 1.26) για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt–

TiO2 και ύστερα (Σχήμα 1.27) για το ηλεκτρόδιο Pt–Ru–TiO2.  

 

Σχήμα 1.26. Κυκλικά βολταμογραφήματα για τα ηλεκτρόδια εργασίας Pt–TiO2, στη μόνιμη κατάσταση 

υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC (ρυθμός σάρωσης 50 mV s-1). 

 

 

Σχήμα 1.27. Κυκλικά βολταμογραφήματα για όλα τα ηλεκτρόδια Pt–Ru–TiO2, στη μόνιμη κατάσταση 

υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC. Το ρεύμα κανονικοποιείται με την γεωμετρική επιφάνεια. 

u=50 mV s-1 [46]. 
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Συγκριτικά στο Σχήμα 1.28 παρουσιάζονται τα κυκλικά βολταμογραφήματα για τον καθαρό 

Pt, καθαρό TiO2 και Pt(50%)–TiO2(50%) στην περίπτωση του διμεταλλικού ηλεκτροδίου (a) 

και για τον καθαρό Pt, Pt(50%)–Ru(50%) και Pt(25%)–Ru(25%)–TiO2(50%) αντίστοιχα για το 

τριμεταλλικό ανοδικό ηλεκτρόδιο (b). Οι παρατηρούμενες πυκνότητες ρεύματος του καθαρού 

TiO2 είναι αμελητέες, όπως αναμένεται υπό τις συνθήκες πραγματοποίησης των πειραμάτων 

(χωρίς ακτινοβολία) [38].  

 

Σχήμα 1.28. Κυκλικά βολταμογραφήματα για τα διμεταλλικά (a) και τριμεταλλικά (b) ηλεκτρόδια στη 

μόνιμη κατάσταση υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC. Το ρεύμα κανονικοποιείται με τη 

γεωμετρική επιφάνεια. u=50 mV s-1. 

 

Tο κυκλικό βολταμογράφημα για καθαρό Pt παρουσιάζει τον σχηματισμό οξειδίου του 

λευκόχρυσου στα 0.2 V (vs MSE), την αναγωγή του οξειδίου στα 0.05V (vs MSE) και την 

περιοχή ρόφησης–εκρόφησης υδρογόνου (–0.8V ως –0.4V vs MSE). Η ύπαρξη του TiO2 και 

στις δυο περιπτώσεις (διμεταλλικού και τριμεταλλικού ανοδικού ηλεκτροδίου) έχει ως 

αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη αύξηση του συνολικού φορτίου και πιο συγκεκριμένα μια 

μεγάλη αύξηση στις πυκνότητες ρεύματος που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του 

σχηματισμού και της αναγωγής του οξειδίου του λευκόχρυσου και στην περιοχή ρόφησης– 

εκρόφησης υδρογόνου. Έτσι, η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια (EAS) αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερη στην περίπτωση των δειγμάτων που περιέχουν TiO2. Ενίσχυση της ηλεκτροχημικά 

ενεργής επιφάνειας του Pt και Pt–Ru παρατηρείται για τα δείγματα με περιεκτικότητα σε TiO2 

μέχρι 50% ενώ περαιτέρω αύξηση της περιεκτικότητας του TiO2 έχει αντίθετο αποτέλεσμα. 

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι η περιοχή ρόφησης–εκρόφησης 

(a) 
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του υδρογόνου παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις και για περιοχή δυναμικών από –0.8 V 

έως –0.4 V. Επίσης για τα ηλεκτρόδια με ποσοστό λευκόχρυσου από 35~100% και για 

δυναμικό Ε>0.2 V φαίνεται ο σχηματισμός του οξειδίου του λευκόχρυσου και η αναγωγή του 

περίπου στα 0.1 V (vs MSE). Επίσης, εντυπωσιακό είναι ότι το εμβαδό της αναγωγικής 

κορυφής, η οποία συνδέεται με την ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια (EAS), αυξάνει μονότονα 

με την περιεκτικότητα σε TiO2 (έως και 50%) (Σχήμα 1.28). 

 

Ηλεκτρόδια Pt –Ir και Pt–SnO2 

Η επίδραση της συνεναπόθεσης Ir και Pt στα κυκλικά βολταμογραφήματα φαίνεται στο Σχήμα 

1.29. Το εμβαδό της αναγωγικής κορυφής, η οποία συνδέεται με την ηλεκτροχημικά ενεργή 

επιφάνεια (EAS), αυξάνει μονότονα με την περιεκτικότητα σε Ir (ως και 50%).  

Ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και για το ηλεκτρόδιο του Pt τροποποιημένο με SnO2. Η 

αύξηση της πυκνότητας ρεύματος παρατηρείται έως αύξηση της γραμμομοριακής 

περιεκτικότητας σε SnO2 έως και 20% (Σχήμα 1.30). 

Και στις δυο προαναφερθείσες περιπτώσεις παρατηρείται αλλοίωση των χαρακτηριστικών 

κορυφών του Pt στην περιοχή ρόφησης-εκρόφησης του υδρογόνου παρουσία δεύτερου 

μετάλλου. Μια συμπεριφορά που συνδέεται κυρίως με το ηλεκτρονικό φαινόμενο [47–54].  

 

 
 

Σχήμα 1.29. Επίδραση της περιεκτικότητας σε Ir στο κυκλικό βολταμμογράφημα (CV) στη μόνιμη 

κατάσταση υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC. u=50 mV s-1. 
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Σχήμα 1.30. Επίδραση της φόρτισης του SnO2 στις πυκνότητες ρεύματος στην μόνιμη κατάσταση υπό 

όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC. u=50 mV s-1. 

 

Πειράματα ρόφησης οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO stripping) 

Τα πειράματα ρόφησης–οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO stripping) 

πραγματοποιήθηκαν για όλα τα ηλεκτρόδια με σκοπό να προσδιοριστεί η ηλεκτροχημικά 

ενεργή επιφάνεια. Παρακάτω ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις για τα διμεταλλικά (Pt-

TiO2) και τριμεταλλικά (Pt-Ru-TiO2) ηλεκτρόδια (Σχήματα 1.31–1.32).  

 

 

Σχήμα 1.31. Κυκλικά βολταμογραφήματα (πρώτη και δεύτερη σάρωση) μετά από προσρόφηση CO 

σε σταθερό δυναμικό, E=-0.6 V (vs MSE) ηλεκτρόδια του καθαρού Pt (πάνω) (a,b) και Pt(50%)–

TiO2(50%) (κάτω) (a) και Pt(25%)–Ru(25%)–TiO2(50%) (b) υπό όξινες συνθήκες (1 M HClO4) στους 

25οC. u=50 mV s-1 [45,46]. 
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Η ποσότητα του προσροφημένου CO είναι πολύ μεγαλύτερη στα τροποποιημένα με TiO2 

ηλεκτρόδια και στις δύο περιπτώσεις (διμεταλλικού και τριμεταλλικού ηλεκτροδίου). Πρέπει 

επίσης να αναφερθεί ότι ο απαιτούμενος χρόνος προσρόφησης έτσι ώστε να κορεστεί η 

επιφάνεια από το CO είναι τρείς φορές μεγαλύτερος παρουσία του TiO2 (50%) σε σχέση με 

αυτόν του καθαρού Pt ή Pt–Ru (50:50). Επιπλέον, τα ηλεκτρόδια με περιεκτικότητα σε TiO2 

μεγαλύτερη του 70% είναι εντελώς ανενεργά κατά την προσρόφηση CO, φαινόμενο το οποίο 

είναι σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα της κυκλικής βολταμετρίας, όπου τα 

βολταμογραφήματα αυτών των δειγμάτων είναι παρόμοια με αυτά του καθαρού TiO2. Αυτή η 

παρατήρηση μπορεί να εξηγηθεί από την πιθανή ασυνέχεια των υμενίων με μεγάλη 

περιεκτικότητα TiO2, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία επιφάνεια με αμελητέα αγωγιμότητα. 

Επιπλέον, τα πολύ μικρά σωματίδια του Pt μποροεί να εσωκλειστούν από το TiO2 με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με τα υμένια καθαρού TiO2. 

Στην περίπτωση των ηλεκτροδίων Pt–SnO2, μεγαλύτερη επιφάνεια για προσρόφηση CO 

εμφάνισε το ηλεκτρόδιο Pt(80%)–SnO2(20%). Ο χρόνος προσρόφησης είναι λίγο μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο του καθαρού Pt, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η ηλεκτροχημικά ενεργή 

επιφάνεια είναι μεγαλύτερη (Σχήμα 1.32). 

 

 
 

Σχήμα 1.32. Επίδραση της περιεκτικότητας σε SnO2 στην κορυφή οξείδωσης του CO. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα ρόφησης-οξείδωσης του CO (Σχήματα 1.31 και 1.32), 

παρατηρείται μια αξιοσημείωτη διαφορά στο δυναμικό εμφάνισης της κορυφής οξείδωσης 

κατά την τροποποίηση του Pt με TiO2 και με SnO2. Στην περίπτωση του SnO2 παρατηρείται 
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μετατόπιση της κορυφής οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα προς υψηλότερα δυναμικά. 

Μια συμπεριφορά που επαληθεύει το ηλεκτρονιακό φαινόμενο ανάμεσα στον Pt και το SnO2. 

Αντίθετα, στην τροποποίηση του ηλεκτροδίου με TiO2, καμία αλλαγή στο δυναμικό δεν 

παρατηρήθηκε μεταξύ των κορυφών οξείδωσης ανάλογα με την προστηθέμενη ποσότητα του 

TiO2, προκρίνοντας την επικράτηση του γεωμετρικού φαινομένου (Παρ. 1.1.1). 

 

Υπολογισμός της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας (EAS) 

Η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια υπολογίστηκε τόσο από πειράματα ρόφησης-οξείδωσης 

CO (Σχήματα 1.31 και 1.32) όσο και από την ανάλυση της αναγωγικής κορυφής της κυκλικής 

βολταμετρίας (Σχήματα 1.26-1.29). Από την ολοκλήρωση των κορυφών αυτών και 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1.6, υπολογίστηκε το φορτίο, το οποίο διαιρέθηκε με τους 

κατάλληλους συντελεστές (440 μC/cm2 για την αναγωγική κορυφή και 420 μC/cm2 για την 

οξείδωση του CO) προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια. 

Το Σχήμα 1.33 δείχνει την επίδραση της περιεκτικότητας του TiO2 στην ηλεκτροχημικά ενεργή 

επιφάνεια των ηλεκτροδίων Pt-TiO2. Παρουσιάστηκε σχεδόν μίας τάξης μεγέθους αύξηση της 

ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας μέχρι η περιεκτικότητα σε TiO2 να φθάσει το 50%. Αυτή η 

ενίσχυση είναι αρκετά σημαντική και θα μπορούσε να εκτιμηθεί περαιτέρω αν συνυπολογισθεί 

το κόστος του ηλεκτροδίου ή εναλλακτικά η περιεκτικότητα του ηλεκτροδίου σε Pt. Τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για τα ηλεκτρόδια Pt–Ru–TiO2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.33 (b). 

Παρομοίως, παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας μέχρι 

η περιεκτικότητα σε TiO2 να φτάσει το 50%. Το ηλεκτρόδιο Pt(25%)–Ru(25%)–TiO2(50%) 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια ανά γραμμάριο Pt–Ru που 

χρησιμοποιείται και επομένως έχει τον μεγαλύτερο λόγο απόδοσης προς τιμή.  

Ίδια περίπου συμπεριφορά παρατηρήθηκε και για το διμεταλλικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2, αν και 

η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια αυξάνεται λιγότερο έως και 11%, με την αύξηση της 

περιεκτικότητας σε SnO2 έως και 20%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια τόσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα 

καθώς επίσης και ότι η τιμή του Sn είναι χαμηλότερη από αυτή του Pt (29.5 $/kg για το Sn και 

29000 $/kg για τον Pt), μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση στο κόστος του ανοδικού 

ηλεκτροδίου (Σχήμα 1.34). Παρότι η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια δεν αυξάνεται 

δραματικά με την προσθήκη του SnO2, η προσθήκη του συγκεκριμένου μετάλλου θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική στις διεργασίες όπου ο Pt δηλητηριάζεται από CO. Βιβλιογραφικά έχει 
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αναφερθεί ότι το CO ροφάται εκλεκτικά στον Pt και όχι στο SnO2 αλλά μόνο αυτά του Pt. Ως 

εκ τούτου οι διαθέσιμες υδροξυλομάδες που προκύπτουν από την αντίδραση διάσπασης του 

νερού να δημιουργούν δεσμούς με τα ενεργά κέντρα του SnO2 και συμμετέχουν σε αντιδράσεις 

οξείδωσης του CO, απελευθερώνοντας ενεργά κέντρα του Pt [55–60]. 

 

Σχήμα 1.33. Επίδραση της περιεκτικότητας σε TiO2 στην ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια βάσει των 

αποτελεσμάτων της κυκλικής βολταμετρίας (reduction) και της ρόφησης–οξείδωσης CO (CO 

stripping). Ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια για τα διμεταλλικά ηλεκτρόδια Pt–TiO2 (a) και για τα 

τριμεταλλικά Pt–Ru–TiO2 (b). 

 

 

Σχήμα 1.34. Επίδραση της περιεκτικότητας σε SnO2 στην ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια βάσει των 

αποτελεσμάτων της κυκλικής βολταμετρίας (κλειστά σύμβολα) και της ρόφησης–οξείδωσης CO (ανοιχτά 

σύμβολα). 

 

(a) (b) 
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Η γνώση της EAS βοηθάει στην εξήγηση του αποτελεσματικού ρόλου του TiO2 σε αυτού του 

είδους τα διμεταλλικά και τριμεταλλικά ηλεκτρόδια. Το φαινόμενο συνέργειας, το 

ηλεκτρονιακό και το γεωμετρικό φαινόμενο λαμβάνουν μέρος κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας ενός τροποποιημένου ηλεκτροδίου. Το πρώτο φαινόμενο αποκλείεται αφού το 

TiO2 είναι εντελώς ανενεργό υπό τις συνθήκες διερεύνησης. Για να διερευνηθεί εάν υπάρχει 

ηλεκτρονιακό φαινόμενο που έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της λειτουργίας του 

λευκόχρυσου σχεδιάστηκε σε γραφική παράσταση το συνολικό φορτίο της κυκλικής 

βολταμετρίας κανονικοποιημένο με την ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια για κάθε δείγμα ως 

συνάρτηση της περιεκτικότητάς του σε TiO2. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και στο Σχήμα 1.35, μολονότι η περιεκτικότητα σε TiO2 επιδρά στο 

συνολικό φορτίο, qtotal, το κανονικοποιημένο φορτίο είναι σταθερό για όλα τα δείγματα και στις 

δυο περιπτώσεις. Αυτό είναι μία απόδειξη ότι ο ρόλος του TiO2 συνδέεται περισσότερο με το 

γεωμετρικό φαινόμενο (αύξηση EAS) και λιγότερο με το ηλεκτρονιακό. Το TiO2 φαίνεται να 

δρα ως ένα δεύτερο και πιο αποτελεσματικό υπόστρωμα στο οποίο ο Pt έχει καλύτερη 

διασπορά και καλύτερη κατανομή αφού βρίσκεται στη μορφή μικρότερων μεταλλικών 

σωματιδίων, ικανών όμως να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας. 

 

     

Σχήμα 1.35. Επίδραση της περιεκτικότητας σε TiO2 στο συνολικό φορτίο, Qtotal (αριστερός y–

άξονας) και του κανονικοποιημένου με την EAS φορτίου, Qtotal/EAS (δεξιός άξονας). Διμεταλλικό 

(α) και τριμεταλλικό ηλεκτρόδιο (b). 

 

(a) 

(b) 
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1.3.3 Ηλεκτροχημική οξείδωση μεθανόλης και αιθανόλης σε ανοδικά ηλεκτρόδια Pt–TiO2 

Η ηλεκτροχημική ενεργότητα των διμεταλλικών ηλεκτροδίων Pt-TiO2 αξιολογήθηκε κατά την 

οξείδωση μεθανόλης και αιθανόλης.  

Αρχικά, για διάλυμα μεθανόλης σε όξινες συνθήκες τα αποτελέσματα της κυκλικής 

βολταμετρίας φαίνονται στο Σχήμα 1.36. Η ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα αυξάνεται με την 

αύξηση της περιεκτικότητας σε TiO2 λόγω της μεγαλύτερης ηλεκτροχημικά ενεργής 

επιφάνειας. Στην περίπτωση του καθαρού Pt η οξείδωση αρχίζει στα 0.05 V (vs MSE) και 

ακολουθείται από μία μονότονη αύξηση του ηλεκτροκαταλυτικού ρυθμού μέχρι τα 0.35 V (vs 

MSE). Από το συγκεκριμένο δυναμικό μέχρι τα 0.50 V (vs MSE) ακολουθεί πτώση του 

ρυθμού, συμπεριφορά που οφείλεται εν μέρει στα ενδιάμεσα προϊόντα της οξείδωσης που 

δηλητηριάζουν τα ενεργά κέντρα του καταλύτη καθώς και στον σχηματισμό του οξειδίου του 

λευκόχρυσου (Παρ. 1.3.2). Ακολουθεί αύξηση της έντασης του ρεύματος κυρίως λόγω της 

αντίδρασης έκλυσης του οξυγόνου. Λόγω της αναγωγής των PtOx και της εκ νέου 

διαθεσιμότητας ενεργών κέντρων λευκόχρυσου, μία δεύτερη κορυφή οξείδωσης της 

μεθανόλης παρατηρείται κατά τη σάρωση προς τα πίσω στα 0.08 V (vs MSE) (Σχήμα 1.36). 

Αυτή η συμπεριφορά είναι σε πλήρη συμφωνία με προηγούμενες μελέτες για την οξείδωση της 

μεθανόλης χρησιμοποιώντας με ανόδους με βάση τον Pt [61,62]. Η ηλεκτροκαταλυτική 

ενεργότητα της ανόδου φαίνεται να αυξάνεται δραματικά στην περίπτωση των ηλεκτροδίων 

που περιέχουν TiO2. Ο ρυθμός οξείδωσης της μεθανόλης είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη 

στην περίπτωση της ανόδου Pt(50%)–TiO2(50%) σε σχέση με το ηλεκτρόδιο Pt. 

Στο Σχήμα 1.37 δίνονται τα τυπικά κυκλικά βολταμογραφήματα καταλυτών Pt-ΤiO2 κατά την 

οξείδωση αιθανόλης. Κατά τη θετική σάρωση του δυναμικού εμφανίζονται δύο κορυφές 

οξείδωσης: η πρώτη σε δυναμικό περίπου 0.3 V (vs MSE) η οποία οφείλεται στην οξείδωση 

της αιθανόλης και η δεύτερη σε δυναμικό 0.5 V vs MSE λόγω οξείδωσης παραπροϊόντων όπως 

η ακεταλδεΰδη και το οξικό οξύ. Στην αντίστροφη σάρωση εμφανίζεται ακόμη κορυφή 

σάρωσης (0.02 V vs MSE) που αποδίδεται κυρίως στην οξείδωση των παραπροϊόντων [63,64]. 

Παρόμοια συμπεριφορά για τα τροποποιημένα ηλεκτρόδια παρατηρείται και στην περίπτωση 

της αιθανόλης, όπου για φόρτιση σε TiO2 έως 50% η ενεργότητα των ηλεκτροδίων αυξάνει. 

Συμπεριφορά που παρατηρείται από τα ρεύματα των κορυφών οξείδωσης.  
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Σχήμα 1.36. Κυκλικά βολταμογραφήματα κατά την οξείδωση μεθανόλης σε ηλεκτρόδια Pt–TiO2. 

Συνθήκες πειράματος: Ηλεκτρολύτης HClO4 0.1 M και CH3OH 0.5 M, T=25oC και u=50 mV s-1. 

 

  

 

Σχήμα 1.37. Κυκλικά βολταμογραφήματα κατά την οξείδωση αιθανόλης σε ηλεκτρόδια Pt–TiO2. Συνθήκες 

πειράματος: Ηλεκτρολύτης HClO4 0.1 M και C2H5OH 0.5 M, T=25oC και u=50 mV s-1. 
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Η συμπεριφορά των ηλεκτροδίων αξιολογήθηκε επίσης με χρήση αμπερομετρίας υπό σταθερό 

δυναμικό (E=0.185 V), κατάτι μικρότερο του δυναμικού της πρώτης κορυφής οξείδωσης. Σε 

όλα τα ηλεκτρόδια παρατηρείται αρχικά μια απότομη πτώση της ενεργότητας ενώ την 

καλύτερη συμπεριφορά μετά από μία ώρα παρουσιάζει το ηλεκτρόδιο Pt(50%)–TiO2(50%). 

 

Σχήμα 1.38. Χρονοαμπερομετρία κατά τη διάρκεια οξείδωσης της μεθανόλης (a) και αιθανόλης (b) σε 
διάλυμα CH3OH (1 Μ)+HClO4 (1 Μ). 

 

 

Σύγκριση μεθανόλης και αιθανόλης στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt–TiO2 

Το Σχήμα 1.39 δείχνει βολταμογραφήματα κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση της μεθανόλης 

με συγκέντρωση 1 Μ (Σχήμα 1.39 κάτω) και της αιθανόλης 1 Μ (Σχήμα 1.39 πάνω) 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια καθαρού Pt και Pt(50%)–TiO2(50%) υπό όξινες συνθήκες (1 Μ 

HClO4). 

Στην περίπτωση της μεθανόλης παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση προς χαμηλότερα 

δυναμικά, τόσο στην έναρξη της οξείδωσης όσο και στην κορυφή οξείδωσης (150–200 mV 

και 20–60 mV αντίστοιχα). Ως συνέπεια η οξείδωση της μεθανόλης στο τροποποιημένο με 

50% TiO2 ηλεκτρόδιο φαίνεται να ευνοείται έναντι της περίπτωσης του καθαρού Pt. 

Μολονότι η ηλεκτροκαταλυτική συμπεριφορά των ηλεκτροδίων είναι ποιοτικά παρόμοια και 

στην περίπτωση της οξείδωσης της αιθανόλης (Σχήμα 1.39 πάνω), η συνολική ενίσχυση  των 

ρυθμών οξείδωσης είναι μικρότερη (ως 300%) ενώ μία μετατόπιση των κορυφών οξείδωσης 

προς υψηλότερα δυναμικά παρατηρείται στην περίπτωση των ηλεκτροδίων με TiO2. Το 

γεγονός ότι η ηλεκτροχημική οξείδωση της αιθανόλης οδηγεί σε πρόσθετα ενδιάμεσα προϊόντα 

εκτός του μονοξειδίου του άνθρακα όπως το οξικό οξύ το οποίο επίσης προσροφάται στην 
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επιφάνεια μπορεί να είναι ο λόγος για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και σχετίζεται με την 

αυξημένη δυσκολία διάσπασης του δεσμού C-C.  

 

 

Σχήμα 1.39. Ηλεκτροχημική οξείδωση αιθανόλης 1 M (πάνω) και μεθανόλης (κάτω) υπό όξινες 

συνθήκες (1 M HClO4) στους 25οC χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρόδια καθαρού Pt και Pt(50%)–

TiO2(50%). u= 50 mV s-1 [45]. 

 

 

1.3.4 Ηλεκτροχημική οξείδωση μεθανόλης, αιθανόλης και γλυκερόλης σε ανοδικά 

ηλεκτρόδια PtRu-TiO2 

Τα τροποποιημένα με TiO2 ηλεκτρόδια μελετήθηκαν κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση της 

μεθανόλης, αιθανόλης και γλυκερόλης. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση της 

ενεργότητας καθώς αυξήθηκε η περιεκτικότητα σε TiO2 έως και 50%. Περαιτέρω αύξηση σε 

TiO2 είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των πυκνοτήτων ρεύματος. Μια συμπεριφορά 

που ίσως συνδέεται με το μη αγώγιμο φιλμ που σχηματίζεται όσο μειώνεται η περιεκτικότητα 

σε Pt-Ru.  

Αντίθετα, κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση της αιθανόλης και γλυκερόλης οι ρυθμοί 

οξείδωσης ήταν αρκετά μικρότεροι σε σχέση με την περίπτωση της μεθανόλης (Σχήμα 1.40). 

Η δημιουργία ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία καταλαμβάνουν και ενεργά κέντρα του 
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καταλύτη καθώς και η δυσκολία διάσπασης των δεσμών C-C είναι οι κύριοι λόγοι για την 

μειωμένη ηλεκτροχημική οξείδωση της αιθανόλης και γλυκερόλης. 

 

 

Σχήμα 1.40. Ηλεκτροχημική οξείδωση μεθανόλης (a), αιθανόλης (b) και γλυκερόλης (c) 1Μ για τα 

ηλεκτρόδια με περιεκτικότητες Pt(50%)-Ru(50%), Pt(25%)-Ru(25%)-TiO2(50%) υπό όξινες συνθήκες 

(1M HClO4) στους 25οC. Το ρεύμα κανονικοποιείται με τη γεωμετρική επιφάνεια. u=50mV s-1 [65]. 

 

1.4 Συμπεράσματα 

Ηλεκτρόδια Pt-TiO2 

Διάφορα διμεταλλικά ηλεκτρόδια Pt-TiO2 παρασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν 

φυσικοχημικά με XRD, SEM, XPS, όπως και με ηλεκτροχημικές τεχνικές, πειραμάτων 

κυκλική βολταμετρία (CV), χρονοαμπερομετρία και ρόφησης-οξείδωση μονοξειδίου του 

άνθρακα (CO stripping).  

Βρέθηκε ότι, η περιεκτικότητα σε TiO2 μέχρι και 50% στα ηλεκτρόδια είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας (EAS). Η EAS του ηλεκτροδίου Pt(50%)–

TiO2(50%) ήταν σχεδόν μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν του καθαρού Pt ενώ για 

περιεκτικότητα σε Pt μικρότερη του 30% η EAS μειώθηκε δραματικά. Αυτό το συμπέρασμα 

επαληθεύτηκε τόσο από την παρακολούθηση του φορτίου της αναγωγικής κορυφής του 

οξειδίου της πλατίνας όσο και από τα πειράματα ρόφησης-οξείδωσης του CO. Όλα τα δείγματα 

χρησιμοποιήθηκαν ως άνοδοι για την ηλεκτροχημική οξείδωση της μεθανόλης και της 

αιθανόλης όπου το ηλεκτρόδιο Pt(50%)–TiO2(50%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη 

ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα. Η αυξημένη ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα των 

ηλεκτροδίων με περιεκτικότητα σε TiO2 έως και 50% αποδόθηκε στην καλύτερη διασπορά του 

Pt όπως επίσης και στον σχηματισμό μικρότερων σωματιδίων Pt. 
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Στην περίπτωση της μεθανόλης παρατηρήθηκε μια σημαντική μετατόπιση των κορυφών 

οξείδωσης προς χαμηλότερα δυναμικά τόσο στην έναρξη της οξείδωσης όσο και στην κορυφή 

οξείδωσης (150-200 mV και 20-60 mV αντίστοιχα). 

Στην περίπτωση της αιθανόλης η παρατηρούμενη μειωμένη ενεργότητα (περίπου 300% 

μικρότερη από την αντίστοιχη της μεθανόλης) αποδόθηκε στα σχηματιζόμενα προϊόντα πλέον 

του μονοξειδίου του άνθρακα (όπως το οξικό οξύ) καθώς και στη δυσκολία διάσπασης του 

δεσμού C-C.  

Ηλεκτρόδια Pt-Ru-TiO2 

Ηλεκτρόδια Pt–Ru–TiO2 παρασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά με την 

μέθοδο XRD, με ηλεκτροχημικές τεχνικές όπως πειράματα ρόφησης–οξείδωσης μονοξειδίου 

του άνθρακα (CO stripping) και κυκλικής βολταμετρίας. Από τη μελέτη τους προέκυψε ότι η 

περιεκτικότητα σε TiO2 μέχρι και 50% είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτροχημικά 

ενεργής επιφάνειας (EAS). Η EAS του ηλεκτροδίου Pt(25%)–Ru(25%)–TiO2(50%) όπως 

μετρήθηκε από πειράματα ρόφησης–οξείδωσης του CO ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από 

αυτήν του ηλεκτροδίου Pt(50%)–Ru(50%) ενώ για περιεκτικότητα σε TiO2 μεγαλύτερη του 

65% η EAS μειώθηκε δραματικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση 

του κόστους του ανοδικού ηλεκτροδίου Pt-Ru, με προσθήκη ποσότητας TiO2, με επιπλέον 

όφελος στην αύξηση της ενεργότητας. 

Ηλεκτρόδια Pt-Ir 

Διμεταλλικά ηλεκτρόδια Pt–Ir, παρασκευάστηκαν σε διάφορες αναλογίες, με διάσπαση 

πρόδρομων ενώσεων. Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν ηλεκτροχημικά με κυκλική βολταμετρία. 

Η αύξηση της περιεκτικότητας σε Ir είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ηλεκτροχημικά 

ενεργής επιφάνειας (EAS) και τη βελτίωση της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας.  

Ηλεκτρόδια Pt-SnO2 

Στα ηλεκτρόδια Pt–SnΟ2, η προσθήκη του SnΟ2 είχε μικρή επίδραση στην EAS (για ποσοστό 

μέχρι 20%). Διαπιστώθηκε όμως τροποποίηση των δεσμών ρόφησης του CO, πιθανών λόγω 

ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων κάτι που ενισχύεται και από την παρατηρούμενη αλλοίωση 

των χαρακτηριστικών κορυφών του Pt στην περιοχή ρόφησης-εκρόφησης του Η2.  
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Κεφάλαιο 2ο 
 

Μελέτη αλληλεπίδρασης μεταλλικών 

σωματιδίων Pt-Ru με φορείς άνθρακα 

(Vulcan XC-72, CNTs, PureG+ & Biochar) 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η τροποποίηση ανοδικών ηλεκτροδίων με βάση τον Pt και το Ru χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικούς του Vulcan XC-72 φορείς άνθρακα όπως νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs), 

διαφορετικά είδη γραφενίου και Biochar. 
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2.1 Θεωρητικό Μέρος  

2.1.1 Εισαγωγή-Φορέας άνθρακα 

Μια συστοιχία μεμβράνης-ηλεκτροδίων (ΜΕΑ) που χρησιμοποιείται σε μια κυψελίδα 

καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης (PEMFCs) αποτελείται συνήθως από ηλεκτρόδια (ανοδικά 

ή καθοδικά) τα οποία περιέχουν μεταλλικό καταλύτη (συνήθως Pt). Ο καταλύτης στηρίζεται 

σε έναν φορέα που κυρίως είναι διάφορες μορφές του άνθρακα. Ο φορέας του άνθρακα παρέχει 

κάποιες σημαντικές και επιθυμητές ιδιότητες. Καθιστά ικανή την ομοιόμορφη διασπορά των 

σωματιδίων του καταλύτη, αντιστέκεται στην τάση που έχουν τα νανοσωματίδια για 

συσσώρευση και τέλος δημιουργεί μια ηλεκτρική συνέχεια. 

Ο άνθρακας ως φορέας έχει καλή χημική και ηλεκτροχημική σταθερότητα. Ιδιότητες, που τον 

κάνουν δημοφιλή για τη χρήση του ως φορέα σε κυψελίδες καυσίμου. Ωστόσο, η υποβάθμιση 

του καταλύτη (είτε του φορέα είτε της μεταλλικής φάσης) είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας 

για τη μείωση του χρόνου λειτουργίας μιας κυψελίδας καυσίμου τύπου PEM [1–4]. H 

σταθερότητα του καταλύτη είναι σημαντική όχι μόνο για την επέκταση του χρόνου ζωής της 

κυψελίδας, αλλά επίσης για την αύξηση της αξιοπιστίας και μείωση του συνολικού κόστους 

[2]. 

Πολλές αναφορές δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας κυψελίδας τύπου PEM, 

τα νανοσωματίδια του καταλύτη συσσωρεύονται ή αποκολλώνται από τον φορέα (Σχήμα 2.1), 

με αποτέλεσμα τη μείωση της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας (Electrochemical Active 

Surface, EAS) και συνεπώς την επιδείνωση της λειτουργίας της κυψελίδας [5–10]. 

 
 

Σχήμα 2.1.Τρόποι υποβάθμισης του φορέα και του καταλύτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας 

κυψέλης καυσίμου [11]. 
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Ο μηχανισμός υποβάθμισης είναι ακόμα υπό διερεύνηση και μελέτες για βελτίωση της 

διάρκειας του καταλύτη είναι ακόμα θέμα μελέτης για πολλούς επιστήμονες παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μια μεγάλη πρόοδος. Ωστόσο, υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με 

τον μηχανισμό υποβάθμισης των καταλυτών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κυψελίδας 

τύπου PEM [2,12]. 

 

Υποβάθμιση του καταλύτη 

Οι διαστάσεις των σωματιδίων του καταλύτη που υπάρχουν σε μια συστοιχία μεμβράνης-

ηλεκτροδίων είναι της τάξης των νανόμετρων (συνήθως έως 10 nm). Τα νανοσωματίδια 

εγγενώς έχουν την τάση να συσσωρεύονται εξαιτίας της υψηλής ειδικής επιφανειακής 

ενέργειας που έχουν [4,13,14]. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των νανοσωματιδίων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια όπως επίσης και πιο εύκολη η τάση για 

συσσώρευση. Μείωση της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας οδηγεί αυτόματα και στη 

μείωση της απόδοσης της κυψελίδας καυσίμου. 

Μια κυψελίδα τύπου PEM λειτουργεί κάτω από αντίξοες συνθήκες οι οποίες επιταχύνουν την 

υποβάθμιση. Το ηλεκτρόδιο της ανόδου είναι εκτεθειμένο σε ισχυρά αναγωγική ατμόσφαιρα 

Η2, ενώ το καθοδικό ηλεκτρόδιο βρίσκεται σε ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες (υψηλή 

συγκέντρωση Ο2 και υψηλό δυναμικό). Επιπλέον, το χαμηλό pH και οι σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες έως 100oC, είναι δυο επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες [4,7,14].  

 

Διάβρωση του ανθρακικού φορέα 
 

Ως προς την υποβάθμιση του ανθρακικού φορέα και τον μηχανισμό της, όλες οι μελέτες 

συμφωνούν ότι σχετίζεται με την οξείδωση του άνθρακα. Σε ένα ηλεκτροχημικό σύστημα, ο 

άνθρακας οξειδώνεται ακολουθώντας την ημι-αντίδραση: 

C + 2H2O → CO2 + 4Η+ + 4e- 

To θερμοδυναμικό δυναμικό σε πρότυπες συνθήκες της παραπάνω αντίδρασης είναι μόνο 

0.207 V, δηλαδή η ηλεκτροχημική οξείδωση του άνθρακα είναι θερμοδυναμικά εφικτή για 

δυναμικά υψηλότερα του 0.2 V [15]. Επίσης, υπό την παρουσία του νερού ο άνθρακας μπορεί 

να αντιδράσει μέσω της ετερογενούς αντίδρασης: 

C + H2O → H2 + CO 

Ο ρυθμός αντίδρασης της καύσης του άνθρακα αυξάνεται με την αύξηση της φόρτισης σε 

μέταλλο του καταλύτη [16]. Σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση, είναι πιθανό ένας καλός 
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καταλύτης για την αναγωγή του Ο2 να υποβαθμίζεται πιο γρήγορα λόγω της καταστροφής του 

ανθρακικού φορέα [17]. H αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι επιπλέον ένας 

παράγοντας που συνεισφέρει στην αύξηση του ρυθμού υποβάθμισης του φορέα [10,18]. 

Υπό οξειδωτικές συνθήκες λειτουργίας μιας κυψελίδας καυσίμου είναι πιθανόν να 

σχηματιστούν ομάδες που περιέχουν Ο (υδροξύλια, φαινόλες, καρβονύλια κ.ο.κ). Η παρουσία 

των συγκεκριμένων ομάδων είναι πιθανόν να μειώσει την αγωγιμότητα του καταλυτικού 

στρώματος, και να μεταβάλλει την αλληλεπίδραση μεταξύ μεταλλικών σωματιδίων-φορέα 

[7,19]. Η ηλεκτροχημική διάβρωση του φορέα οδηγεί σε αλλαγές στη χημική δομή του 

άνθρακα με αποτέλεσμα την αύξηση της υδροφιλικότητας, τόσο για το στρώμα του καταλύτη 

όσο και για το στρώμα διάχυσης των αερίων [15,20]. Η συγκεκριμένη ιδιότητα έχει άμεση 

σχέση με τη διαχείριση του νερού το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα στη λειτουργία των 

κυψελίδων καυσίμου τύπου PEM. 

 

Οι φορείς άνθρακα που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν οι παρακάτω: 

1. Ανθρακικός φορέας Vulcan XC-72 

Το Vulcan XC-72 αποτελεί το πιο συνηθισμένο τύπο φορέα σε κυψελίδες καυσίμου, καθώς 

η θερμική του σταθερότητα (ή αντίσταση στη διάβρωση) σε κυψελίδες καυσίμου τύπου 

PEM επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του καταλύτη. Εξαιτίας της δομής του παρουσιάζει 

υψηλή αντίσταση στην οξείδωση από τον αέρα. Συνήθως, υποβάλλεται σε χημική 

ενεργοποίηση προκειμένου να αυξηθούν τα ενεργά κέντρα πρόσδεσης των μεταλλικών 

καταλυτών (να αυξηθεί δηλαδή το μεταλλικό φορτίο και η διασπορά). Οι μοναδικές του 

φυσικοχημικές ιδιότητες, η καλή μεταλλική διασπορά, η χαμηλή ροή αερίων, το εύρος 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας και η χημική και καταλυτική δραστικότητα είναι από τα πιο 

σημαντικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου φορέα. Μερικά από τα μειονεκτήματά του 

είναι η εύκολη οξείδωση σε κυψελίδες καυσίμου τύπου PEM, η συσσώρευση των 

μεταλλικών σωματιδίων καθώς και η απώλεια τους που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ηλεκτροχημικής ενεργότητας του καταλύτη [21–23].  

 

2. Νανοσωλήνες Άνθρακα (CNTs) 

Η σωληνωτή δομή των νανοσωλήνων άνθρακα τους καθιστά ξεχωριστούς, καθώς μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως φορείς καταλυτών στην ετερογενή κατάλυση και στις κυψελίδες 

καυσίμου λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειας και του μεγάλου ποσοστού μεσοπόρων οι 
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οποίοι ευθύνονται για την υψηλή μεταλλική διασπορά, την εξαιρετική ηλεκτρική 

αγωγιμότητα και την υψηλή χημική σταθερότητα. Οι συμβατικοί νανοσωλήνες, CNTs, 

είναι κατασκευασμένοι από κυλινδρικά ή εξαγωνικά δίκτυα άνθρακα. Οι περισσότεροι 

από τους νανοσωλήνες άνθρακα δεν έχουν επαρκείς ενεργές θέσεις πρόσδεσης των 

πρόδρομων μεταλλικών ιόντων ή μεταλλικών σωματιδίων, κάτι που οδηγεί σε φτωχή 

διασπορά και συσσωμάτωση των μεταλλικών νανοσωματιδίων, ιδιαίτερα σε υψηλές 

συνθήκες φόρτωσης. Προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις πρόσδεσης των 

ομάδων που βρίσκονται στην επιφάνεια των νανοσωλήνων, γίνεται επεξεργασία των CNTs 

σε ένα όξινο διάλυμα H2SO4/HNO3 σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 90-140oC. Οι 

νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα η οποία οφείλεται στην 

κρυσταλλική φύση τους, που τους καθιστά πολύ καλό αγώγιμο υλικό. Η υψηλή 

αγωγιμότητα θεωρείται ότι συνεισφέρει στην υψηλή απόδοση των μεταλλικών 

ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούν σαν φορέα CNTs. Τέλος, η υψηλή ενεργότητα είναι 

αποτέλεσμα της σωληνωτής τρισδιάστατης μορφολογίας τους που επιτρέπει ευκολότερη 

διάχυση των αερίων συγκριτικά με τον φορέα Vulcan που αποτελείται από τυχαία 

κατανεμημένους πόρους ποικίλων μεγεθών οι οποίοι δυσχεραίνουν τη διάχυση, ενώ 

παράλληλα παρέχει ειδικές ενεργές θέσεις για τους κρυσταλλίτες του μετάλλου (π.χ Pt) 

[21,24–26]. 

 

3. Γραφένιο (Graphene) 

Το γραφένιο αποτελεί φορέα υψηλού φορτίου (πάνω από 105 cm2 V-1 s-1), υψηλής 

αγωγιμότητας και μεγάλης ειδικής επιφάνειας. Προβάλει αντίσταση στο φαινόμενο της 

διάβρωσης, παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες όπως και 

ηλεκτροχημική σταθερότητα. Μειονεκτήματά του είναι η φτωχή διασπορά των 

σωματιδίων του Pt, καθώς επίσης και η υδρόφοβη δομή του, η οποία προκαλεί σοβαρά 

προβλήματα κατά τη διάρκεια παρασκευής του καταλύτη η οποία γίνεται με χρήση 

υδατικών διαλυμάτων μετάλλου [27,28]. 

 

4. Biochar 

To Biochar είναι ένα προϊόν ανθρακοποίησης μέσω αφυδρογόνωσης κατά τη διάρκεια της 

θερμικής αποικοδόμησης της βιομάζας, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά πορώδες και 

πλούσιο σε άνθρακα. Το Biochar αποτελείται κυρίως από αρωματικούς ανθρακικούς 

δακτυλίους που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αποτελεί χαμηλού κόστους ανανεώσιμη 

πηγή άνθρακα, ενώ μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από τους καταλύτες με οξείδωση 
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προκειμένου να ανακτηθούν πολύτιμα μέταλλα. Λόγω της χαμηλής πυκνότητας πόρων 

απαιτείται μία διαδικασία ενεργοποίησης πριν χρησιμοποιηθεί ως φορέας προκειμένου να 

αυξηθεί η ειδική του επιφάνεια [29,30]. 

 

2.1.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών 

Φασματοσκοπία Raman  

Το φαινόμενο Raman παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Ινδό φυσικό Raman το 1928.  

Τα πρώτα πειράματα τα πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας το φως του ηλίου και παρατήρησε 

την αλλαγή χρώματος στο σκεδαζόμενο φως. Αργότερα χρησιμοποιώντας έναν λαμπτήρα 

υδραργύρου κατέγραψε τα φάσματα του τετραχλωράνθρακα και του βενζολίου. 

Η φασματοσκοπία Raman είναι μια ειδική φασματοσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται για την 

έρευνα και μελέτη στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τη δομή των μορίων, των ιόντων 

καθώς και των κρυστάλλων. Με την τεχνική αυτή είναι δυνατός ο προσδιορισμός των μορίων 

διαφόρων χαρακτηριστικών ομάδων των οργανικών χημικών ουσιών. 

Σκέδαση Raman 

Η σκέδαση του φωτός στηρίζεται στην υπόθεση ότι το μόριο είναι ένα δονούμενο δίπολο. Το 

δίπολο αυτό προκύπτει όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα με περιοδικά μεταβαλλόμενη ένταση 

του ηλεκτρικού  πεδίου αλληλεπιδρά με ένα μόριο. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική θεωρία, 

οι τιμές της ενέργειας μπορούν να είναι μόνο διακριτές, δηλαδή η ενέργεια είναι κβαντισμένη. 

Εν = h v 

Η αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με ένα μόριο μπορεί να οδηγήσει σε τρία φαινόμενα: 

I. Στην απορρόφηση που πραγματοποιείται αν η ενέργεια του φωτονίου αντιστοιχεί στη 

διαφορά ενέργειας των δυο ενεργειακών επιπέδων. 

II. Στην εκπομπή που εμφανίζεται από το διεγερμένο μόριο όταν η ενέργεια του 

εκπεμπόμενου φωτονίου είναι ίση με τη διαφορά ενέργειας των δυο ενεργειακών 

επιπέδων. 

III. Στη σκέδαση που παρατηρείται όταν κατά την αλληλεπίδραση του φωτονίου με το μόριο 

η ενέργεια του φωτονίου είναι διαφορετική από την διαφορά ενέργειας των ενεργειακών 

επιπέδων. 
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Ας θεωρηθεί μια καθαρή ουσία (στερεή, υγρή ή αέρια), η οποία ακτινοβολείται με 

μονοχρωματική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού, της οποίας η συχνότητα ν έχει επιλεγεί 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη συμπίπτει με κάποιο μέγιστο απορρόφησης του δείγματος. Όλο 

σχεδόν το φως θα περάσει μέσα από το δείγμα ανεπηρέαστο, ένα πολύ μικρό μέρος όμως θα 

σκεδαστεί από τα μόρια του δείγματος στο χώρο προς διευθύνσεις διαφορετικές από αυτήν της 

προσπίπτουσας δέσμης. Το προσπίπτον φως συνίσταται από φωτόνια ενέργειας hν0. Κατά την 

πρόσκρουση του φωτός στα μόρια ενός μέσου, τα φωτόνια κατά το πλείστων σκεδάζονται 

ελαστικά, δηλ. χωρίς απώλειες ενέργειας, εγείροντας το φαινόμενο της σκέδασης Rayleigh 

(κλασσική σκέδαση φωτός). Η ένταση της σκέδασης Rayleigh είναι ανάλογη της τέταρτης 

δύναμης της συχνότητας ν0. Έτσι, αν χρησιμοποιηθεί ηλιακό φως, το κυανό πέρας του 

λαμβανόμενου φάσματος σκεδάζεται πολύ πιο έντονα από το ερυθρό [31,32].  

 

Σχήμα 2.2. Σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων τύπων σκέδασης Raman όπου ωi είναι η ενέργεια 

των φωτονίων της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ωri είναι το ενεργειακό χάσμα 

μεταξύ των δύο ενεργειακών επιπέδων του συστήματος. 

 

Το φάσμα του σκεδαζόμενου φωτός περιέχει εκτός από τη Rayleigh και άλλες γραμμές σε 

μετατοπισμένες ως προς την αρχική συχνότητα (φάσμα Raman). Αυτές οφείλονται σε 

ανελαστική σκέδαση των φωτονίων από τα μόρια του μέσου. Όταν το μόριο υφίσταται 

κβαντισμένη μετάβαση σε κάποιο υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, το φωτόνιο χάνει ενέργεια 

και σκεδάζεται με χαμηλότερη συχνότητα (Δν αρνητικό). Αν το μόριο βρίσκεται ήδη σε κάποια 

ενεργειακή κατάσταση υψηλότερη της θεμελιώδους, η συνάντηση με ένα φωτόνιο μπορεί να 

προκαλέσει την αποδιέγερσή του, οπότε το φωτόνιο σκεδάζεται με υψηλότερη συχνότητα (Δν 

θετικό). Η μορφή του φάσματος στην πλευρά όπου η συχνότητα είναι χαμηλότερη από αυτή 

του διεγείροντος φωτός (Δν αρνητικό - γραμμές Stokes) αποτελεί το αντικατοπτρικό είδωλο 
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της μορφής του φάσματος που κείται στην άλλη πλευρά της γραμμής Rayleigh (Δν θετικό - 

γραμμές anti-Stokes), με τη διαφορά ότι οι εντάσεις των λαμβανομένων κορυφών για αρνητικό 

δεν είναι μεγαλύτερες από ό,τι για θετικό (Σχήμα 2.3). Οι μετατοπίσεις Raman είναι 

ισοδύναμες των ενεργειακών μεταβολών που συνοδεύουν τις μεταπτώσεις του σκεδάζοντος 

είδους, ανεξάρτητες της συχνότητας της διεγείρουσας ακτινοβολίας και χαρακτηριστικές του 

είδους που σκεδάζει. Κάθε χημικό είδος λοιπόν, δίνει το δικό του χαρακτηριστικό δονητικό 

φάσμα Raman, το οποίο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για τον ποιοτικό του προσδιορισμό. 

Γενικά, το φάσμα ενός είδους επηρεάζεται ελάχιστα από την ανάμιξη του με άλλα είδη. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, ότι μιας και το φάσμα αποτελείται συνήθως από καλά σχηματισμένες 

οξείες γραμμές (κορυφές), παραμένει ευδιάκριτο και αναγνωρίσιμο για σκοπούς ποιοτικής 

ανάλυσης. 

 

Σχήμα 2.3. Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου Raman. 

 

Η διαφορά της ενέργειας των δύο φωτονίων είναι όση και η ενεργειακή διαφορά δύο 

διαδοχικών δονητικών επιπέδων (Σχήμα 2.3). Η σκέδαση αυτή ονομάζεται μη ελαστική 

σκέδαση Raman Stokes. Μια πιο σπάνια περίπτωση για πειράματα που πραγματοποιούνται σε 

θερμοκρασίες δωματίου είναι το προσπίπτον φωτόνιο να αλληλεπιδράσει με ένα ήδη δονητικά 

διεγερμένο σύστημα και όταν χαλαρώσει να επιστρέψει στο θεμελιώδες δονητικό επίπεδο με 

αποτέλεσμα τη σκέδαση ενός φωτονίου ενέργειας μεγαλύτερης από αυτήν του προσπίπτοντος 

και σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά στην ενέργεια των δύο φωτονίων είναι ίση με την 

ενεργειακή διαφορά δύο διαδοχικών δονητικών επιπέδων (Σχήμα 2.4) [16]. 
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Σχήμα 2.4. Τρόποι απορρόφησης και επανεκπομπής φωτονίων στη σκέδαση Raman. Ενεργειακά 

διαγράμματα για τις διαδικασίες σκέδασης Stokes (S), Rayleigh (R) και Anti Stokes (AS). Σε κάθε 

ενεργειακό επίπεδο αναγράφεται ο ηλεκτρονιακός κβαντικός αριθμός (ne) και ο δονητικός κβαντικός 

αριθμός (nv) των απλών αρμονικών ταλαντωτών. Η συνεχής γραμμή αντιστοιχεί στην ενέργεια της 

διεγείρουσας ακτινοβολίας και η διακεκομμένη στην ενέργεια του εκπεμπόμενου από την αντίστοιχη 

διαδικασία σκέδασης φωτονίου. 

 

Στο Σχήμα 2.5 φαίνονται ενδεικτικά οι χαρακτηριστικές κορυφές του φάσματος Raman για την 

ακετόνη και την αιθανόλη καθώς οι δεσμοί και οι ταλαντώσεις των μορίων που τις προκαλούν, 

όπως μας δίνονται στη βιβλιογραφία. 

 

Σχήμα 2.5. Ενδεικτικό φάσμα Raman για την ακετόνη και την αιθανόλη. 

 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΤΕΜ) 

Σε ένα συμβατικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (TEM, Transmission Electron 

Microscopy), ένα λεπτό δείγμα ακτινοβολείται από μία δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης 
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πυκνότητας ρεύματος. Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μία κάθοδο, είτε με θερμιονική 

εκπομπή, είτε με εκπομπή τύπου Schottky, είτε με εκπομπή πεδίου. Στη συνέχεια, με τη 

βοήθεια συγκεντρωτικών μαγνητικών φακών, ελέγχεται η περιοχή που φωτίζεται καθώς και η 

εστίαση της δέσμης. Μετά το δείγμα, τα ηλεκτρόνια οδηγούνται, με τη βοήθεια 

συγκεντρωτικών φακών (επίσης μαγνητικού τύπου), σε μια φθορίζουσα οθόνη. Επειδή τα 

ηλεκτρόνια υφίστανται ισχυρή ελαστική και μη ελαστική σκέδαση από τα άτομα του 

δείγματος, γι’αυτό και το δείγμα πρέπει να είναι αρκούντως λεπτό, ανάλογα, βέβαια, και με 

την πυκνότητα και τη στοιχειακή σύνθεσή του. 

 

Σχήμα 2.6. Σχηματική απεικόνιση ενός  ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (ΤΕΜ). 

 

Στο επάνω μέρος μιας στήλης κενού, υπάρχει η πηγή ηλεκτρονίων, η οποία είναι είτε ένα 

θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου (περίπτωση θερμοηλεκτρονικής εκπομπής), είτε μια λεπτή 

μεταλλική ακίδα παρουσία ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου (περίπτωση εκπομπής πεδίου). Για την 

αποφυγή ασταθειών στην εκπομπή ηλεκτρονίων, η πρώτη αυτή βαθμίδα βρίσκεται σε 

υπερυψηλό κενό. Η εκπεμπόμενη δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται με τη βοήθεια ηλεκτροδίων 

που βρίσκονται σε υψηλή τάση (kV-MV). Ακολουθούν, συνήθως δύο, συγκεντρωτικοί φακοί 

μαγνητικού τύπου, με τη βοήθεια των οποίων εστιάζεται η δέσμη ηλεκτρονίων. Οι μαγνητικοί 

φακοί είναι ηλεκτρομαγνητικά πηνία τοποθετημένα έτσι ώστε η δέσμη των ηλεκτρονίων να 

περνά κατά μήκος του άξονά τους. Στην περιοχή των μαγνητικών φακών το κενό είναι της 

τάξης 10-7 εώς 10-4 mbar, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με 

τα μόρια του αέρα. Οι συγκεντρωτικοί φακοί προκαλούν εστίαση της δέσμης ηλεκτρονίων, σε 
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μια περιοχή διαστάσεων λίγων τετραγωνικών μικρομέτρων (μm2), στο επίπεδο που βρίσκεται 

το αντικείμενο. Το αντικείμενο έχει τη μορφή λεπτού δισκίου, το πάχος του οποίου είναι μερικά 

νανόμετρα. Το δείγμα εισάγεται στο θάλαμο του μικροσκοπίου μέσω ειδικής θυρίδας που 

εξασφαλίζει τη διατήρηση του κενού, και τοποθετείται σε διάταξη μικρομετρικών 

μετατοπίσεων. Τα ηλεκτρόνια που διέρχονται από το δείγμα περιθλώνται, σύμφωνα με το νόμο 

του Bragg, σε διαφορετικές γωνίες, ανάλογα με τα κρυσταλλικά χαρακτηριστικά της κάθε 

περιοχής του. 

Ο αντικειμενικός φακός, ο οποίος βρίσκεται αμέσως μετά το δείγμα, σχηματίζει στο εστιακό 

του επίπεδο την περίθλαση μακρινού πεδίου του δείγματος (περίθλαση Fraunhofer), η οποία 

αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier (σε αντίστροφο χώρο) των κρυσταλλικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια διέρχονται από έναν ενδιάμεσο 

φακό, με τη βοήθεια του οποίου σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο είδωλο, το οποίο (ως αντίστροφος 

μετασχηματισμός του Fourier του προηγούμενου) αποτελεί μεγεθυμένη απεικόνιση (σε ευθύ 

χώρο) του αντικειμένου. Το ενδιάμεσο αυτό είδωλο, μέσω ενός τελευταίου φακού (φακός 

προβολής), προβάλλεται, μετά από μία τελευταία μεγέθυνση, σε φθορίζουσα οθόνη, για 

παρατήρηση ή φωτογράφιση [33,34]. 

 

Μέθοδος BET 

Όλα σχεδόν τα αέρια μπορούν να ροφηθούν στην επιφάνεια ενός νανοδομημένου υλικού. Με 

τη ρόφηση ολοένα και περισσότερων μορίων αερίου, σχηματίζεται μια λεπτή μονοστιβάδα που 

καλύπτει όλη την επιφάνεια των πόρων του υλικού. Η ειδική επιφάνεια (specific surface area), 

η οποία ισούται με τη συνολική επιφάνεια του προς μελέτη υλικού ανά μονάδα επιφάνειας ή 

όγκου, μπορεί να μετρηθεί με βάση τη θεωρία BET (Brunauer-Emmett-Teller). Σύμφωνα με 

τη θεωρία αυτή, μπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός μορίων αερίου, που απαιτείται για 

τη δημιουργία μονοστιβάδας. Η εξίσωση που περιγράφει αυτή τη θεωρία είναι : 

P 1 C-1 P
= +

V(P -P) V C V C Po m m o

              (2.1) 

 

Στην εξίσωση αυτή, συνδέεται ο όγκος V του αερίου που χρησιμοποιείται για τη ρόφηση 

αερίου (π.χ. N2) με τη μερική πίεση P. Pο είναι η τάση ατμών στη θερμοκρασία του πειράματος, 
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Vm είναι ο όγκος του αερίου που απαιτείται για μονοστρωματική κάλυψη της επιφάνειας και C 

είναι μια σταθερά. Η σταθερά αυτή δίνεται από τον τύπο: 

1 2Q -Q
C = exp

RT

 
 
 

                                                           (2.2) 

όπου Q1 και Q2 είναι η θερμότητα προσρόφησης και η λανθάνουσα θερμότητα υγροποίησης 

του αερίου αντίστοιχα, R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων και T είναι η απόλυτη 

θερμοκρασία διεξαγωγής του πειράματος. Από την εξίσωση (2.1) και από τη γραφική 

απεικόνιση του πρώτου όρου συναρτήσει του P/P0 προκύπτει μια ευθεία γραμμή της μορφής 

Y = A + B*X και από την κλίση της και την τεταγμένη (για Χ = 0) υπολογίζεται ο όγκος VΜ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να είναι εφαρμόσιμη η μέθοδος αυτή θα πρέπει ο λόγος P/P0<0.05 

και P/P0>0.35. Η ειδική επιφάνεια του στερεού μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: 

σV N
S =

V m
m A

M

                                                                  (2.3) 

για m μάζα του δείγματος. Στην εξίσωση (2.3), VM είναι ο γραμμομοριακός όγκος των αερίων, 

NA ο αριθμός του Avogadro και σ η διατομή του μορίου του αερίου. Το δείγμα τοποθετείται 

σε ένα θάλαμο, μέσα στον οποίο διοχετεύονται οι ατμοί του αερίου. Η πίεση αυξάνει σταδιακά 

και πραγματοποιείται η ρόφηση του αερίου πάνω στην επιφάνεια του νανοδομημένου υλικού. 

Στη συνέχεια, ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, μειώνοντας σταδιακά την πίεση, μέχρι την 

τελική εκρόφηση του αερίου από την επιφάνεια του υλικού. Από τις ισόθερμες 

ρόφησης/εκρόφησης και από τις πειραματικές μετρήσεις που γίνονται, με χρήση των 

εξισώσεων (2.2) και (2.3) υπολογίζεται η ειδική επιφάνεια [35]. 

 

Μέθοδος Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) 

Η θερμοσταθμική ανάλυση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των αλλαγών της μάζας ενός 

δείγματος ως συνάρτηση της θερμοκρασίας ή/και του χρόνου σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Χρησιμοποιείται συνήθως για να καθορίσει τις θερμοκρασίες διάσπασης του πολυμερούς, τα 

επίπεδα διαλυμένων υπολειμμάτων (απανθράκωμα) και την απορροφημένη περιεκτικότητα σε 

υγρασία ή κάποιο διαλύτη. Ακόμα αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για να καθορίσει την 

καθαρότητα, την υγρασία και την οργανική περιεκτικότητα του υλικού. Οι μετρήσεις των 

υλικών χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για να καθορίσουν τη σύνθεση των υλικών και να 

προβλέψουν τη θερμική σταθερότητα σε θερμοκρασίες έως και 1000οC. Αυτή η τεχνική μπορεί 
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να χαρακτηρίσει υλικά τα οποία παρουσιάζουν απώλεια ή ωφέλεια βάρους λόγω της 

διάσπασης, οξείδωσης ή της αφυδάτωσης. Ένα δείγμα τοποθετείται σε ένα βαρκίδιο και με τη 

βοήθεια ενός ευαίσθητου θερμοζεύγους και ενός μικροζυγού καταγράφεται η μεταβολή της 

μάζας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Ένα διάγραμμα αλλαγής της μάζας με την 

θερμοκρασία αναφέρεται σαν μια θερμοσταθμική καμπύλη (TG curve, Σχήμα 2.7). Για τη 

θερμοσταθμική καμπύλη, συνήθως σχεδιάζουμε την μάζα (m) να μειώνεται προς τα κάτω στον 

άξονα y (τεταγμένη) και την θερμοκρασία (Τ) να αυξάνει στα δεξιά του άξονα x (τετμημένη) 

(Σχήμα 2.7). Μερικές φορές μπορεί να σχεδιάσουμε τον χρόνο (t) αντί της θερμοκρασίας (Τ). 

Η θερμοσταθμική καμπύλη βοηθάει στη αποκάλυψη της καθαρότητας των αναλυτικών 

δειγμάτων και στον καθορισμό του τρόπου μετατροπής τους σε συγκεκριμένο εύρος 

θερμοκρασίας. Ένα τέτοιο διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η θερμοκρασία αποικοδόμησης 

του υλικού, φαίνεται παρακάτω: 

 
 

Σχήμα 2.7. Τυπικό θερμογράφημα που δείχνει την εξάρτηση της μάζας της προς μελέτη ουσίας σε 

σχέση με τη θερμοκρασία. 

 

Στη θερμοσταθμική ανάλυση, ο όρος ‘‘θερμοκρασία αποσύνθεσης’’ είναι ένας πλήρως 

εσφαλμένος χαρακτηρισμός. Σε μία θερμοσταθμική καμπύλη μονού σταδίου αποσύνθεσης 

υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές θερμοκρασίες, η αρχική Ti και η τελική θερμοκρασία Τf. Η 

αρχική θερμοκρασία καθορίζεται σαν την χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να 

ανιχνευτεί από τη θερμική εξισορρόπηση η πρώτη αλλαγή της μάζας σε ειδικές περιπτώσεις 

και η τελική θερμοκρασία καθορίζεται σαν τη θερμοκρασία στην οποία η αποσύνθεση του 

υλικού ολοκληρώνεται. Παρόλο που η αρχική θερμοκρασία δεν έχει θεμελιώδης σημασία, 

μπορεί να είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό της θερμοσταθμικής καμπύλης και προτείνεται ο 

όρος «διαδικαστική θερμοκρασία αποσύνθεσης». Η διαφορά της τελικής θερμοκρασίας με την 

αρχική Τf -Ti ορίζεται σαν το διάστημα αντίδρασης. Σε μία δυναμική θερμοσταθμική ανάλυση 
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ένα δείγμα υπόκειται σε συνεχείς αυξήσεις της θερμοκρασίας συνήθως γραμμικά με τον χρόνο 

ενώ στην ισοθερμική ή στατική θερμοβαρυτική ανάλυση το δείγμα διατηρείται σε μια σταθερή 

θερμοκρασία για μια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποία παρατηρείται αλλαγή μάζας 

[36,37]. 

Παρακάτω απεικονίζεται μία τυπική καμπύλη TG, καθώς και η σχηματική διάταξη που 

χρησιμοποιείται για την μέθοδο αυτή (Σχήμα 2.8): 

 

Σχήμα 2.8. Καμπύλη ΤG (a). Σχηματική απεικόνιση της συσκευής για τη μέθοδο TGA (b). 

 

2.1.3 Κινητική ηλεκτροχημικών δράσεων 

Ηλεκτροχημική υπέρταση 

Συχνά είναι εύχρηστο να εκφράζεται το ολικό ρεύμα ως προς τη διαφορά μεταξύ του δυναμικού 

του ηλεκτροδίου και του δυναμικού ισορροπίας. Η διαφορά αυτή ονομάζεται υπέρταση: 

η=Ε-Εeq                                                               (2.4) 

Σύμφωνα με την εξίσωση (2.4), η υπέρταση ενός ημιστοιχείου αποτελεί μέτρο της απόστασης 

της ηλεκτροχημικής αντίδρασης στο ημιστοιχείο από την κατάσταση ισορροπίας. Επίσης, 

μπορεί να θεωρηθεί ως η απαιτούμενη μεταβολή του δυναμικού του ημιστοιχείου, σε σχέση με 

το δυναμικό ισορροπίας, για επίτευξη ενός συγκεκριμένου ρυθμού αναγωγής ή οξείδωσης 

(πυκνότητας ρεύματος). 

Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά είδη υπέρτασης (Σχήμα 2.9): 
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a. Υπέρταση Nernst (1). Στις κυψελίδες καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας με καύσιμο το 

Η2, το αντιστρεπτό δυναμικό είναι περίπου 1.23 V ενώ το δυναμικό ανοιχτού 

κυκλώματος που παρατηρείται κοντά στο 1.0 V. Η μείωση του δυναμικού κατά 0.23 V 

έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη μείωση της απόδοσης του συστήματος πριν ακόμα 

αρχίσει η διέλευση ρεύματος. Οι απώλειες αυτές, ονομάζονται απώλειες Nernst (ηNernst) 

και είναι αποτέλεσμα δύο φαινομένων, των εσωτερικών ρευμάτων και της διάχυσης 

των ειδών [38–40]. Στην περίπτωση των εσωτερικών ρευμάτων, είναι πολύ πιθανό να 

συμβούν ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα είτε λόγω κακής κατασκευής της κυψελίδας, είτε 

λόγω κακής συναρμολόγησης, είτε λόγω της μη πλήρης μόνωσης του ηλεκτρολύτη 

στην αγωγή ηλεκτρονίων. Επιπλέον, το φαινόμενο της διάχυσης των ειδών του 

ηλεκτρολύτη δύναται να προκαλέσει μεγάλη μείωση στην απόδοση ενός κελιού. 

 

b. Υπέρταση Ενεργοποίησης (2). Η υπέρταση ενεργοποίησης είναι σημαντική σε χαμηλές 

τιμές της πυκνότητας ρεύματος και οφείλεται στον αργό ρυθμό των 

ηλεκτροκαταλυτικών αντιδράσεων (αργή μεταφορά φορτίου) που λαμβάνουν χώρα στα 

ηλεκτρόδια. H δυσκολία αυτή ταυτίζεται αποκλειστικά με τη δυσκολία μεταφοράς του 

φορτίου. Η συνολική υπέρταση ενεργοποίησης δίνεται από το άθροισμα των 

υπερτάσεων ενεργοποίησης της ανόδου (ηact,a) και της καθόδου (ηact,c) [38,39,41–43]. 

 

c. Υπέρταση Συγκέντρωσης (3). Η υπέρταση συγκέντρωσης οφείλεται στον περιορισμό 

της μεταφοράς μάζας, δηλαδή στην αργή μεταφορά μάζας από την αέρια φάση στο όριο 

τριών φάσεων, αλλά και σε αργή διάχυση των αντιδρώντων αλλά και των προϊόντων 

της αντίδρασης προς και από τις ενεργές θέσεις. Είναι η αντιστάθμιση της μεταβολής 

του ρυθμού της ηλεκτροχημικής αντίδρασης λόγω των περιορισμών μεταφοράς μάζας 

με τη μεταβολή του δυναμικού του θεωρούμενου ηλεκτροδίου [38–40,44,45]. 

 

d. Ωμική Υπέρταση (4). Είναι οι απώλειες οι οποίες αντιστοιχούν στην ωμική πτώση 

τάσης λόγω της ύπαρξης ωμικών αντιστάσεων. Οι ωμικές αυτές απώλειες έχουν ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας σχεδόν γραμμικής, με το ρεύμα, πτώσης του δυναμικού, 

παρότι και σε αυτή την περιοχή συνυπάρχουν όλα τα είδη υπέρτασης [38,39,46,47]. 
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Σχήμα 2.9. Είδη υπέρτασης κατά τη διάρκεια ηλεκτροχημικών δράσεων. 

 

Στην περίπτωση που οι συγκεντρώσεις στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου ταυτίζονται με τις 

συγκεντρώσεις στον κύριο όγκο του διαλύματος προκύπτει η παρακάτω εξίσωση Butler-

Volmer (εξ. 2.5) που περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην πυκνότητα ρεύματος η οποία διαρρέει 

ένα ημιστοιχείο και την υπέρταση ενεργοποίησης. 

a Fn a Fn
i = i exp -exp -

RT RT

    
    

    

acta act c
o                                     (2.5) 

 

όπου ia=ic=io οι πυκνότητες του ρεύματος ανταλλαγής της ανόδου και της καθόδου αντίστοιχα, 

και αa , αc ο ανοδικός και ο καθοδικός συντελεστής μεταφοράς φορτίου. 

Η εξίσωση Butler-Volmer λαμβάνει κάποιες οριακές μορφές, ανάλογα με την περιοχή 

υπερτάσεων που μελετάται. Για μεγάλες απόλυτες τιμές της υπέρτασης ενεργοποίησης, η 

εξίσωση εκφυλίζεται στις σχέσεις: 

 

a Fni
ln = , για n > 0

i RT

 
 
 

act
a act

o

                                         (2.6)  

 

a Fni
ln - = - , για n < 0

i RT

 
 
 

c act
act

o

                                (2.7) 

 

Σε περιοχή μικρών υπερτάσεων, κατ’ απόλυτη τιμή, η εξίσωση (2.5) γίνεται: 
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( )a +a F
i = i n

RT

 
 
  

c

act

a

o
                                                                (2.8) 

Οι κλίσεις a

n
b =

logi

 
 
 

 και C

n
b =

log i

 
   

 των γραμμικών τμημάτων των διαγραμμάτων Tafel 

συνδέονται με τους συντελεστές μεταφοράς μάζας αα και αc με τις εξισώσεις: 

2.3 2.3
a c

a c

RT RT
b b

a F a F
= = −                                         (2.9) 

Επομένως, για πολύ μικρές απόλυτες τιμές υπέρτασης η σχέση αυτή είναι γραμμική, ενώ για 

πολύ μεγάλες απόλυτες τιμές υπέρτασης, υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της υπέρτασης και 

του λογαρίθμου της πυκνότητας ρεύματος.  

Σε αντίθεση με τη διαφορά δυναμικού στη διεπιφάνεια, η υπέρταση ενός ηλεκτροδίου 

(ημιστοιχείο) μπορεί να μετρηθεί πειραματικά και για τη μέτρηση αυτή απαιτείται ένα σύστημα 

3 ηλεκτροδίων. Η διαφορά μεταξύ του δυναμικού V ενός ηλεκτροχημικού στοιχείου όταν 

διαρρέεται από ρεύμα και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε του στοιχείου (υπέρταση ενός 

ηλεκτροχημικού στοιχείου), οφείλεται στην ωμική πτώση τάσης στον ηλεκτρολύτη και στις 

αναπτυσσόμενες υπερτάσεις στα δύο ημιστοιχεία. Ανεξάρτητα από το πρόσημο που τη 

συνοδεύει η υπέρταση αντιπροσωπεύει ενεργειακές απώλειες οφειλόμενες σε μη αντιστρεπτά 

φαινόμενα και σε πρακτικές εφαρμογές επιδιώκεται η ελαχιστοποίησή της [48–50]. 

Η παράμετρος Tafel δίνεται από την εξίσωση:  

𝑎=−𝑏log(𝑖o)                                                         (2.10) 

 

όπου b η κλίση Tafel (ανοδική ή καθοδική).  

Η ενεργήτατα ενός καταλύτη όταν η τιμή της πυκνότητας ρεύματος αντιστοιχεί σε πρακτικές 

εφαρμογές (0.2-2 A cm-2), μπορεί να εκτιμηθεί από την παράμετρο Tafel. Συγκεκριμένα, 

χαμηλότερη απόλυτη τιμή της παραμέτρου Tafel σημαίνει και μεγαλύτερη ηλεκτροκαταλυτική 

ενεργότητα. Επομένως, μικρότερη τιμή της κλίσης Tafel ισοδυναμεί με υψηλότερη 

δραστικότητα.  
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Αντίδραση Οξείδωσης του Υδρογόνου (HOR), «Ανοδική αντίδραση» 

Η αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου (HOR) είναι μια πολύ σημαντική αντίδραση που 

πραγματοποιείται σε ηλεκτροχημικούς αισθητήρες και κυψελίδες καυσίμου. Η κινητική της 

συγκεκριμένης αντίδρασης σε ανοδικούς καταλύτες λευκόχρυσου (Pt) που χρησιμοποιούνται 

σε κυψελίδες καυσίμου τύπου πρωτονιακής μεμβράνης (PEMFCs), είναι πάρα πολύ γρήγορη 

με αποτέλεσμα οι απώλειες δυναμικού της κυψέλης να είναι αμελητέες ακόμα και για πολύ 

μικρές φορτίσεις πλατίνας (0.05 mgPt cm-2) [51]. Λόγω της μεγάλης πυκνότητας ρεύματος 

ανταλλαγής στον Pt σε όξινο περιβάλλον, η ποσοτικοποίησή της είναι πειραματικά δύσκολη, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο εύρος πειραματικών τιμών για όξινες συνθήκες και 

θερμοκρασία περιβάλλοντος [52]. 

Η ημί-αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου στην επιφάνεια του λευκόχρυσου μπορεί να 

περιγραφεί από την:  

𝐻2↔2𝐻++2𝑒−                                                       (2-I) 

 

Η κινητική και ο μηχανισμός της προηγούμενης ημι-αντίδρασης έχει μελετηθεί περισσότερο 

σε όξινο [53–55] παρά σε βασικό περιβάλλον [56–58]. Οι αποδεχτοί μηχανισμοί για την 

αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου σε όξινο και βασικό περιβάλλον είναι: 

 

Η διαδικασία της οξείδωσης του υδρογόνου εξελίσσεται μέσω συνδυασμού των πρωταρχικών 

βημάτων:  

i. Διασπαστική ρόφηση του Η2 χωρίς μεταφορά ηλεκτρονίου (αντίδραση Tafel). 

ii. Διασπαστική ρόφηση του Η2 με ταυτόχρονη μεταφορά ηλεκτρονίου (αντίδραση 

Heyrovsky). 

iii. Οξείδωση του ροφημένου υδρογόνου (αντίδραση Volmer). 

Όταν ακολουθείται ο μηχανισμός Tafel/Volmer, τότε συμβαίνει διασπαστική ρόφηση του 

μοριακού Η2, η οποία ακολουθείται από την οξείδωση ροφημένων ατόμων υδρογόνου με 

χρήση ενός ηλεκτρονίου για τον καθένα. Όταν η αντίδραση διεξάγεται σύμφωνα με το 

Όξινο περιβάλλον  Βασικό περιβάλλον 

𝛨2 + 2𝛭 ↔ 2𝛭𝐻𝑎𝑑      Αντίδραση Tafel,    (2-II)  

𝛨2 +𝛭 ↔ 𝛭𝐻𝑎𝑑 +𝛨+ + 𝑒−   Αντίδραση Heyrovsky,    (2-III) 

M𝐻𝑎𝑑 ↔ 𝑀 +𝐻+ + 𝑒−     Αντίδραση Volmer,    (2-IV) 

𝛨2 + 𝑂𝐻− ↔ 𝛭𝐻𝑎𝑑 + 𝐻2𝑂 + 𝑒−   

Αντίδραση Heyrovsky,    (2-V) 

M𝐻𝑎𝑑 + 𝑂𝐻− ↔ 𝑀 +𝐻2𝑂 + 𝑒−     

Αντίδραση Volmer,    (2-VI) 
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μηχανισμό Heyrovsky/Volmer, η οξείδωση με τη συμμετοχή 1e- διεξάγεται ταυτόχρονα με τη 

διασπαστική ρόφηση του μοριακού υδρογόνου. Σε ηλεκτρόδια Pt, ο μηχανισμός που επικρατεί 

σε όξινο περιβάλλον είναι ο Tafel/Volmer.  

 

Αντίδραση Αναγωγής του Οξυγόνου (ORR), «Καθοδική αντίδραση» 

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλη προσοχή στη μελέτη 

των κυψελίδων καυσίμου τύπου PEM, είναι οι έρευνες επικεντρωμένες στην καθοδική 

αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (ORR). Το γεγονός που ευθύνεται για τη μεγάλη προσοχή 

είναι η αργή κινητική της αντίδρασης, η οποία είναι υπεύθυνη για συνολική μείωση του 

δυναμικού περισσότερο από 50% κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κελιού [59–61]. Ακόμα και 

στην περίπτωση του Pt, που είναι ο πιο ενεργός καταλύτης για την αναγωγή του οξυγόνου, η 

υπέρταση της αντίδρασης είναι της τάξης 300-400 mV, σε απόλυτη συμφωνία με τις πολύ 

μικρές πυκνότητες ρευμάτων ανταλλαγής που είναι περίπου 10-8 Α cm-2 στους 80oC [62]. 

 

Αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου σε καταλύτη λευκόχρυσου (Pt) 

Συνήθως, η αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου που καταλύεται από καταλύτη λευκόχρυσου 

συμβαίνει μέσω μιας οδού μεταφοράς τεσσάρων ηλεκτρονίων στο νερό (ή σε OH σε αλκαλικά 

διαλύματα). Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μια μικρή ποσότητα ενδιάμεσων, όπως το υπεροξείδιο, 

το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας την τεχνική RRDE (Rotating Ring Disk 

Electrode). Ως εκ τούτου, η ORR που καταλύεται από ένα καταλύτη Pt έχει ένα πολύπλοκο 

μηχανισμό αντίδρασης. Γενικά, το πρώτο βήμα του μηχανισμού είναι η προσρόφηση του Ο2 

στην επιφάνεια του λευκόχρυσου (Pt). Το προσροφημένο οξυγόνο μπορεί να αναχθεί 

ηλεκτροχημικά μέσω αρκετών στοιχειωδών βημάτων, όπως φαίνεται στις αντιδράσεις (2-VII 

έως 2-XII) [63]. 
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Να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός ισχύει σε όξινο διάλυμα και ο δείκτης "ads" 

δείχνει ότι τα αντίστοιχα είδη προσροφώνται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου ή στην ενεργό 

θέση του μεταλλικού καταλύτη. 

 

Αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (ORR) σε καταλύτες με βάση τον Pt 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η καταλυτική δραστικότητα του λευκόχρυσου ως προς την 

αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (ORR) εξαρτάται έντονα από την ενέργεια ενεργοποίησης 

της διασπαστικής ρόφησης του Ο2 (διάσπαση του δεσμού O-O) και την ενέργεια δέσμευσης 

του OH- στην επιφάνεια του Pt. Η ηλεκτρονιακή δομή του καταλύτη Pt (κενή θέση στην 

στιβάδα d) και η ενδοατομική απόσταση Pt-Pt (γεωμετρική επίδραση) μπορεί να επηρεάσει 

έντονα αυτές τις ενέργειες [64]. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί για την ενέργεια δέσμευσης Ο2 και 

ΟΗ- σε διάφορα μέταλλα προβλέπουν ότι ο Pt θα πρέπει να έχει την υψηλότερη καταλυτική 

δραστικότητα μεταξύ άλλων μετάλλων (Pt > Pd > Ir > Rh). Οι υπολογισμοί αυτοί συμφωνούν 

και με τα πειραματικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τους διμεταλλικούς καταλύτες με βάση το 

Pt, οι υπολογισμοί προβλέπουν επίσης ότι τα κράματα PtM (M=Fe, Co, Ni, κλπ.) έχουν 

υψηλότερη καταλυτική δράση από τον καθαρό Pt, κάτι το οποίο έχει επίσης αποδειχθεί 

πειραματικά [65]. Η βελτίωση της δραστικότητας που λαμβάνει χώρα όταν ο λευκόχρυσος (Pt) 

δημιουργεί κράμα με άλλα μέταλλα μπορεί να εξηγηθεί από την αλλαγή της ηλεκτρονικής 

δομής (θέση στη d στοιβάδα) του καταλύτη και τη γεωμετρική επίδραση (απόσταση μεταξύ 

ατόμων Pt-Pt). Το κράμα είναι δυνατόν να προκαλέσει σύσπαση του πλέγματος, οδηγώντας σε 

πιο ευνοϊκή απόσταση των ατόμων Pt για τη διασπαστική προσρόφηση του O2. Η κενή θέση 

της στιβάδας d μπορεί να αυξηθεί μετά από τη δημιουργία κράματος, δημιουργώντας μια 

ισχυρή αλληλεπίδραση μετάλλου-οξυγόνου αποδυναμώνοντας τους δεσμούς Ο-Ο.  

Το Σχήμα 2.10 δείχνει διαγράμματα Tafel για καταλύτες Pt και PtFe κατά την ORR. Παρόλο 

που οι κλίσεις για τους δύο καταλύτες είναι ίδιες, η πυκνότητα εναλλαγής ρεύματος της 

αναγωγής οξυγόνου στον PtFe είναι υψηλότερη από αυτή στον Pt. Στην περιοχή Tafel των 120 

mV dec-1, η πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής για έναν καταλύτη Pt είναι 1.63 x 10-8 Α cm-2, 

ενώ για τους καταλύτες PtFe είναι 2.15 x 10-7 Α cm-2, υποδεικνύοντας ενίσχυση μιας τάξης 

μεγέθους. 
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Σχήμα 2.10. Διαγράμματα Tafel για ORR σε 0.5 M Η2SO4 σε διάφορους καταλύτες. blcd: κλίση Tafel σε 

χαμηλή πυκνότητα ρεύματος. bhcd: Κλίση Tafel σε υψηλή πυκνότητα ρεύματος. 

 

 

Θεμελιώδης κατανόηση των μηχανισμών της αντίδρασης αναγωγής του οξυγόνου (ORR) 

Για να κατανοήσουμε τον μηχανισμό ORR, απαιτούνται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Το διάγραμμα μοριακών τροχιακών του μορίου του οξυγόνου φαίνεται στο Σχήμα 2.10 (a). 

Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, στην αρχική κατάσταση, το Ο2 διαθέτει δύο μη δεσμικά 

ηλεκτρόνια που βρίσκονται σε ένα διπλά εκφυλισμένο π* αντιδεσμικό τροχιακό. Αυτό 

αντιστοιχεί σε τριπλή κατάσταση. Τα δεσμικά τροχιακά του μορίου του οξυγόνου μπορούν να 

αποδοθούν στο τροχιακό 3σg με δύο ηλεκτρόνια, τα διπλά εκφυλισμένα 1πu και 1πg* τροχιακά, 

όπου το τροχιακό 1πu έχει διπλή κατοχή ενώ το 1πg* τροχιακό έχει απλή κατοχή. Η 

προκύπτουσα σειρά ομολόγων είναι δύο. Όταν το O2 ανάγεται, τα προστιθέμενα ηλεκτρόνια 

καταλαμβάνουν αντιδεσμικά τροχιακά, μειώνοντας τη σειρά δεσμού O-O. Έτσι, αυξάνεται η 

απόσταση δεσμών Ο-Ο και ταυτόχρονα μειώνεται η συχνότητα δόνησης. Η περίσσεια 

δέσμευσης πάνω στα αντιδεσμικά όπως φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 2.11 (a) είναι 

τέσσερα. Αυτό εξηγεί την υψηλή σταθερότητα του μορίου του Ο2 και τη σχετικά χαμηλή 

αντιδραστικότητα του, παρά την υψηλή οξειδωτική του δύναμη [66]. Οι λογικές δομές 

συμπλόκου μετάλλου-διοξυγόνου 1:1 και 2:1 δίδονται στο Σχήμα 2.11 (b). Οι γεωμετρίες 1 και 

2 έχει δειχθεί ότι δίνουν παρόμοιες μορφές δέσμευσης: κάθε μία παρουσιάζει μία 

αλληλεπίδραση σ και μία π. Το μοντέλο του Griffith (1) περιλαμβάνει μια παράλληλη 
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αλληλεπίδραση του Ο2 με το μέταλλο [67]. Η δημιουργία δεσμού μπορεί να θεωρηθεί ότι 

προέρχεται από δύο συνεισφορές:  

i. ο τύπος του δεσμού σ που σχηματίζεται από την αλληλεπικάλυψη μεταξύ ενός 

κύριου π τροχιακού οξυγόνου και του τροχιακού dz2 (και s) στο μέταλλο  

ii. και μια αντιδεσμική αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταλλικών dπ τροχιακών και 

του μερικώς κατεχόμενου π * αντιδεσμικού τροχιακού στο Ο2.  

Το μοντέλο του Pauling (2) περιλαμβάνει μια τελική αλληλεπίδραση του Ο2 με το μέταλλο, 

ένας σ-δεσμός σχηματίζεται από τη δωρεά πυκνότητας ηλεκτρονίων από το πλούσιο σε σ 

τροχιακό του διοξυγόνου σε ένα τροχιακό dz2 αποδέκτη στο μέταλλο, όπου η αλληλεπίδραση 

του π τροχιακού σχηματίζεται μεταξύ των μεταλλικών d-τροχιακών (dxz, dyz) και π* 

τροχιακών του διοξυγόνου, με μεταφορά φορτίου από το μέταλλο στο μόριο Ο2 [68,69]. Αυτό, 

υποδεικνύει ότι η προτίμηση των γεωμετριών 1 και 2 καθορίζεται από τις σχετικές ικανότητες 

δωρεάς των γεμάτων τροχιών π και σ του μορίου διοξυγόνου, αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 2.11. Μοριακό τροχιακό διάγραμμα του μορίου του οξυγόνου (a). Πιθανές διαμορφώσεις 

αλληλεπίδρασης διοξυγόνου με ένα μέταλλο σε ένα σύμπλεγμα (b). 

 
Σε σύμπλοκα 2:1 μέταλλο-διοξυγόνου, ο δεσμός προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των d-τροχιακών στο μέταλλο με συνδυασμό π* και π τροχιακών στο O2 [70]. Αυτό δηλώνει 

ότι η απλή ή η τριπλή φύση των τροχιακών διοξυγόνου καθορίζει τη γέφυρα-τρόπο 

αλληλεπίδρασης του διοξυγόνου με το μέταλλο. Η αλληλεπίδραση της γέφυρας προτάθηκε από 

τον Yeager και είναι πιθανό να συμβεί σε ευγενή μέταλλα όπως Pt, όπου το O2 ανάγεται στο 

νερό με λίγο ή καθόλου σχηματισμένο υπεροξείδιο [71]. Εντούτοις, αυτές οι ενώσεις δεν 

εμφανίζουν καμία καταλυτική δραστικότητα για την αναγωγή του Ο2, πιθανώς επειδή η 

αλληλεπίδραση οδηγεί σε σταθερή προσθήκη. Ανάλογα με τον τρόπο προσρόφησης του μορίου 
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οξυγόνου σε μεταλλική επιφάνεια, θα εμφανιστούν διαφορετικά βήματα μηχανισμού [72–75]. 

Τα βήματα της ORR σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον δίνονται στον Πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1. Βήματα της αντίδρασης αναγωγής του οξυγόνου σε όξινο και αλκαλικό διάλυμα, 

καθώς και τα αντίστοιχα δυναμικά. 

 

 

Μεταξύ των προτεινόμενων βημάτων, ένα τροποποιημένο σχήμα που προτάθηκε από τους 

Wroblowa et al. φαίνεται να είναι το πιο ενδιαφέρον το οποίο περιγράφει την περίπλοκη οδό 

αντίδρασης για την αναγωγή του Ο2 στη μεταλλική επιφάνεια (Σχήμα 2.12) [76]. Σε αυτό το 

σχήμα, σε υψηλά δυναμικά, k1> k2, το τμήμα της άμεσης αναγωγής του οξυγόνου στο νερό θα 

είναι μεγαλύτερο από την αναγωγή δυο ηλεκτρονίων στο υπεροξείδιο. Σε ενδιάμεσα δυναμικά, 

η μείωση στην αναλογία k1/k2 θα υποδεικνύει αύξηση του τμήματος που γίνεται αναγωγή δύο 

ηλεκτρονίων στο υπεροξείδιο. Αντίθετα, σε χαμηλότερα δυναμικά ο λόγος k1/k2 γίνεται κάτω 

από 1. Ωστόσο, αν αυξάνεται το k3, θα συμβεί μια περαιτέρω αναγωγή του υπεροξειδίου στο 

νερό προτού διαφύγει στο διάλυμα. 

 
 

Σχήμα 2.12. Σχηματική παρουσίαση των βημάτων της ORR που προτείνεται από τους Wroblowa et al. 
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2.1.4 Ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου (RDE)  

Εισαγωγή 

Για να πραγματοποιηθεί μια εκτενής έρευνα ενός καταλύτη ως προς τον μηχανισμό και την 

κινητική μιας αντίδρασης, ειδικά για την αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (oxygen reduction 

reaction, ORR) ή της οξείδωσης του υδρογόνου (hydrogen oxidation reaction, HOR), είναι 

απαραίτητο να σχεδιάσουμε διατάξεις οι οποίες θα μπορούν να ελέγξουν και να ερμηνεύσουν 

τόσο τη μεταφορά των αντιδρώντων κοντά στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου όσο και την 

επίδρασή τους στην κινητική μεταφοράς των ηλεκτρονίων. Μια πολύ γνωστή διάταξη για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτροδίων υπό μορφή περιστρεφόμενου 

δίσκου (rotating disk electrode, RDE) [61,77–83]. Αυτή η διάταξη έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 

για τη μελέτη ηλεκτροχημικών αντιδράσεων, και ειδικότερα για την αντίδραση αναγωγής του 

οξυγόνου. Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την ORR ανάλογα με το 

pH του διαλύματος είναι οι παρακάτω: 

Ο2 + 4Η+ +4e- → 2H2O                        όξινο διάλυμα 

Ο2 + 2Η2Ο + 4e- 
→ 4OH-                       βασικό διάλυμα 

 

Σε ένα διάλυμα το οποίο περιέχει περίσσεια ηλεκτρολύτη, η μετανάστευση των ιόντων μπορεί 

να θεωρηθεί αμελητέα, συνεπάγοντας ότι μόνο δυο κύριες διεργασίες μπορούν να συμβούν: η 

διάχυση και η μεταφορά μάζας. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μεταφορά μάζας του διαλύματος, το πάχος του στρώματος 

διάχυσης κοντά στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου θα μεγαλώνει όσο μεγαλώνει ο χρόνος 

αντίδρασης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πυκνότητα ρεύματος σταθερής κατάστασης. 

Ωστόσο, εάν έχουμε ένα διάλυμα με έντονη μεταφορά μάζας, είτε λόγω ανάδευσης είτε λόγω 

περιστροφής του ηλεκτροδίου, τότε το πάχος του στρώματος διάχυσης μπορεί να ρυθμιστεί, 

οδηγώντας σε σταθερή πυκνότητα ρεύματος. Γενικά, η μεταφορά μάζας ελέγχει το πάχος του 

στρώματος διάχυσης ενώ η διάχυση ελέγχει τον ρυθμό μεταφοράς των αντιδρώντων στο 

στρώμα διάχυσης. Χρησιμοποιώντας μια διάταξη με περιστρεφόμενο ηλεκτρόδιο είναι δυνατός 

τόσο ο ποσοτικός έλεγχος του πάχους του στρώματος διάχυσης, όσο και η ποσοτική ανάλυση 

της κινητικής της αντίδρασης του ηλεκτροδίου. 
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Στρώμα διάχυσης-μεταφοράς κοντά στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

Έστω ότι έχουμε την ηλεκτροχημική αντίδραση (2-ΧIIΙ): 

O + ne- → Red                                          (2-ΧIIΙ) 

 

Στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη, η συγκέντρωση των οξειδωτικών μορίων ή ιόντων είναι CO(x,t) 

και των αναγόμενων είναι CR(x,t), αντίστοιχα. Για ευκολία, ας εξεταστεί μια διαδικασία 

αναγωγής οξειδωτικών στοιχείων. Στο Σχήμα 2.13 (a) παρατηρείται η ροή του ηλεκτρολυτικού 

διαλύματος από τη βάση του ηλεκτροδίου προς την κορυφή, με κατεύθυνση παράλληλη στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Ο ρυθμός ροής συμβολίζεται ως υy. Η κατανομή του ρυθμού ροής 

ως προς τη διεύθυνση Χ δεν είναι ομοιόμορφη, δηλαδή ο ρυθμός κοντά στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου είναι μικρότερος σε σχέση με άλλο σημείο μακριά από την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου. Ο ρυθμός ροής ως προς την διεύθυνση Υ εκφράζεται από το Σχήμα 2.13 (b). 

Είναι φανερό ότι σε απόσταση δο, ο ρυθμός ροής φθάνει σε σταθερή τιμή υy. H απόσταση δο 

ονομάζεται πάχος του στρώματος διάχυσης-μεταφοράς. 

 

Από την κινητική θεωρία μεταφοράς μάζας, το πάχος στρώματος διάχυσης-μεταφοράς δο (cm), 

εκφράζεται από την εξίσωση : 

1 1 1 1
3 6 2 2δ D v y υ

−

  y
                                                                   (2.12) 

Όπου,  

DO : συντελεστής διάχυσης των οξειδωτικών στοιχείων  (cm2 s-1) 

ν : το κινητικό ιξώδες (cm2 s-1) 

y : η απόσταση στον άξονα y (cm) 

υy : ο ρυθμός ροής του διαλύματος (cm s-1) 

 

 
Σχήμα 2.13. Σχηματική απεικόνιση της ροής του ηλεκτρολυτικού διαλύματος κατά την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου (a), κατανομή ρυθμού ροής κοντά στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου για διεύθυνση 

παράλληλη στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου (b). 
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Όπως είναι φανερό, το πάχος του στρώματος διάχυσης-μεταφοράς είναι συνάρτηση των y και 

υy. Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές y τόσο παχύτερο θα είναι και το στρώμα διάχυσης-

μεταφοράς, αντίθετα, όσο ταχύτερη είναι η ροή του διαλύματος, τόσο λεπτότερο θα είναι το 

στρώμα διάχυσης-μεταφοράς. 

 

Η πυκνότητα του ρεύματος διάχυσης-μεταφοράς (iDC,o) εκφράζεται από την εξίσωση : 

,

C -C
i = nFD

δ

o S
O O

DC O O
O

                                               (2.13) 

 

 
Σχήμα 2.14. Κατανομή της συγκέντρωσης των οξειδωτικών στοιχείων κοντά στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου. 

 

Όταν η συγκέντρωση 𝐶𝑜
𝑠 πλησιάζει στο μηδέν, η τιμή της πυκνότητας ρεύματος iDC,O γίνεται 

μέγιστη (IDC,O), η οποία ονομάζεται οριακή πυκνότητα ρεύματος διάχυσης (εξ. 2.14): 

C
I = nFD

δ

o
O

DC O
O

                                               (2.14) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.12), (2.13) και (2.14) προκύπτουν αντίστοιχα (εξ. 2.15 και 

2.16): 

( )
2 1 1 1

3 6 2 2

,
i = nFD v y υ C -C

− −
o S

y O ODC O O
                                 (2.15) 

2 1 1 1
3 6 2 2

,I = nFD v y υ C
− −

o

DC O y OO
                                             (2.16) 

 

Εάν η συγκέντρωση του οξειδωτικού μέσου δίνεται σε mol cm-3, τότε οι πυκνότητες ρεύματος 

εκφράζονται σε Α cm-2. Όπως είναι αντιληπτό και οι δυο παραπάνω εξισώσεις 2.15 και 2.16 

δεν είναι ανεξάρτητες από το y, κάτι που υποδουλώνει ότι η κατανομή της πυκνότητας του 
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ρεύματος σε διαφορετική περιοχή από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου δεν είναι ομοιόμορφη, 

κατάσταση η οποία δεν είναι επιθυμητή για τη μελέτη του μηχανισμού και της κινητικής μιας 

αντίδρασης. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι από μόνη της η μεταφορά μάζας του διαλύματος 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου δεν επαρκεί για τη λήψη πυκνότητας ρεύματος σταθερής 

κατάστασης. Επιπλέον, η πυκνότητα ρεύματος είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τη ροή του 

διαλύματος. Όσο πιο γρήγορη είναι η ροή του διαλύματος, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η 

πυκνότητα ρεύματος. Ευτυχώς, το σύστημα περιστρεφόμενου ηλεκτροδίου μπορεί να φτιάξει 

ένα ομοιόμορφο πάχος του στρώματος διάχυσης-μεταφοράς πάνω στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου, με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας ρεύματος. 

Στην περίπτωση που η συγκέντρωση των επιφανειακών οξειδωτικών μέσων δεν φτάσει στο 

μηδέν, η πυκνότητα ρεύματος δίνεται από την εξίσωση: 

 

( )2 1 1
3 6 2

,i = 0.62nFD v ω C -C
−

DC O

o S
O O O

                              (2.17) 

 

Για την οριακή πυκνότητα ρεύματος έχουμε (εξ 2.18): 

 

2 1 1
3 6 2

,O
0

C
I = nFD = 0.62nFD v ω C

x

−

=

 
 
 
 



O

oO
DC O O

x

               (2.18) 

 

Όπου ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροδίου. Oι μονάδες των παραπάνω 

ποσοτήτων είναι: IDC (A cm-2), F (96487 A s mol-1), DO (cm2 s-1), v (cm2 s-1), ω 

(περιστροφές/λεπτό ή s).  

 

Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή και ως εξίσωση Levich. Στην περίπτωση που ο ρυθμός 

περιστροφής του ηλεκτροδίου δίνεται σαν περιστροφές ανά λεπτό (rpm), τότε η εξίσωση 2.18 

γίνεται:  

2 1 1
3 6 2

,I = 0.201nFD v ω C
−

o

DC O O O
                                           (2.19) 

 

Και το πάχος του στρώματος διάχυσης-μεταφοράς δίνεται από την εξίσωση : 
 

1 1 1
3 6 2δ =1.611D v ω

−

O O
                                                 (2.20) 

 

Με παρόμοιο τρόπο, η πυκνότητα ρεύματος για τα αναγωγικά μέσα δίνεται από την εξίσωση: 
 

, ,

sC -C
i = I

C

 
 
 
 

o
R R

oDC R DC R
R

                                                (2.21) 
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Όπου ΙDC,R είναι η οριακή πυκνότητα ρεύματος διάχυσης-μεταφοράς του αναγωγικού και 

εκφράζεται ως: 

2 1 1
3 6 2

,
I = -0.62nFD v ω C

− o
R RDC R

                                      (2.22) 

 

 
 

Σχήμα 2.15. Κατανομή της συγκέντρωσης του οξειδωτικού μέσου κοντά στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου. 

 

Στην περίπτωση που η ηλεκτροχημική αντίδραση είναι αμφίδρομη (αντίδραση 2ΧΙΙΙ) και στην 

αρχή της αντίδρασης δεν υπάρχουν αναγωγικά μέσα στο διάλυμα, τότε το δυναμικό Nerst 

εκφράζεται ως: 

2
3

,

, ,

iDRT RT
E = E + ln + ln

nF D nF I -i

  
  

   
   

DC Oo R

O DC O DC O

                     (2.23) 

 

Εξίσωση Koutecky-Levich 

Στην περίπτωση που η κινητική μεταφοράς της αντίδρασης αναγωγής του οξειδωτικού μέσου 

(αντίδραση 2-ΧΙ) είναι πάρα πολύ γρήγορη με αποτέλεσμα η διεργασία διάχυσης-μεταφοράς 

να μπορεί να φτάσει την ταχύτητα της διεργασίας μεταφοράς του ηλεκτρονίου, η συγκέντρωση 

του οξειδωτικού μέσου στην επιφάνεια εξαντλείται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκύψει 

μια ευθεία γραμμή εάν σχεδιαστεί η γραφική παράσταση IDC,O vs ω1/2 για την εξίσωση Levich 

(Σχήμα 2.16 Β). Από την κλίση (
2 -1

o3 6
O O0.62nFD v C ) της ευθείας μπορεί να υπολογισθεί μια από 

τις τέσσερις παραμέτρους n, DO, v ή 𝐶𝑂
𝑜, εάν είναι γνωστές οι άλλες τρεις. Ωστόσο, εάν η 

κινητική μεταφοράς του ηλεκτρονίου είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τη διεργασία 
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διάχυσης-μεταφοράς, η επιφανειακή συγκέντρωση του οξειδωτικού μέσου δεν μπορεί να 

εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση η γραφική παράσταση IDC,O vs ω1/2 παρεκκλίνει της ευθείας 

(Σχήμα 2.16 Β). Η πυκνότητα ρεύματος και έχοντας λάβει υπόψιν την επίδραση της αργής 

κινητικής μεταφοράς του ηλεκτρονίου δίνεται από την εξίσωση : 

, ,,

1 1 1
= +

i i IDC O DC Ok O

   ή   
,, lim

1 1 1
= +

i i Ik Od O

                                     (2.24) 

 

Όπου 
( ) ( )eq

o

k,O

1-a nF E - E
i = i exp -

RT

 
 
 
 

  και  
2 -1 1

o3 6 2
DC,O O Olim

I = I = 0.62nFD v ω C  

 

Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η γνωστή εξίσωση Koutecky-Levich: 

 

( ) ( )
2 1 1

3 6 2
,

1 1 1
= +

i 0.62nFD v ω C1-a nF E-E
i exp -

RT

−
 
 
  
 

o

oeq
d O O O

                   (2.25) 

 

H γραφική παράσταση 1/id vs ω-1/2, η οποία βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα στην περιοχή 

διάχυσης (Σχήμα 2.16 (Α) & (C)), επιτρέπει τον υπολογισμό του κινητικού ρεύματος ik,O. Εάν 

η γραφική παράσταση σχεδιαστεί για διαφορετικά δυναμικά του ηλεκτροδίου στην περιοχή 

διάχυσης, οι τιμές του δυναμικού μπορούν να εκφραστούν ως προς ln(ik,O) (Σχήμα 2.16 (D)), 

σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

 

( )
( )

( )
( ),

RT RT
E = E + ln i + ln i

1-a nF 1-a nF
eq o

k O                             (2.26) 

 

Στο διάγραμμα τάσης-έντασης (Σχήμα 2.15 (Α)), διακρίνονται 3 χαρακτηριστικές περιοχές με 

βάση το εφαρμοζόμενο δυναμικό:  

i) H κινητική περιοχή (0.82-0.97V vs RHE) 

ii) H περιοχή μικτού ελέγχου (0.37-0.82V vs RHE), και 

iii) Η περιοχή διάχυσης (0.02-0.37V vs RHE).  

 

Οι περιοχές μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς μετατοπισμένες ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο υλικό. Στην περιοχή διάχυσης η διεργασία ελέγχεται πλήρως από τα 

φαινόμενα διάχυσης του Ο2 από το εσωτερικό του ηλεκτρολύτη (bulk) στην καταλυτική 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου, επομένως η τιμή του ρεύματος (οριακό) αλλάζει ανάλογα με την 
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ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροδίου, σχηματίζοντας μία σταθερή περιοχή τιμών ρεύματος 

(plateau). Στην περιοχή μικτού ελέγχου η διεργασία ελέγχεται τόσο από τα φαινόμενα 

μεταφοράς μάζας όσο και από την κινητική της αντίδρασης. Στην κινητική περιοχή η διεργασία 

ελέγχεται πλήρως από τη μεταφορά φορτίου (κινητική). 

 

 
 

Σχήμα 2.16. Διάγραμμα τάσης-έντασης σε διαφορετικούς ρυθμούς περιστροφής του ηλεκτροδίου 
(Α),διάγραμμα Levich, θεωρητικές τιμές (Β), διάγραμμα Koutecky-Levich για διαφορετικά δυναμικά 

ηλεκτροδίου (C) και Ε vs ln(iko) (D). 

 

Από τη γραφική αναπαράσταση των τιμών του οριακού ρεύματος συναρτήσει της ω1/2 είναι 

δυνατή η μελέτη της κινητικής μιας αντίδρασης. Για παράδειγμα στο Σχήμα 2.17 

παριστάνονται ενδεικτικά οι τιμές του οριακού ρεύματος του καταλύτη 10% Pt/C. 

Εμφανίζονται και οι θεωρητικές τιμές που λαμβάνει το οριακό ρεύμα διάχυσης όταν η αναγωγή 

του Ο2 είναι αντίδραση 4 ηλεκτρονίων και όταν είναι 2 ηλεκτρονίων.  

Παρατηρείται ότι, στην περίπτωση του καταλύτη 10% Pt/C η θεωρητική καμπύλη συμπίπτει 

με τη διεργασία μεταφοράς 4e-, πράγμα που είναι επιθυμητό σε σχέση με την αντίδραση 2e-, 

καθώς σε εκείνη την περίπτωση ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η σταθερότητα του 

καταλυτικού συστήματος λόγω του σχηματισμού Η2Ο2 . 

 



Κεφάλαιο 2o             Μελέτη αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα 

81 

 

 
 

Σχήμα 2.17. Θεωρητικές καμπύλες για την περίπτωση μεταφοράς 4 και 2 ηλεκτρονίων. Τα κόκκινα 

σημεία αντιπροσωπεύουν τις πειραματικές τιμές που ελήφθησαν για τον καταλύτη 10% Pt/C. 

 

 

Συσκευή ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου 

Ποτενσιοστάτης  

Το σύστημα λειτουργεί με τη διατήρηση του δυναμικού του ηλεκτροδίου εργασίας σε ένα 

σταθερό επίπεδο σε σχέση με το ηλεκτρόδιο αναφοράς ρυθμίζοντας το ρεύμα σε ένα βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο. Ένας ποτενσιοστάτης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που ελέγχει το δυναμικό 

μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (WE) και αναφοράς (RE). Την ίδια στιγμή, ο 

ποτενσιοστάτης καταγράφει το ρεύμα που διέρχεται μέσω του ηλεκτροδίου εργασίας, ως 

αποτέλεσμα της πόλωσής του (διαφορετικό δυναμικό από το δυναμικό ισορροπίας). Επειδή το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς δεν μπορεί να διοχετεύσει αρκετό ρεύμα, υπάρχει ένα τρίτο ηλεκτρόδιο, 

το βοηθητικό ηλεκτρόδιο (CE), το οποίο χρησιμοποιείται μόνο ως πηγή ρεύματος για το 

ηλεκτρόδιο εργασίας. Ένας ποτενσιοστάτης χρησιμοποιείται, συνήθως, για την καταγραφή του 

ρεύματος του ηλεκτροδίου εργασίας σε διαφορετικά δυναμικά. Το δυναμικό συχνά αλλάζει 

γραμμικά από ένα αρχικό δυναμικό σε ένα τελικό δυναμικό. 

 

Ηλεκτρόδιο εργασίας 

Το ηλεκτρόδιο εργασίας αποτελείται από έναν αγώγιμο δίσκο o οποίος είναι ενσωματωμένος 

μέσα σε ένα μονωτικό υλικό κυλινδρικού σχήματος (Σχήμα 2.18 (a)). Ο δίσκος, δηλαδή το 

ηλεκτρόδιο εργασίας, είναι κατασκευασμένος από διάφορα αγώγιμα υλικά όπως ο υαλώδης 

άνθρακας (glassy carbon, GC) ή από ευγενή μέταλλα όπως η πλατίνα (Pt) ή ο χρυσός (Au) 
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(Σχήμα 2.17 (b)). Αυτά τα είδη ηλεκτροδίων είναι τα πιο κοινά χρησιμοποιημένα ηλεκτρόδια 

για ηλεκτροχημικές μελέτες. Οι πιο σημαντικές ιδιότητες των ηλεκτροδίων εργασίας είναι: 

I. Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 

II. Σκληρότητα (7 Mohs) 

III. Χαμηλή πυκνότητα  

IV. Χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση  

V. Ακραία αντοχή στη χημική μεταβολή  

VI. Στεγανότητα σε αέρια και υγρά 

 

 
 

Σχήμα 2.18. Πρόσοψη του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (a), 3 διαφορετικά ηλεκτρόδια 
περιστρεφόμενου δίσκου (b). 

 

Για την εξέταση της ενεργότητας των καταλυτών, στην περίπτωση της αντίδρασης αναγωγής 

του οξυγόνου (ORR), χρησιμοποιούνται κυρίως ηλεκτρόδια υαλώδους άνθρακα (glassy 

carbon, GC) ή χρυσού (Au). Ωστόσο, για τη μελέτη της αντοχής των καταλυτών στην ORR 

είναι προτιμότερο το ηλεκτρόδιο χρυσού (Au), επειδή το ηλεκτρόδιο GC μπορεί να οξειδωθεί 

σε υψηλά δυναμικά σε ένα πείραμα μεγάλης χρονικής διάρκειας. 

Το ηλεκτρόδιο εργασίας μπορεί να περιστρέφεται μέσω μιας μηχανής η οποία μπορεί να 

ελέγχει τον ρυθμό περιστροφής και να δουλεύει σε εύρος περιστροφών από 100 έως 4900 rpm. 

 

Ηλεκτρόδιο αναφοράς (Reference electrode, RE) 

Ως ηλεκτρόδια αναφοράς χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια που έχουν ένα σταθερό και γνωστό 

δυναμικό. Η υψηλή σταθερότητα του δυναμικού του ηλεκτροδίου επιτυγχάνεται συνήθως με 
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τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος οξειδοαναγωγής με σταθερές συγκεντρώσεις των 

συμμετεχόντων της αντίδρασης οξειδοαναγωγής. 

 

Βοηθητικό ηλεκτρόδιο (Counter electrode, CE) 

Είναι ένα ηλεκτρόδιο που χρησιμοποιείται σε ένα τριών ηλεκτροδίων ηλεκτροχημικό κελί, για 

βολταμετρική ανάλυση ή άλλες αντιδράσεις στις οποίες διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Το 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο διαφέρει από το ηλεκτρόδιο αναφοράς, το οποίο καθορίζει το ηλεκτρικό 

δυναμικό έναντι άλλων δυναμικών που μπορεί να μετρηθούν, και το ηλεκτρόδιο εργασίας, στο 

οποίο συμβαίνει η αντίδραση του κελιού. 

 

Ηλεκτροχημικό κελί 

Για να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός καταλύτη σε μια οξειδωτική ή αναγωγική αντίδραση 

χρησιμοποιώντας RDE, είναι απαραίτητο ένα ηλεκτροχημικό κελί τριών ηλεκτροδίων (Σχήμα 

2.19). Για να αποφευχθεί η τυρβώδης ροή στον ηλεκτρολύτη που δημιουργείται εξαιτίας των 

περιστροφών του ηλεκτροδίου εργασίας, ο χώρος υποδοχής του ηλεκτρολύτη στο κελί οφείλει 

να είναι κυλινδρικής μορφής και το περιστρεφόμενο ηλεκτρόδιο να τοποθετείται στο κέντρο.  

Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, ο όγκος του ηλεκτρολύτη πρέπει να είναι αρκετός. Για να μειωθεί 

η ωμική απώλεια, iR, μεταξύ της επιφάνειας του ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου 

αναφοράς, το ηλεκτρόδιο αναφοράς πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο κοντά γίνεται με την 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας, χωρίς όμως να εμποδίζει τη ροή του διαλύματος όταν το 

ηλεκτρόδιο περιστρέφεται. 

 

 
 

Σχήμα 2.19. Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος ηλεκτροδίου περιστρεφόμενο δίσκου με τρία 

ηλεκτρόδια. 
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2.1.5 Στόχος πειραμάτων του 2ου Κεφαλαίου 

Στόχος του 2ου κεφαλαίου ήταν η τροποποίηση ανοδικών ηλεκτροδίων με βάση τον Pt και το 

Ru χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς του Vulcan XC-72 φορείς άνθρακα όπως νανοσωλήνες 

άνθρακα (CNTs), διαφορετικά είδη γραφενίου και Biochar. Η επιλογή των συγκεκριμένων 

ανθρακούχων υλικών έγινε με βάση την υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση, την επιφανειακή 

χημεία του φορέα, το υψηλό πορώδες και την υψηλή ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα. Για την 

υλοποίηση του παραπάνου στόχου χρησιμοποιήθηκαν τόσο φυσικοχημικές (Raman, XRD, 

TEM, TGA, BET) όσο και ηλεκτροχημικές μέθοδοι (CV, HOR και ORR) χαρακτηρισμού. 

 

2.2 Πειραματικό Μέρος  

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από ένα σύστημα 

περιστρεφόμενου δίσκου της εταιρίας Metrohm AG (Σχήμα 2.20 (a)). Το ηλεκτρόδιο αναφοράς 

ήταν ένα ηλεκτρόδιο Ag/AgCl (3M KCl) (Σχήμα 2.20 (b)), το ηλεκτρόδιο εργασίας 

αποτελούνταν από υαλώδη άνθρακα με γεωμετρική επιφάνεια 0.196 cm2  (Σχήμα 2.20 (c)) 

πάνω στο οποίο εναποτίθονταν οι υπό μελέτη καταλύτες και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο ήταν 

ένα φύλλο λευκόχρυσου (Σχήμα 2.20 (d)) 

 

 

Σχήμα 2.20. Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (a). 

Ηλεκτρόδιο αναφοράς (b), γεωμετρική επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας (c) και το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο (d). 
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2.2.1 Παρασκευή των καταλυτών Pt-Ru σε φορείς άνθρακα και η εναπόθεσή τους στο 

ηλεκτρόδιο εργασίας. 

Αρχικά οι πρόδρομες ενώσεις H2PtCl6 και RuCl3 διαλύθηκαν σε ισοπροπανόλη και 

παρασκευάστηκαν διαλύματα 100 mM Pt και Ru αντίστοιχα. 

Για την εναπόθεση των μεταλλικών σωματιδίων πάνω στον εκάστοτε φορέα ακολουθήθηκε η 

διαδικασία του διαδοχικού υγρού εμποτισμού σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:  

i) Σε ένα ποτήρι ζέσεως προστέθηκε 50 mL 3-D νερό. 

ii) Ενώ το νερό βρισκόταν υπό συνεχή ανάδευση, προστέθηκε η κατάλληλη αναλογία 

καταλυτών (mL) έτσι ώστε η τελική αναλογία κατά βάρος σε Pt-Ru να είναι 1:1. 

iii) Έπειτα, διατηρώντας την ανάδευση, προστέθηκε κατάλληλη ποσότητα φορέα (g) 

ώστε η τελική κατά βάρος αναλογία καταλύτη-φορέα να είναι περίπου 10-90% (Pt-

Ru 10% wt). 

iv) Διατήρηση του διαλύματος για 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό συνεχή 

ανάδευση. 

v) Αύξηση της θερμοκρασίας στους 50oC και διατήρησή του στη συγκεκριμένη 

θερμοκρασία για 20 λεπτά. 

vi) Μετά το πέρας των 20 λεπτών, αύξηση της θερμοκρασίας στους 70oC. 

vii) Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του διαλύματος (70oC) υπό συνεχή ανάδευση, 

ώσπου να εξατμιστεί πλήρως το νερό και να προκύψουν μικροσωματίδια καταλύτη. 

viii) Διατήρηση και τοποθέτηση του καταλυτικού αιωρήματος που προέκυψε για πολλές 

ώρες (15 ώρες) σε φούρνο θερμοκρασίας 110oC. 

ix) Αναγωγή του φορέα/καταλύτη σε περιβάλλον Η2 στους 400οC για 2 ώρες. 

x) Καθαρισμός του καταλύτη με διαδοχικές εκπλύσεις με νερό (καθαρισμός υπό κενό), 

προκειμένου να απομακρυνθούν τα εναπομένοντα άλατα.  

Το τελικό στάδιο, πριν τη χρησιμοποίηση των καταλυτών ήταν η τοποθέτηση του καταλυτικού 

αιωρήματος πάνω στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Το αιώρημα αποτελούνταν από 3.5 mg 

καταλυτικής ποσότητας, 6.5 mL ισοπροπανόλης και 5.5 ml 3-D νερό, το οποίο είχε τοποθετηθεί 

σε συσκευή υπερήχων (ultrasonic) για να επιτευχθεί ομοιογένεια του διαλύματος. Η εναπόθεση 

στο ηλεκτρόδιο εργασίας πραγματοποιήθηκε με χρήση μικροπιπέτας και ποσότητας 1 μL κάθε 

φορά. Η συγκεκριμένη μικροποσότητα επιλέχθηκε ώστε με την κάθε εναπόθεση να καλύπτεται 

πλήρως και μόνο η επιφάνεια του υαλώδους άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο γνωρίζαμε ακριβώς 

την καταλυτική μάζα που ήταν διαθέσιμη για τις ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Μετά από κάθε 
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εναπόθεση έπρεπε να προηγηθεί ξήρανση του καταλυτικού μελανιού. Η διαδικασία 

εναπόθεσης επαναλήφθηκε αρκετές φορές ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή τελική φόρτιση 

μετάλλου των 15 μg cm-2. Η συγκεκριμένη φόρτιση επιλέχθηκε μετά από προκαταρκτικά 

πειράματα τα οποία έδειξαν ότι περαιτέρω φόρτιση του ηλεκτροδίου δεν επέφερε αύξηση στην 

παρατηρούμενη ενεργότητα. Μετά την εναπόθεση του καταλύτη ακολουθούσε προσθήκη 

διαλύματος Nafion με σύσταση 110 μL Nafion 5%wt, 6.5 mL ισοπροπανόλη και 5.5 mL 3-D 

νερό. Η προσθήκη του Nafion γινόταν για τη συγκράτηση των σωματιδίων του καταλύτη πάνω 

στην επιφάνεια του υαλώδους άνθρακα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, εξαιτίας του πάρα πολύ 

μικρού πάχους του διαλύματος Nafion, φαινόμενα διάχυσης θεωρούνται αμελητέα με 

αποτέλεσμα τα κινητικά φαινόμενα των αντιδράσεων που διεξάγονται στη διεπιφάνεια 

ηλεκτροδίου-ηλεκτρολύτη να είναι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη προσθήκη [84,85]. 

 

2.3 Αποτελέσματα 

2.3.1 Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των καταλυτών Pt-Ru σε φορείς άνθρακα   

(Vulcan XC-72, CNTs, PureG+ & Biochar) 

Φασματοσκοπία Raman 

Τα φάσματα Raman όλων των δειγμάτων ελήφθησαν με ακτινοβολία στα 514.5 nm, με χρήση 

διάταξης InVia Reflex της εταιρείας Rensihaw®. Σε όλα τα φάσματα και των τεσσάρων υλικών 

παρατηρούνται 2 χαρακτηριστικές κορυφές: η κορυφή D στα~1350 cm-1 και η κορυφή G 

στα~1585 cm-1 (Σχήμα 2.21). Οι κορυφές αυτές οφείλονται στη «μοριακή» εικόνα των 

ανθρακικών υλικών και εμφανίζονται σε όλους τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η G 

αντιστοιχεί σε ένα διπλά εκφυλισμένο τρόπο δόνησης έκτασης – συμπίεσης των δεσμών C–C 

(δεσμοί sp2) στους εξαγωνικούς δακτυλίους. Η D αντιστοιχεί σε δονήσεις αναπνοής των 

εξαγωνικών δακτυλίων και η ενεργοποίησή της απαιτεί την παρουσία ατελειών ή διαταραχών 

στο πλέγμα. Επομένως, μια στενή και μεγάλης έντασης κορυφή G σημαίνει ότι το δείγμα έχει 

μεγάλο αριθμό sp2 δεσμών, δηλαδή υψηλή γραφιτική κρυσταλλικότητα. Ποσοτικά, ο λόγος 

των εντάσεων των κορυφών D προς G, 𝐼𝐷/𝐼𝐺, χρησιμοποιείται σαν εργαλείο προσδιορισμού 

του βαθμού γραφιτικής κρυσταλλικότητας του δείγματος. Αυξημένη τιμή του λόγου αυτού 

φανερώνει μείωση της κρυσταλλικότητας, δηλαδή αύξηση του ποσοστού άμορφου άνθρακα. 
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Σχήμα 2.21. Φασματοσκοπία Raman για 4 καταλύτες με φορείς (Vulcan XC-72 (a), PureG+ (b), CNTs (c) 

& Biochar (d)). 

 

Στα εξετασθέντα δείγματα παρατηρείται ότι η κορυφή D στα δείγματα με φορέα Vulcan XC-

72 και Biochar είναι μεγάλη και ευρεία, ενώ το ίδιο ισχύει και για την G (Σχήμα 2.21 (a) & 

(d)). Αυτό δείχνει την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού άμορφου άνθρακα σε όλα τα δείγματα. 

Επίσης, ο λόγος της έντασης D προς την G είναι μεγαλύτερος για τον φορέα πριν υποστεί 

επεξεργασία και μειώνεται σταδιακά είτε ανάγοντας τον φορέα είτε με την προσθήκη των 

μεταλλικών σωματιδίων. Η συγκεκριμένη τιμή μειώνεται κυρίως για τους φορείς με άμορφη 

δομή και λιγότερο για τους ήδη έχοντες κρυσταλλική δομή. Αυτό δείχνει ότι η αναγωγή υπό 

θερμοκρασία επιδρά θετικά στην κρυσταλλικότητα μιας και απομακρύνονται άτομα οξυγόνου 

από ανθρακικές ομάδες (οξείδια, καρβοξύλια κλπ). Η παρουσία ατόμων οξυγόνου χαλάει τη 

γραφιτική δομή, επηρεάζοντας τους τρόπους δόνησής της. Έτσι, η απομάκρυνση του οξυγόνου 



Κεφάλαιο 2o             Μελέτη αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα 

88 

 

φαίνεται ότι «διορθώνει» έως έναν βαθμό την γραφιτική δομή, αυξάνοντας την 

κρυσταλλικότητα του δείγματος. Στο φάσμα των νανοσωλήνων αλλά και της σκόνης γραφενίου 

είναι παρούσα και μια τρίτη κορυφή στα~2690-2720 cm-1 (Σχήμα 2.21 (b) & (c)). Η κορυφή 

αυτή, που ονομάζεται 2D αποτελεί 2ης τάξης αρμονικό τρόπο δόνησης της κορυφής D. Η 

ακριβής θέση, το σχήμα αλλά και η ένταση της κορυφής σχετίζεται με τον αριθμό των 

γραφιτικών επιπέδων του υλικού. 

Γενικά, στα φάσματα πριν και μετά τη θερμική επεξεργασία καθώς και ύστερα από την 

προσθήκη των μεταλλικών σωματιδίων δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές για κανένα 

από τα τέσσερα υλικά. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η θέρμανση στους 500οC όσο και η προσθήκη 

μεταλλικών σωματιδίων δεν επιδρά σημαντικά στη μοριακή δομή των υλικών αυτών. 

 

Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD) 

Η φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων-Χ μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται τα συστατικά ενός διμεταλλικού ή τριμεταλλικού καταλύτη. Εάν τα 

μέταλλα ενός καταλύτη δεν σχηματίσουν κράμα τότε αναμένονται καλά καθορισμένες κύριες 

κορυφές των συγκεκριμένων μετάλλων. Αντίθετα, στην περίπτωση κραματοποίησης 

αναμένονται αλλαγές στις γωνίες όπου εμφανίζονται οι κύριες κορυφές. Στην ειδική περίπτωση 

της πλήρης κραματοποίησης η κορυφή παρατηρείται στην ενδιάμεση θέση. 

Στο Σχήμα 2.22 παριστάνονται τα φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ για τα μεταλλικά σωματίδια 

Pt-Ru εναποτιθέμενα σε διάφορους φορείς άνθρακα (Vulcan XC-72, CNTs, PureG+ & 

Biochar), καθώς επίσης τα φάσματα για τον φορέα χωρίς κάποια επεξεργασία, τον φορέα μετά 

από επεξεργασία σε περιβάλλον Η2 στους 400oC, το υπόστρωμα ανθρακικού υφάσματος 

(carbon cloth) και τέλος του συνολικού καταλυτικού ηλεκτροδίου (μεταλλικά 

σωματίδια/φορέας/υπόστρωμα) που χρησιμοποιήθηκε ως ανοδικό ηλεκτρόδιο σε μια κυψελίδα 

καυσίμου τύπου PEM. Η λήψη των φασμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση περιθλασίμετρου 

Philips P (PW 1830/40). Το εύρος γωνιών σάρωσης ήταν 2θ=20-80ο, καθώς και το μήκος 

κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ήταν λCuKa=0.154046 nm. O προσδιορισμός των 

κύριων κορυφών προέκυψε μετά από σύγκριση με τις τιμές της βιβλιοθήκης JPCDS. 

Παρατηρώντας το φάσμα του υποστρώματος (carbon cloth) διακρίνουμε μια χαρακτηριστική 

γραφιτική κορυφή για γωνία 2θ=25ο. Στην ίδια γωνία παρατηρούνται κορυφές και για τους 

φορείς Vulcan XC-72, CNTs, PureG+ και Biochar (όχι καλά ευδιάκριτη στο Σχήμα 2.21 (d), 
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λόγω κλίμακας). Ανάλογα με τη δομή του άνθρακα που έχει ο κάθε φορέας, η κύρια κορυφή 

αλλάζει μορφή. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πιο οξεία γωνία για τους CNTs και PureG+ 

και πιο ευρεία για τους άλλους δυο εναπομείναντες φορείς (Vulcan XC-72 και Biochar). Η 

επεξεργασία του φορέα σε περιβάλλον Η2 και θερμοκρασία 400oC δεν επιφέρει σημαντική 

αλλαγή στις κύριες κορυφές των φορέων. Στην περίπτωση των στηριγμένων μεταλλικών 

σωματιδίων και στους τέσσερις φορείς διακρίνονται οι κορυφές του λευκόχρυσου (Pt) σε 

γωνίες 2θ= 40ο, 46.4ο και 67.5ο και του ρουθηνίου (Ru) σε γωνίες 2θ=37ο και 45ο. Μετά την 

εναπόθεση του καταλύτη στο υπόστρωμα οι κύριες κορυφές των μετάλλων παραμένουν 

αμετάβλητες. Δεδομένου ότι, καμία αλλαγή δεν φαίνεται να υπάρχει στις κύριες κορυφές των 

μετάλλων αποκλείουμε τον σχηματισμό κραμάτων μεταξύ Pt και Ru. 

Από την εξίσωση Scherrer (εξ. 1.2, κεφ. 1) υπολογίστηκε η μέση τιμή της διαμέτρου των 

σωματιδίων Pt και Ru για τις γωνίες περίθλασης 2θPt=40o, 46.4o, 67.5ο και 2θRu=45ο, αντίστοιχα 

(Πίνακα 2.2). Όπως αναμενόταν το μέγεθος των σωματιδίων του Pt είναι ανεξάρτητο της 

γωνίας υπολογισμού. Επίσης, παρατηρούμε ότι παρουσία του ανθρακικού υφάσματος (carbon 

cloth), δηλαδή μετά την εναπόθεση του καταλύτη πάνω στο υπόστρωμα, τα μεταλλικά 

σωματίδια εμφανίζονται με μικρότερο μέγεθος. 
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Σχήμα 2.22. Φάσματα XRD καταλυτών Pt-Ru σε φορείς Vulcan XC-72 (a), CNTs (b), PureG+ (c) και 

Biochar (d). 

Πίνακας 2.2. Μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt και Ru στους τέσσερις φορείς πριν και μετά την 

εναπόθεση στο υπόστρωμα ανθρακικού υφάσματος. 
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Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΤΕΜ) 

Για τον υπολογισμό του μεγέθους των μεταλλικών σωματιδίων στον εκάστοτε φορέα με 

μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς και εκτίμηση της διασποράς τους, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ).  

 

Σχήμα 2.23. Εικόνες ΤΕΜ των μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru σε φορέα Vulcan XC-72 (a & b). Επιλεγμένη 

περιοχή περίθλασης του ηλεκτρονίου (c). Κατανομή των σωματιδίων στον φορέα (d). 

 

Αρχικά, για τον φορέα Vulcan XC-72, παρατηρείται ομοιόμορφη διασπορά των σωματιδίων 

Pt (σκουρόχρωμα σωματίδια) και Ru (ανοιχτόχρωμα σωματίδια) (Σχήμα 2.23). Η μέση 

απόσταση των μεταλλικών σωματιδίων είναι περίπου 21.3 nm, με μέγιστη παρατηρούμενη 

απόσταση 28.93 nm και ελάχιστη 10 nm. Στο Σχήμα 2.23 (d) φαίνεται το ποσοστό εμφάνισης 

του μεγέθους των σωματιδίων του Pt, καθώς και ο μέσος όρος του μεγέθους των σωματιδίων 

12.3 ± 7.6 nm, ο οποίος είναι σε συμφωνία με το μέγεθος των σωματιδίων που προέκυψε από 

τα φάσματα XRD. Από το ραβδόγραμμα προκύπτει ότι παραπάνω από το 50% των σωματιδίων 

του καταλύτη έχουν μέγεθος 5-15 nm.  

Στην περίπτωση των νανοσωλήνων άνθρακα (CNTs), παρατηρούνται μεταλλικά σωματίδια Pt 

και Ru μόνο κάτα μήκος των ινών (Σχήμα 2.24).  
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Σχήμα 2.24. Εικόνες ΤΕΜ των μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru σε φορέα CNTs (a & b). Επιλεγμένη 

περιοχή περίθλασης του ηλεκτρονίου (c). Κατανομή των σωματιδίων στον φορέα (d). 

 

Αυτή είναι μια ένδειξη ότι τα νανοσωματίδια προσροφώνται ισχυρά στην επιφάνεια των CNTs. 

Μια μικρή διαφορά παρατηρείται μεταξύ του μεγέθους των σωματιδίων που υπολογίζεται με 

τη μέθοδο του XRD σε σχέση με το μέγεθος των σωματιδίων που προκύπτουν από το ΤΕΜ, η 

οποία όμως δεν θεωρείται σημαντική. Η μέση απόσταση των μεταλλικών σωματιδίων είναι 

περίπου 8.56 nm (Σχήμα 2.24 (a) & (b)). Επίσης, από το ραβδόγραμμα είναι εμφανές ότι τα 

περισσότερα σωματίδια έχουν μέγεθος μέχρι 5 nm (περίπου το 70% των σωματιδίων) (Σχήμα 

2.24 (d)). 

H μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ των αποτελεσμάτων XRD και ΤΕΜ, παρατηρείται για τον 

φορέα του γραφενίου (PureG+) (Σχήμα 2.25). Σε αυτή την περίπτωση, τα μεταλλικά σωματίδια 

έχουν μέσο μέγεθος 5.9±3.7 nm. Μέγεθος το οποίο είναι περίπου το μισό από αυτό που 

υπολογίστηκε με την εξίσωση Scherrer. H συγκεκριμένη συμπεριφορά ίσως οφείλεται στη μη 

σταθερή ανθρακική δομή του γραφενίου και στην υψηλή ειδική επιφανειακή ενέργεια που 

έχουν τα νανοσωματίδια, με αποτέλεσμα την εύκολη συσσώρευση των σωματιδίων του 

καταλύτη. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή τα μεταλλικά νανοσωματίδια φαίνονται ομοιόμορφα 

διεσπαρμένα (Σχήμα 2.25 (a) & (b)), αντίθετα σε μια δεύτερη περιοχή όπως στο Σχήμα 2.26 
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υπάρχει η συσσώρευση των σωματιδίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου 

σωματιδίου. Αυτή η συμπεριφορά εξηγεί και την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ των 

αποτελεσμάτων XRD και ΤΕΜ. Στο γραφένιο, η μέση απόσταση των σωματιδίων είναι 

περίπου 8 nm. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, η κατανομή των σωματιδίων στον φορέα 

γραφενίου ακολουθεί μια πιο ομοιόμορφη συμπεριφορά (Σχήμα 2.25 (d)). 

 

Σχήμα 2.25. Εικόνες ΤΕΜ των μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru σε φορέα PureG+ (a & b). Επιλεγμένη 

περιοχή περίθλασης του ηλεκτρονίου (c). Κατανομή των σωματιδίων στον φορέα (d). 

 

 

Σχήμα 2.26. Εικόνα ΤΕΜ για τους υποστηριγμένους καταλύτες Pt-Ru σε φορέα PureG+. 
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Ίδιο περίπου μέγεθος μεταλλικών σωματιδίων με τον φορέα Vulcan XC-72 παρατηρείται και 

στον φορέα Biochar. Το μέγεθος των σωματιδίων κυμαίνεται από 4 έως 20 nm, με μέση τιμή 

του μεγέθους 12.8±3.6 nm (Σχήμα 2.27 (d)). Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μη 

ομοιόμορφη καταναμή των σωματιδίων, συμπέρασμα που προκύπτει συγκρίνοντας το Σχήμα 

2.27 (a) και (b). 

 

Σχήμα 2.27. Εικόνες ΤΕΜ των μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru σε φορέα Biochar (a & b). Επιλεγμένη 

περιοχή περίθλασης του ηλεκτρονίου (c). Κατανομή των σωματιδίων στον φορέα (d). 

 

Για λεπτομερή μελέτη των νανοκρυσταλλιτών και την κατανομή του μεγέθους τους 

αξιοποιήθηκαν εκτενέστερα οι εικόνες περίθλασης ηλεκτρονίων (Σχήματα 2.23-2.27 (c)). Από 

τον υπολογισμό της απόστασης d είναι εφικτός ο καθορισμός της δομής τόσο των μεταλλικών 

σωματιδίων όσο και του φορέα. Στον Πίνακα 2.3 αναγράφονται για τον κάθε εξεταζόμενο 

καταλύτη η απόσταση d καθώς και οι αντίστοιχες κρυσταλλικές δομές που συγκρίθηκαν με τη 

βιβλιοθήκη JPCDS.  
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Πίνακας 2.3. Απόσταση ατομικών επιπέδων των κρυστάλλων d καθώς και  δομή των σωματιδίων για 

όλους του εξεταζόμενους φορείς. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τη μη σκεδαζόμενη περιοχή (λευκός δίσκος), παρατηρούνται 

επίσης σκεδαζόμενοι δακτύλιοι καθώς και σκεδαζόμενα σημεία. Το πάχος των δακτυλίων 

δηλώνει την ύπαρξη πολλών μικρών σωματιδίων ενώ αντίθετα τα σημεία την ύπαρξη 

μεγαλύτερων σωματιδίων. 

 

Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA) 

H μέθοδος θερμοσταθμική ανάλυσης (TGA) χρησιμοποιήθηκε για τον ακριβή υπολογισμό της 

μεταλλικής φόρτισης των καταλυτών στους ανθρακικούς φορείς. Δοκίμια μάζας 50 mg 

εισήχθησαν στη συσκευή TGA σε συνθήκες περιβάλλοντος. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 25-800°C. Το Σχήμα 2.28 δείχνει ότι η καύση 

του φορέα PureG+ ξεκινά σε μεγαλύτερη θερμοκρασία (περίπου 500°C) σε σχέση με τους 

άλλους φορείς.  

Η μεταλλική φόρτιση φαίνεται να είναι παρόμοια για τους φορείς Vulcan XC-72 και PureG+, 

ίση με 10% (όσο δηλαδή η θεωρητική), ενώ για τον φορέα CNTs το ποσοστό παρατηρείται στο 

13%. Η συμπεριφορά αυτή ίσως οφείλεται στην ύπαρξη κάποιων επιπλέον μεταλλικών 

οξειδίων όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία [86–88]. Αντίθετα, ο φορέας Biochar φαίνεται 

να παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό από το αναμενόμενο (10% wt). H ύπαρξη ανόργανων 

χημικών ενώσεων, η οποία είναι 30% στη δομή του φορέα Biochar πιθανότατα ευθύνεται για 

τη συγκεκριμένη συμπεριφορά (Σχήμα 2.28, εσωτερικό διάγραμμα). Αν αφαιρέσει κανείς το 
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συγκεκριμένο ποσοστό τότε και για τον φορέα Biochar το ποσοστό της μεταλλικής φόρτισης 

κυμαίνεται στο 10%. 

 

 

Σχήμα 2.28. Μετρήσεις θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA) για τους ανθρακικούς φορείς που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

 

 

Μέθοδος BET  

Στο Σχήμα 2.29 απεικονίζονται οι ειδικές επιφάνειες των 4 φορέων (Vulcan XC-72, PureG+, 

CNTs και Biochar) όπως υπολογίστηκαν με τη βοήθεια της μεθόδου ΒΕΤ. 

Στις περιπτώσεις Vulcan XC-72 και PureG+ παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια 

παρουσιάζεται όταν ο φορέας δεν έχει υποστεί καμία επιπλέον επεξεργασία, ενώ η ειδική 

επιφάνεια μειώνεται τόσο στην περίπτωση της αναγωγής του στους 400ºC όσο και με την 

προσθήκη μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru. Η μείωση της ειδικής επιφάνειας οφείλεται κυρίως 

στο φράξιμο των πόρων του φορέα από τα μεταλλικά σωματίδια. Εν αντιθέσει με τους 

παραπάνω φορείς, μια μικρή αύξηση της ειδικής επιφάνειας με την προσθήκη των μετάλλων 

παρατηρείται στην περίπτωση των CNTs. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και για τον 

φορέα Biochar, με την ειδική επιφάνεια όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη (διπλάσια) σε σχέση 

με την τιμή της πριν την εναπόθεση των μετάλλων. 
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Σχήμα 2.29. Τιμές ειδικής επιφάνειας για όλους του φορείς πριν και μετά την εναπόθεση μεταλλικών 

σωματιδίων.  

 

Η αύξηση της ειδικής επιφάνειας στην περίπτωση του Biochar θα μπορούσε να εξηγηθεί εάν 

εστιάσουμε στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά το στάδιο του εμποτισμού. Όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, το Biochar εκτός από ποσότητες οργανικής ύλης 

περιλαμβάνει και σημαντική ποσότητα περίπου 30% ανόργανων οξειδικών φάσεων (Σχήμα 

2.28), οι οποίες εμφανίζουν βασική συμπεριφορά. Οι ενώσεις αυτές τακτοποιήθηκαν με 

περίθλαση ακτίνων-Χ όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.30. Από την άλλη μεριά, το διάλυμα 

εμποτισμού είναι ισχυρά όξινο αφού προέρχεται από την ένωση Η2PtCl6(6H2O). Η επαφή του 

Biochar με το όξινο διάλυμα προκαλεί αντιδράσεις οξέος-βάσεως με αποτέλεσμα την 

απομάκρυνση σημαντικής ποσότητας της βασικής οξειδικής φάσης, ελευθερώνοντας ή 

δημιουργώντας νέους πόρους με συνέπεια την αύξηση της ειδικής επιφάνειας. 

Το φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ του βιοεξανθρακώματος παρουσιάζει αρκετές οξείες 

κορυφές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των ανόργανων φάσεων που υπάρχουν σε αυτό 

και έχουν παραμείνει μετά την διαδικασία παρασκευής. Οι κύριες ανόργανες φάσεις που 

μπορούν να ταυτοποιηθούν είναι κυρίως οξείδια και ανθρακικά άλατα του ασβεστίου 

μαγνησίου και νατρίου. 
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Σχήμα 2.30. Φάσμα ακτίνων-Χ για τον φορέα Biochar.  

 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 

Με την τεχνική της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) αντλούμε σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την κατανομή καθώς και τη διασπορά των σωματιδίων του καταλύτη. 

Αν και στο παρόν κεφάλαιο δεν εξετάζονται τα παρασκευασμένα ανοδικά ηλεκτρόδια αλλά 

μόνο ο καταλύτης, οι εικόνες SEM δίνονται με σκοπό την επιβεβαίωση ιδιοτήτων των άλλων 

μεθόδων χαρακτηρισμού, για παράδειγμα τη διασπορά των μεταλλικών σωματιδίων. Στα 

Σχήματα 2.31-2.34 (a) παρουσιάζεται σε κάτοψη η μορφολογία κυρίως του ανθρακικού 

υφάσματος (carbon cloth) καθώς και η κατανομή των σωματιδίων του καταλύτη. Σε συμφωνία 

με τις προηγούμενες μεθόδους, στη συγκεκριμένη μέθοδο παρατηρείται συσσώρευση 

σωματιδίων για τους φορείς Vulcan XC-72 και PureG+ σε διάφορα μέρη του ανθρακικού 

υφάσματος. 

Από τη χαρτογράφηση συγκεκριμένων περιοχών, εκτός από την κατανομή των σωματιδίων 

πάνω στους φορείς ήταν εφικτή και η παρατήρηση των σωματιδίων Pt-Ru. Πιο συγκεκριμένα, 

στα Σχήματα 2.31-2.34 (b) διακρίνονται τα σωματίδια Pt με κόκκινο χρώμα και του Ru με 

πράσινο αντίστοιχα. Σε όλους τους φορείς γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη των σωματιδίων του Ru 

εκτός από την περίπτωση του φορέα Biochar, γεγονός που μάλλον θεωρείται τυχαίο και 

εστιασμένο στην συγκεκριμένη περιορισμένη περιοχή μελέτης. 
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Σχήμα 2.31. Χαρακτηρισμός με μέθοδο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) των σωματιδίων 

Pt-Ru εναποτεθειμένων σε φορέα Vulcan XC-72 και πάνω σε επιφάνεια carbon cloth (a). Χαρτογράφηση 

μιας συγκεκριμένης περιοχής (b).  

 

Σχήμα 2.32. Χαρακτηρισμός με μέθοδο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) των σωματιδίων 

Pt-Ru εναποτεθειμένων σε φορέα CNTs και πάνω σε επιφάνεια carbon cloth (a). Χαρτογράφηση μιας 

συγκεκριμένης περιοχής (b). 

 

Σχήμα 2.33. Χαρακτηρισμός με μέθοδο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) των σωματιδίων 

Pt-Ru εναποτεθειμένων σε φορέα PureG+ και πάνω σε επιφάνεια carbon cloth(a). Χαρτογράφηση μιας 

συγκεκριμένης περιοχής (b). 

 

Σχήμα 2.34. Χαρακτηρισμός με μέθοδο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) των σωματιδίων 

Pt-Ru εναποτεθειμένων σε φορέα Biochar και πάνω σε επιφάνεια carbon cloth(a). Χαρτογράφηση 

μιας συγκεκριμένης περιοχής (b). 
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2.3.2 Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός με την μέθοδο του περιστρεφόμενου 

ηλεκτροδίου. 

Κυκλική βολταμετρία  

Αρχικά όλοι οι καταλύτες μελετήθηκαν με χρήση κυκλικής βολταμετρίας. Όλα τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν υπό σταθερές συνθήκες. Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 0.1 

Μ HClO4, η συνολική φόρτιση του καταλυτικού στρώματος στο ηλεκτρόδιο εργασίας ήταν 15 

μg cm-2 και η γεωμετρική επιφάνεια 0.196 cm2.  

 
 

Σχήμα 2.35. Κυκλικά βολταμογραφήματα για διαφορετικούς φορείς με καταλύτες Pt-Ru. Ταχύτητα 

σάρωσης έως τη μόνιμη κατάσταση 100 mV s-1. Ταχύτητα σάρωσης στη μόνιμη κατάσταση 50 mV s-1. 



Κεφάλαιο 2o             Μελέτη αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα 

101 

 

Πριν ξεκινήσουν τα πειράματα κυκλικής βολταμετρίας προηγήθηκε κορεσμός του 

ηλεκτρολύτη με αδρανές αέριο He. Στο σχήμα 2.35 παρατίθενται τα κυκλικά 

βολταμογραφήματα για όλους το φορείς που μελετήθηκαν, όπου στα αριστερά σχήματα 

βλέπουμε τα κυκλικά βολταμογραφήματα από την αρχική έως την τελική ((a),(c),(e) & (g)) 

μόνιμη κατάσταση και δεξιά τα κυκλικά της μόνιμης κατάστασης ((b),(d),(f) & (h)). 

Όλοι οι καταλύτες εμφάνισαν παρόμοιες πυκνότητες ρεύματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.35. 

Αν και τα δυναμικά των κορυφών αλλάζουν ελάχιστα σε κάθε δείγμα, η ανοδική κορυφή 

οξείδωσης του Ru, όπως επίσης η αναγωγική κορυφή του Pt-O μπορούν να παρατηρηθούν 

εύκολα. Από τη άλλη μεριά, τόσο το σχήμα της κυκλικής βολταμετρίας όσο και τα 

παρατηρούμενα ρεύματα στην περίπτωση του Pt-Ru/Biochar διαφέρουν σημαντικά, πιθανώς 

λόγω των διαφόρων ανόργανων ενώσεων που υπάρχουν στην επιφάνεια του φορέα.  

 

Πειράματα ρόφησης οξείδωσης του CΟ (CO stripping) 

Πειράματα ρόφησης-οξείδωσης του μονοξείδιου του άνθρακα πραγματοποιήθηκαν για όλους 

τους φορείς σε όξινο περιβάλλον HClO4 (0.1 Μ) προκειμένου να μετρηθεί η ηλεκτροχημικά 

ενεργή επιφάνεια. Αρχικά, αέριο CO διοχετεύτηκε στον ηλεκτρολύτη για επαρκή χρόνο ώστε 

να κορεστεί πλήρως η ενεργή επιφάνεια του καταλύτη. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε 

υπό σταθερό δυναμικό -0.1 V vs Ag/AgCl προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταλλική φάση 

των σωματιδίων. Ακολούθησε η διαδικασία της γραμμικής σάρωσης δυναμικών, από -0.25 V 

έως 1 V vs Ag/AgCl με ρυθμό σάρωσης 25 mV s-1. Στο Σχήμα 2.36 (a) φαίνονται οι καμπύλες 

της ηλεκτροχημικής οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Οι φορείς Vulcan XC-72 

και Biochar εμφάνισαν τις μεγαλύτερες κορυφές οξείδωσης του CO, κατά συνέπεια και 

μεγαλύτερη ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια.  

H ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια υπολογίστηκε από το εμβαδόν της κορυφής οξείδωσης του 

CO χρησιμοποιώντας από την εξίσωση 1.7 (Κεφ. 1). Ο συντελεστής 420 μC cm-2 στη εξ. 1.7 

υποδηλώνει το ηλεκτρικό φορτίο που συνδέει τη μονοστοιβάδα του προσροφημένου 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) πάνω σε επιφάνεια 1 cm2 πολυκρυσταλλικού Pt [89,90]. Στο 

Σχήμα 2.36 (b) δίνονται οι τιμές ESA που υπολογίστηκαν με βάση τις κορυφές οξείδωσης του 

CO και για τους τέσσερεις καταλύτες που μελετήθηκαν. 

 



Κεφάλαιο 2o             Μελέτη αλληλεπίδρασης μετάλλου-φορέα 

102 

 

 

Σχήμα 2.36. Hλεκτροχημική οξείδωση του CO για όλους τους καταλύτες. Ταχύτητα σάρωσης 25 

mV s-1, ηλεκτρολύτης HClO4 και θερμοκρασία περιβάλλοντος (a). Υπολογισμός της ESA για όλους 

τους φορείς (b). 

 

Μελέτη της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας κατά τη διάρκεια πειραμάτων οξείδωσης 

του υδρογόνου (HOR) 

Οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάλυμα 0.1 Μ HClO4, κορεσμένο σε 

αέριο υδρογόνο. Ελήφθησαν καμπύλες ρεύματος συναρτήσει του δυναμικού για διάφορες 

ταχύτητες περιστροφής. Στα Σχήματα 2.37-2.40 παρατίθενται για λόγους σύγκρισης πέρα από 

το ρεύμα κανονικοποιημένο ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια (α) και το ρεύμα 

κανονικοποιημένο ως προς τη μάζα του μετάλλου των καταλυτών (b) συναρτήσει του 

εφαρμοζόμενου δυναμικού. 

 

Σχήμα 2.37. Ανοδικές καμπύλες πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (a) και 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη μάζα των καταλυτών) (b) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού 

για τον καταλύτη με φορέα Vulcan XC-72, σε διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.38. Ανοδικές καμπύλες πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (a) και πυκνότητας 

ρεύματος (ως προς τη μάζα των καταλυτών) (b) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού για τον καταλύτη 

με φορέα CNTs, σε διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 

 

 

Σχήμα 2.39. Ανοδικές καμπύλες πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (a) και 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη μάζα των καταλυτών) (b) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού 

για τον καταλύτη με φορέα PureG+, σε διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.40. Ανοδικές καμπύλες πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια)  (a) και 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη μάζα των καταλυτών) (b) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού 

για τον καταλύτη με φορέα Biochar, σε διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 

 

Σύμφωνα με τα Σχήματα 2.37-2.40, η περιοχή όπου στη διεργασία κυριαρχούν τα φαινόμενα 

μεταφοράς μάζας και φορτίου (περιοχή μικτού ελέγχου) είναι πάρα πολύ μικρή (περίπου σε 

δυναμικά -0.15 έως -0.20 V). Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν ότι, ο ρυθμός αντίδρασης οξείδωσης 

του υδρογόνου είναι γενικά υψηλός, οι καμπύλες έντασης ρεύματος σε ίδιο εύρος 

επιβαλλόμενου δυναμικού έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Για να είναι αντικειμενικός και 

επιστημονικά σωστός ο υπολογισμός του κινητικού ρεύματος, πρέπει τα πειραματικά δεδομένα 

να προκύψουν από ένα μεγάλο εύρος δυναμικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για όλους 

τους φορείς δεν κατέστη εφικτή η κατασκευή διαγραμμάτων Koutecky-Levich. Η σύγκριση 

της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας πραγματοποιήθηκε για ταχύτητα περιστροφής 3000 rpm. 

Στο Σχήμα 2.41 (a) και (b), πραγματοποιείται σύγκριση της συμπεριφοράς για όλους τους 

καταλύτες χρησιμοποιώντας διάγραμμα τάσης-έντασης αλλά και διάγραμμα Tafel σε ταχύτητα 

περιστροφής 3000 rpm. Υψηλότερες τιμές πυκνότητας ρεύματος για την αντίδραση οξείδωσης 

του υδρογόνου (HOR) εμφανίζουν τα μεταλλικά σωματίδια υποστηριγμένα σε φορέα 

γραφενίου (PureG+) και ακολουθούν με παρόμοια συμπεριφορά οι φορείς CNTs καιVulcan 

XC-72. Αντίθετα, η ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα των καταλυτών με φορέα το Biochar είναι 

δραματικά χαμηλή.  
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Σχήμα 2.41. Σύγκριση της πυκνότητας ρεύματος (a) και διάγραμμα Tafel για όλους τους εξεταζόμενους 

καταλύτες, σε ταχύτητα περιστροφής 3000 rpm. 

 

 

Σχήμα 2.42. Σύγκριση της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας για τους καταλύτες με διαφορετικούς 

φορείς σε 4 σταθερά δυναμικά. 

 

H σύγκριση των καταλυτών με βάση την ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα έγινε σε τέσσερις 

διαφορετικές τιμές εφαρμοζόμενου δυναμικού (Σχήμα 2.42). Παρατηρείται ότι η 

ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα διαφέρει σημαντικά από φορέα σε φορέα. Σε δυναμικά κοντά 

στην κατάσταση ισορροπίας (-210 mV) o καταλύτης με φορέα PureG+ είναι δραστικότερος σε 

σχέση με τους άλλους 3 φορείς. Ειδικότερα, η ενεργότητα του καταλύτη με φορέα PureG+ 
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είναι περίπου 40% μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο φορέα CNTs (Σχήμα 2.42). Αντίθετα, σε 

αρνητικότερα δυναμικά (μεγαλύτερη υπέρταση), η διαφορά στην ενεργότητα των καταλυτών 

στους τέσσερις ανθρακικούς φορείς φαίνεται να μειώνεται, αν και ο φορέας PureG+ παραμένει 

πιο ενεργός σε σχέση με τους άλλους δύο φορείς (CNTs και Vulcan XC-72) που παρουσιάζουν 

παρόμοια αποτελέσματα. Σε πλήρη αντίθεση με τους προαναφερθέντες φορείς, ο καταλύτης με 

φορέα το Biochar εμφανίζει ελάχιστη ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα. Το γεγονός αυτό τον 

καθιστά μη κατάλληλο φορέα για μεταλλικά σωματίδια Pt-Ru για την αντίδραση οξείδωσης 

του υδρογόνου (HOR).  

 

Μελέτη της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας κατά την διάρκεια πειραμάτων αναγωγής 

του οξυγόνου (ORR) 

Η ηλεκτροχημική μελέτη της αντίδρασης αναγωγής του οξυγόνου πραγματοποιήθηκε σε 

κορεσμένο με υπερκάθαρο αέριο Ο2 (99,999%) ηλεκτρολυτικό διάλυμα HClO4 συγκέντρωσης 

0.1 Μ. Ελήφθησαν καμπύλες έντασης ρεύματος-δυναμικού για διάφορες ταχύτητες 

περιστροφής (Σχήματα 2.43-2.46). Παρατηρείται, ότι από τους τέσσερις φορείς, ελήφθησαν 

οριακά ρεύματα διάχυσης μόνο στις περιπτώσεις των καταλυτών με φορείς Vulcan XC-72 και 

Biochar. Στους άλλους δυο καταλύτες δεν εμφανίστηκαν περιορισμοί μεταφοράς μάζας, ακόμη 

και όταν οι τιμές της υπέρτασης ήταν μεγάλες (n=Eocv-E). Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα 

με το γεγονός ότι ο ρυθμός της ηλεκτροχημικής αναγωγής του οξυγόνου ήταν πολύ μικρός 

(μικρή απόλυτη τιμή ρεύματος) για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε σαν φορέας το 

PureG+ και CNTs (Σχήματα 2.44-2.45).  

Για τον παραπάνω λόγο, ήταν εφικτή η σύγκριση μόνο μεταξύ των καταλυτών με φορείς 

Vulcan XC-72 και Biochar (Σχήμα 2.47). Ο υπολογισμός του κινητικού ρεύματος (Ιk) 

πραγματοποιήθηκε με βάση την εξίσωση 2.24 και για ταχύτητα περιστροφής 1750 rpm. O 

φορέας Biochar εμφάνισε μεγαλύτερες τιμές για όλους τους τρόπους έκφρασης του ρεύματος, 

είτε ως πυκνότητα ρεύματος είτε ως ρεύμα κανονικοποιημένο ως προς την ηλεκτροχημικά 

ενεργή επιφάνεια. 
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Σχήμα 2.43. Καμπύλες έντασης (a), πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (b), 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς την μάζα των καταλυτών) (c) και του κανονικοποιημένου ρεύματος ως 

προς ESA (d) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού για τον καταλύτη με φορέα Vulcan XC-72, σε 

διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.44. Καμπύλες έντασης (a), πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (b), 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς την μάζα των καταλυτών) (c) και του κανονικοποιημένου ρεύματος ως 

προς ESA (d) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού για τον καταλύτη με φορέα CNTs, σε διάφορες 

ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.45. Καμπύλες έντασης (a), πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (b), 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς την μάζα των καταλυτών) (c) και του κανονικοποιημένου ρεύματος ως 

προς ESA (d) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού για τον καταλύτη με φορέα PureG+, σε 

διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.46. Καμπύλες έντασης (a), πυκνότητας ρεύματος (ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (b), 

πυκνότητας ρεύματος (ως προς την μάζα των καταλυτών) (c) και του κανονικοποιημένου ρεύματος ως 

προς ESA (d) συναρτήσει του επιβαλλόμενου δυναμικού για τον καταλύτη με φορέα Biochar, σε 

διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 
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Σχήμα 2.47. Επίδραση του δυναμικού στις λογαριθμικές καμπύλες: έντασης (a), πυκνότητας ρεύματος 

(ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια) (b), πυκνότητας ρεύματος (ως προς την μάζα των καταλυτών) (c) και 

του κανονικοποιημένου ρεύματος ως προς ESA (d) για τους καταλύτες με φορείς Vulcan XC-72 και 

Biochar, σε ταχύτητα περιστροφής 1750 rpm. 

 

Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζεται η συμπεριφορά των καταλυτών με φορείς τους Vulcan 

XC-72 και Biochar ως προς το κινητικό ρεύμα σε τέσσερα διαφορετικά δυναμικά (Σχήμα 2.48). 

Η συγκεκριμένη σύγκριση είναι πολύ σημαντική καθώς εξετάζεται η ενεργότητα των 

καταλυτών σε καθορισμένα επιβαλλόμενα δυναμικά. 
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Σχήμα 2.48. Σύγκριση της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας σε τέσσερα σταθερά δυναμικά. 

 

Κοντά στο δυναμικό του ανοιχτού κυκλώματος, δηλαδή στις μικρές υπερτάσεις παρατηρείται 

και η μεγαλύτερη διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, η πυκνότητα ρεύματος είναι περίπου 38% 

μεγαλύτερη στην περίπτωση του φορέα Biochar από την αντίστοιχη του Vulcan XC-72. 

Επίσης, όσο αυξάνεται η υπέρταση τόσο μειώνεται η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο 

φορέων.  

Σε αυτό το σημείο είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, ο υπολογισμός της 

ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας ενός καταλύτη πρέπει να γίνει κοντά στο δυναμικό ημίσεως-

κύματος, δηλαδή στην περιοχή δυναμικού όπου η τιμή του ρεύματος είναι περίπου το μισό της 

τιμής του οριακού ρεύματος διάχυσης. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή του δυναμικού ημίσεως-

κύματος στην τιμή του δυναμικού ισορροπίας τόσο πιο υψηλή είναι και η δραστικότητα του 

καταλύτη.  
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Σχήμα 2.49. Σύγκριση του δυναμικού του ημίσεως-κύματος για τους καταλύτες με φορείς Vulcan XC-72 

και Biochar. 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 2.49 το δυναμικό ημίσεως-κύματος στην περίπτωση του Biochar 

είναι μετατοπισμένο περίπου 160 mV σε σχέση με το δυναμικό ημίσεως κύματος για το Vulcan 

XC-72. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, το οριακό ρεύμα εμφανίζεται πιο κοντά στο δυναμικό 

ισορροπίας. Αυτή είναι ακόμη μια ένδειξη υψηλότερης δραστικότητας του καταλύτη έχοντας 

ως φορέα το Biochar.  

Ο υπολογισμός του κινητικού ρεύματος πραγματοποιήθηκε επίσης και με τη βοήθεια της 

ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων με χρήση διαγραμμάτων Koutecky-Levich (Σχήμα 

2.50). Η γραφική παράσταση δηλαδή των πειραματικών τιμών ρεύματος που λαμβάνονται στην 

περιοχή μικτού ελέγχου, στα συγκεκριμένα πειράματα από 0.1 V έως 0.5 V, ως συνάρτηση του 

αντιστρόφου της ρίζας της ταχύτητας περιστροφής. Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 2.50, η 

γραφική παράσταση ακολουθεί μια γραμμική συμπεριφορά. Οι αποτέμνουσες των ευθειών που 

προκύπτουν από το διάγραμμα Koutecky-Levich αποτελούν τις τιμές του κινητικού ρεύματος. 

Είναι κατανοητό ότι για μηδενική περιστροφή του ηλεκτροδίου ο παράγοντας του ρεύματος 

που έχει άμεση εξάρτηση με τα φαινόμενα μεταφοράς μηδενίζεται (IL), πράγμα που σημαίνει 

ότι το μετρούμενο ρεύμα ισούται με το κινητικό. Επίσης, και για τους δυο φορείς παρατηρείται 

ότι το κινητικό ρεύμα είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα περιστροφής, καθώς για όλες τις 

ταχύτητες περιστροφής τα μετρούμενα ρεύματα αντιστοιχούν στην ίδια ευθεία.  
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Σχήμα 2.50. Διάγραμμα Koutecky-Levich για τιμές δυναμικού στην περιοχή μικτού ελέγχου για τους 

καταλύτες Pt-Ru εναποτεθειμένους στο Vulcan XC-72 (a) & Biochar (b). 

 

Στο Σχήμα 2.51 παρατίθενται τόσο οι τιμές του οριακού ρεύματος για τους καταλύτες Pt-

Ru/Vulcan XC-72 (a) και Biochar (b) όσο και οι θεωρητικές τιμές που λαμβάνει το οριακό 

ρεύμα διάχυσης όταν η αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (ORR) χαρακτηρίζεται από 

μεταφορά 4 ή 2 ηλεκτρονίων, αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 2.51. Εξάρτηση των τιμών του οριακού ρεύματος ως συνάρτηση της γωνιακής ταχύτητας για 

διάφορες ταχύτητες περιστροφής (Διάγραμμα Levich), για τους καταλύτες Pt-Ru εναποτεθειμένους στο 

Vulcan XC-72 (a) & Biochar (b). Ταχύτητα σάρωσης 5 mV s-1 και πείραμα ΟRR σε διάλυμα 0.1 Μ HClO4. 
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Και στις δυο περιπτώσεις του Σχήματος 2.51 παρατηρούμε ότι η διεργασία βρίσκεται πιο κοντά 

στη διεργασία μεταφοράς 4 ηλεκτρονίων. Μια αντίδραση μεταφοράς 4 e- είναι και η επιθυμητή 

σε σχέση με μια αντίδραση μεταφοράς 2 e-, καθώς στη δεύτερη περίπτωση η σταθερότητα του 

καταλυτικού συστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας του σχηματισμού του 

Η2Ο2. Τόσο η απόκλιση των πειραματικών τιμών όσο και η προέκταση της αποτέμνουσας των 

πειραματικών μετρήσεων που δεν διέρχεται από το μηδέν είναι δυο σφάλματα που προκύπτουν 

επειδή σε μια πειραματική μέτρηση η διεργασία δεν είναι δυνατό να ελέγχεται απόλυτα από τα 

φαινόμενα διάχυσης και κάποια ενεργά κέντρα του καταλύτη να εξακολουθούν να επιτρέπουν 

την διέλευση του φορτίου [91]. 

 

2.4 Συμπεράσματα 

Διμεταλλικοί καταλύτες Pt-Ru σε αναλογία μάζας 1:1 παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 

τέσσερις διαφορετικούς φορείς και χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά και ηλεκτροχημικά. Ο 

φυσικοχημικός χαρακτηρισμός περιλάμβανε τις μεθόδους Raman, XRD, TEM, TGA, BET και 

SEM. Αντίστοιχα, ο ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε σε σύστημα 

περιστρεφόμενου δίσκου όπου εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της κυκλικής βολταμετρίας (CV), 

των πειραμάτων ρόφησης-οξείδωσης του CO, καθώς και ο υπολογισμός του κινητικού 

ρεύματος για τις αντιδράσεις οξείδωσης του υδρογόνου (HOR) και αναγωγής του οξυγόνου 

(ORR).  

Από τα αποτελέσματα Raman προκύπτει ότι η αρχική δομή των καταλυτών δεν αλλάζει 

σηματνικά αν και τείνει ελαφρώς προς την κρυσταλλική δομή ύστερα από την θερμική 

επεξεργασία που υπέστησαν (αναγωγή και προσθήκη μεταλλικών σωματιδίων). Τα 

αποτελέσματα XRD, TEM και SEM έδειξαν ότι μεγαλύτερα σωματίδια Pt-Ru εμφανίστηκαν 

στους φορείς Vulcan XC-72 και Biochar ενώ μικρότερα και με καλύτερη κατανομή σε μερικές 

περιοχές για τους φορείς CNTs και PureG+.  

Εκτός από την ειδική επιφάνεια σημαντικό ρόλο στο μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων 

έπαιξε και το μέγεθος των πόρων του εκάστοτε φορέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

μικρότερα σωματίδια σε φορείς με μικρότερη ειδική επιφάνεια (PureG+ και CNTs) αλλά με 

μεγαλύτερο όγκο μεσοπόρων και μακροπόρων.  

Καλύτερη ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα στην περίπτωση της αντίδρασης οξείδωσης του 

υδρογόνου (HOR), παρατηρήθηκε όταν ο καταλύτης είχε ως φορέα το PureG+. Παρότι είναι 
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δύσκολος ο υπολογισμός του κινητικού ρεύματος λόγω του υψηλού ρυθμού της HOR, η τιμή 

της πυκνότητας του κινητικού ρεύματος ήταν περίπου 40% μεγαλύτερη σε σχέση με την τιμή 

για τον φορέα CNTs. 

Αντίθετα, στα πειράματα αναγωγής του οξυγόνου (ORR), ελήφθησαν οριακά ρεύματα μόνο 

στις περιπτώσεις των καταλυτών με φορείς τους Vulcan XC-72 και Biochar. Αυτό σημαίνει 

ότι, στους φορείς CNTs και PureG+ ο ρυθμός της ηλεκτροχημικής αναγωγής του οξυγόνου 

ήταν πάρα πολύ μικρός με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι φορείς να μην είναι κατάλληλοι για 

την εναπόθεση μεταλλικών σωματιδίων Pt-Ru για την αντίδραση ORR. Μεγαλύτερη 

ηλεκτροκαταλυτική δραστικότητα εμφανίστηκε όταν χρησιμοποιήθηκε ως φορέας το Biochar. 

Πιο συγκεκριμένα η τιμή της πυκνότητας του κινητικού ρεύματος ήταν περίπου 38% 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του φορέα Vulcan XC-72. Επιπλέον, το δυναμικό ημίσεως-

κύματος ήταν κατά 160 mV μεγαλύτερο στην περίπτωση του Biochar, ένδειξη ότι το οριακό 

ρεύμα εμφανίζεται πιο γρήγορα και πιο κοντά στο δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος. Οι 

προαναφερθείσες συμπεριφορές κάνουν τον φορέα Biochar ως καταλληλότερο φορέα για την 

εναπόθεση καταλυτών Pt-Ru σε σχέση με το Vulcan XC-72 για την αντίδραση ORR. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

Συμβατική λειτουργία κυψελίδων καυσίμου 

τύπου PEM με τροφοδοσία 

H2, CH3OH και C2H5OH 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η χρησιμοποίηση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν στα κεφάλαια 1 και 2 (είτε 

τροποποιώντας τη μεταλλική φάση είτε τον φορέα υποστήριξης) ως ανοδικά ηλεκτρόδια σε 

κυψελίδες καυσίμου τύπου PEM. 
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3.1 Θεωρητικό Μέρος 

3.1.1 Εισαγωγή 

Η ανάγκη για ικανοποίηση της ολοένα και αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης έχει ως 

αποτέλεσμα την κατασκευή τεράστιων μονάδων παραγωγής ισχύος (thermal power systems) 

σε αστικές περιοχές με σκοπό τη μετατροπή των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων (fossil fuels) 

σε ηλεκτρική ενέργεια [1]. Παράλληλα, έχει καταστεί κατανοητή από τον παγκόσμιο πληθυσμό 

η ανάγκη για αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως επειδή τα 

αποθέματα των ορυκτών καυσίμων αρχίζουν να λιγοστεύουν με την εκμετάλλευσή τους να 

γίνεται ολοένα και πιο ακριβή, όπως επίσης και εξαιτίας των εκπεμπόμενων αερίων που 

σχετίζονται με τη χρήση των φυσικών καυσίμων επιβαρύνοντας την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον [2,3].  

Η τεχνολογία των κυψελίδων καυσίμου (fuel cells) συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους 

οπαδούς στον κόσμο της επιστημονικής κοινότητας και βιομηχανίας, αφού αποτελεί μία 

εναλλακτική μέθοδο εκμετάλλευσης και μετατροπής των ορυκτών αποθεμάτων σε ηλεκτρισμό, 

συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα μετατροπής ισχύος (thermal power systems) [4]. 

Επιπλέον, oι κυψελίδες καυσίμου παρέχουν πιο καθαρές και αποδοτικές λύσεις συγκριτικά με 

την καύση βενζίνης και ορυκτών καυσίμων και δύνανται να αντικαταστήσουν τις Μηχανές 

Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) στις οποίες ο βαθμός απόδοσης της θερμικής ενέργειας σε 

μηχανική περιορίζεται από τον κύκλο Carnot. 

 

3.1.2 Περιγραφή κυψελίδων καυσίμου 

Ως κυψελίδα καυσίμου (fuel cell) μπορεί να οριστεί μία ηλεκτροχημική διάταξη στην οποία η 

χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε ένα καύσιμο μετατρέπεται συνεχώς και απευθείας 

σε ηλεκτρική. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής για όσο συνεχίζεται η τροφοδοσία καυσίμου 

και οξειδωτικού στην άνοδο και στην κάθοδο αντίστοιχα [4]. Η λειτουργία των κυψελίδων 

καυσίμου μπορεί να προσομοιωθεί αρκετά με τη λειτουργία της κλασσικής μπαταρίας, αν και 

παρουσιάζονται ορισμένες διαφορές μεταξύ τους [5]. Η μπαταρία λειτουργεί ως αποθήκη 

ενέργειας, παράγοντας ενέργεια έως ότου να εξαντληθούν τα αντιδρώντα που είναι 

αποθηκευμένα μέσα στη συσκευή της (αποφόρτιση). Προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία 

της πρέπει τα αντιδρώντα να αντικατασταθούν ή αν είναι δυνατόν να αναγεννηθούν μέσω 

επαναφόρτισης. Αντιθέτως, στις κυψελίδες καυσίμου τα αντιδρώντα αντί να είναι 
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αποθηκευμένα και να καταναλώνονται, παρέχονται συνεχώς και τα προϊόντα της αντίδρασης 

απομακρύνονται [5]. 

 

3.1.3 Ιστορική αναδρομή 

Η ανακάλυψη της κυψελίδας καυσίμου και της αρχής λειτουργίας της αποδίδεται στον Sir 

William Grove, Ουαλό δικαστή και επιστήμονα, το 1839, παρόλο που ένα χρόνο αργότερα ο 

Ελβετός επιστήμονας, Christian Friedrich Shönbein, ανακάλυψε το ίδιο φαινόμενο [6]. Το 

1937, ο Francis Thomas Bacon, όντας ο πρώτος που ξεκίνησε να εργάζεται σε πρακτικές 

εφαρμογές, ανέπτυξε μια κυψελίδα καυσίμου ισχύος 6 kW (τέλη της δεκαετίας του 1950) [6]. 

Οι πρώτες όμως πρακτικές εφαρμογές ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960, όταν η κυβέρνηση των 

Η.Π.Α. επέλεξε κυψελίδες καυσίμου στο διαστημικό πρόγραμμά της. Η General Electric 

εισήγαγε οι πρώτες κυψελίδες καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης που χρησιμοποιήθηκαν στο 

πρόγραμμα Gemini στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Έπειτα, ακολούθησε το πρόγραμμα 

Apollo στο οποίο οι κυψελίδες καυσίμου παρείχαν ρεύμα για την υποστήριξη του πληρώματος, 

την καθοδήγηση του σκάφους και τις επικοινωνίες που κατασκευάστηκαν από την Pratt και 

Whitney στηριζόμενοι στην ευρεσιτεχνία του Bacon. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η 

General Motors ανέπτυξε ημιφορτηγό (van) το οποίο τροφοδοτείτο από κυψελίδα καυσίμου. 

Το 1989, η Perry Energy Systems συνεργάστηκε με την Ballard Power Systems 

παρουσιάζοντας ένα υποβρύχιο που τροφοδοτούνταν με ισχύ χρησιμοποιώντας κυψελίδα 

καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης. Το 1993, η Ballard Power Systems εισήγαγε το πρώτο 

επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε τεχνολογία κυψελίδων καυσίμου. Στα τέλη του 

1990 και μετά, πολλές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίαζαν μοντέλα που στηρίζονταν 

στη τεχνολογία των κυψελίδων καυσίμου, γεγονός που αποτελεί την ανέλιξη μίας νέας 

βιομηχανίας [6–8]. 

 

3.1.4 Είδη κυψελίδων καυσίμου 

Μία κυψελίδα καυσίμου απαρτίζεται από τρία βασικά μέρη: 

• Toν ηλεκτρολύτη 

• Το ηλεκτρόδιο της ανόδου 

• Το ηλεκτρόδιο της καθόδου 
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Η λειτουργία της βασίζεται στην οξείδωση του καυσίμου που λαμβάνει χώρα στην άνοδο και 

στην αναγωγή του οξειδωτικού που λαμβάνει χώρα στην κάθοδο [9]. 

 

Σχήμα 3.1 Σχηματική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας των διαφόρων ειδών κυψελών καυσίμου 

βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας τους. 

 

Οι κυψελίδες καυσίμου διαχωρίζονται με βάση το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τους και 

στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας (Σχήμα 3.1). Στην περίπτωση ενός PEMFC, το 

καύσιμο εισόδου αντιδρά καταλυτικά στην κυψελίδα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος ακολουθώντας την εξής πορεία: το καύσιμο εισέρχεται στην άνοδο όπου διασπάται 

καταλυτικά σε ηλεκτρόνια και κατιόντα υδρογόνου, ενώ το οξυγόνο εισέρχεται στην κάθοδο. 

Τα ηλεκτρόνια στη συνέχεια περνούν στο εξωτερικό κύκλωμα, ενώ τα υδρογονοκατιόντα 

κινούνται διαμέσου του ηλεκτρολύτη προς το αντίθετα φορτισμένο ηλεκτρόδιο. Στο 

ηλεκτρόδιο αυτό, τα ιόντα συνδυάζονται παράγοντας παραπροϊόντα, κυρίως νερό και διοξείδιο 

του άνθρακα. Ανάλογα με το καύσιμο εισόδου (υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως υδρογόνο, 

αλκοόλες και υδρογονάνθρακες) και τον ηλεκτρολύτη, λαμβάνουν χώρα διάφορες χημικές και 

ηλεκτροχημικές αντιδράσεις [10]. 

 

Αλκαλικές κυψελίδες καυσίμου (AFCs, Alkaline Fuel Cells) 

Οι αλκαλικές κυψελίδες καυσίμου είναι πολύ ανεπτυγμένες και ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούνται από τα μέσα του 1960 στα διαστημικά προγράμματα της ΝΑSA, Apollo και 

Space Shuttle. Τα αλκαλικά κελιά συγκαταλέγονται σε αυτά με τη μεγαλύτερη απόδοση 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζοντας το 70%.  
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Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται σε αυτό το είδος κυψελίδων είναι το υδροξείδιο του 

καλίου (διάλυμα ΚΟΗ/Η2Ο, 85% κατά βάρος για μεγάλες θερμοκρασίες λειτουργίας και 35-

50% κατά βάρος για χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας) το οποίο συγκρατείται σε 

πορώδες υλικό. Ο ιοντικός φορέας είναι το ΟΗ- το οποίο μεταφέρεται από την κάθοδο στην 

άνοδο όπου γίνεται η αντίδραση με το υδρογόνο και παράγονται νερό και ηλεκτρόνια. Τα 

ηλεκτρόνια ρέουν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος και παράγουν ηλεκτρική 

ισχύ. Το νερό που παράγεται στην άνοδο επιστρέφει στην κάθοδο όπου δημιουργεί πάλι ΟΗ- 

[11]. Οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται περιγράφονται παρακάτω (Σχήμα 3.2), 

παράγοντας ως παραπροϊόν θερμότητα και ηλεκτρισμό. 

Ο τύπος αυτός των κυψελίδων καυσίμου παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην παρουσία CO2 

είτε στην τροφοδοσία της ανόδου είτε σε αυτή της καθόδου. Ακόμα και μικρές ποσότητες CO2 

μπορούν να ροφηθούν στον ηλεκτρολύτη και να σχηματίσουν ανθρακικά άλατα, φράζοντας 

έτσι τους πόρους της κυψελίδας επιδρώντας τελικά σημαντικά στην απόδοσή της. Έτσι, οι 

κυψελίδες αυτές χρησιμοποιούνται σε κλειστά συστήματα όπως διαστημικά οχήματα και 

υποβρύχια λειτουργώντας με καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο (ως καύσιμο και οξειδωτικό μέσο 

αντίστοιχα). Μόρια όπως CO, H2O και CH4 δηλητηριάζουν τέτοια συστήματα [4].  

 

Σχήμα 3.2. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του AFC και των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. 

 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής: 

Άνοδος 2H2 + 4OH-
→ 4H2O + 4e- 

Κάθοδος O2 + 4e- + 2H2O→ 4OH- 

Συνολικά 2H2 +O2→ 2H2O 
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Tα πλεονεκτήματα των κυψελίδων αυτών είναι το μικρό κόστος παραγωγής εξαιτίας της 

δυνατότητας χρήσης μεγάλου εύρους καταλυτών, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες 

λειτουργίας τους, καθώς και οι μικροί χρόνοι έναυσης [11].  

 

Κυψελίδες καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFCs, Phosphoric Acid Fuel Cells) 

Οι κυψελίδες καυσίμου φωσφορικού οξέος αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960 και 

δοκιμάστηκαν εκτεταμένα τη δεκαετία του 1970 [12]. Με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκαν 

ως προς τη σταθερότητα, την απόδοση και το κόστος. Το πυκνό φωσφορικό οξύ που 

χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολύτης στις κυψελίδες αυτές, είναι προσροφημένο σε λεπτό στρώμα 

καρβιδίου του πυριτίου ή σε μία πολυμερική μεμβράνη. Η ιοντική αγωγιμότητα του 

φωσφορικού οξέος είναι χαμηλή σε θερμοκρασία δωματίου και γι’αυτό οι συγκεκριμένες 

κυψελίδες λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 200oC) και πιέσεις από 1 έως 4 

atm. Στην άνοδο, το υδρογόνο διαχωρίζεται σε πρωτόνια (διάχυση μέσω της μεμβράνης στην 

κάθοδο) και ηλεκτρόνια (ροή μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος και παραγωγή 

ηλεκτρικής ισχύος). Στην κάθοδο παρέχεται οξυγόνο το οποίο αντιδρά με τα πρωτόνια και τα 

ηλεκτρόνια σχηματίζοντας νερό (Σχήμα 3.3) [11]. 

 

 

Σχήμα 3.3. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του PAFC και των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. 

 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 

                                 Άνοδος 2H2 → 4H+ + 4e- 

Κάθοδος O2 + 4e- + 4H+
→ 2H2O 

Συνολικά 2H2 + O2→ 2H2O 
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Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται έχει απόδοση της τάξης του 40%, ενώ σε εφαρμογές 

συμπαραγωγής μέσης ισχύος, κυρίως παραγωγής θερμού νερού χρήσης και θέρμανσης, η ολική 

απόδοση είναι δυνατόν να ανέλθει στο 85%. Η λειτουργία της κυψελίδας ή ο ηλεκτρολύτης 

δεν επηρεάζονται από την παρουσία του CO2 κι έτσι η κυψελίδα μπορεί να λειτουργήσει με 

καύσιμα που έχουν προέλθει από αναμόρφωση υδρογονανθράκων. Οι ηλεκτροκαταλύτες που 

χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρόδια είναι από λευκόχρυσο, γεγονός που περιορίζει το CO που 

μπορεί να ανεχθεί η κυψελίδα προτού αρχίσει να μειώνεται η απόδοσή της [11]. 

Τυπικές εφαρμογές της κατηγορίας αυτής έχουν τοποθετηθεί σε κτίρια, ξενοδοχεία και 

νοσοκομεία στην Ιαπωνία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

Κυψελίδες καυσίμου τήγματος άλατος (MCFCs, Molten Carbonate Fuel Cells) 

Ο συγκεκριμένος τύπος κυψελίδων καυσίμου χρησιμοποιεί ένα σύνθετο ηλεκτρολύτη ενώσεων 

αλκαλικών/μεταλλικών καρβιδίων σε υγρή μορφή εμπλουτισμένες σε κατάλληλο υλικό 

λειτουργώντας σε υψηλή θερμοκρασία 650oC και πίεση 1 έως 8 atm. Στις συνθήκες αυτές, τα 

άλατα λιώνουν και μετατρέπονται σε αγώγιμα ανθρακικά ιόντα (CO3
2-).  

 

Σχήμα 3.4. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του MCFC και των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. 

 

Τα τελευταία διέρχονται από την κάθοδο στην άνοδο, όπου πραγματοποιείται η αντίδραση με 

το υδρογόνο για την παραγωγή νερού, διοξειδίου του άνθρακα και ηλεκτρονίων [11]. Τα 

ηλεκτρόνια στη συνέχεια περνούν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, 

παράγοντας ηλεκτρική ισχύ. Εξαιτίας της υψηλής απόδοσης των κυψελίδων καυσίμου 
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τήγματος άλατος (60-65%) και της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας, παρουσιάζεται ευελιξία 

ως προς τη χρήση καυσίμων αφού δεν απαιτείται επιπλέον επεξεργασία του καυσίμου, ως προς 

τη δυνατότητα χρήσης καθιερωμένων υλικών κατασκευής (ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικά 

συστατικά και ημιαγώγιμα οξείδια), καθώς και τη χρήση καταλυτών βασισμένων στο νικέλιο 

[13]. Τέλος, η θερμότητα που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ατμού 

υψηλής πίεσης, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές και εμπορικές 

εφαρμογές. 

Τα μειονεκτήματα της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας έγκειται στο χρόνο έναυσης μίας 

τέτοιας κυψελίδας, στο μικρό χρόνο ζωής και στο υψηλό κόστος. Ακόμα η σύσταση του 

ηλεκτρολύτη προκαλεί προβλήματα διάβρωσης [10].  

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 

                                 Άνοδος 2H2 + 2CO3
2-
→ 2H2O + 2CO2 + 4e- 

Κάθοδος O2 + 4e- + 2CO2→ 2CO3
2- 

Συνολικά 2H2 + O2  + 2CO2→ 2H2O + 2CO2 

 

 

Κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFCs, Solid Oxide Fuel Cells) 

Οι κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη λειτουργούν στις υψηλότερες θερμοκρασίες 

950-1000oC και έτσι μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύρος καυσίμων, προσφέροντας 

παράλληλα υψηλή ηλεκτρική απόδοση κυψελίδας (55-60%). Ο στερεός ηλεκτρολύτης που 

χρησιμοποιούν είναι από οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2) ντοπαρισμένο με μικρή ποσότητα 

οξειδίου του υττρίου (Y2O3) και ο ιοντικός φορέας είναι το ιόν του οξυγόνου. Υπάρχουν δύο 

διαμορφώσεις, η επίπεδη (planar) και η σωληνοειδής (tubular) [12]. Ηλεκτρόνια που περνούν 

από την άνοδο μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, παράγουν 

ηλεκτρική ισχύ, ενώ στην κάθοδο τα μόρια του οξυγόνου διαχωρίζονται σε ιόντα οξυγόνου. 

Τα ιόντα του οξυγόνου επιστρέφουν στην άνοδο, όπου αντιδρούν με το υδρογόνο παράγοντας 

νερό και ηλεκτρόνια [11].  
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Σχήμα 3.5. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του SOFC και των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. 

 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 

                                 Άνοδος 2H2 + 2O2-
→ 2H2O + 4e- 

Κάθοδος O2 + 4e-
→ 2O2- 

Συνολικά 2H2 + O2→ 2H2O 

 

Τα πλεονεκτήματα μιας κυψελίδας καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη σχετίζονται με την ανοχή 

σε όχι τόσο καθαρά καύσιμα (προερχόμενα για παράδειγμα από γαιάνθρακες ή από αέρια 

βιομηχανικών εφαρμογών) και τη χρήση καταλυτών χαμηλότερου κόστους (κεραμικά υλικά). 

Για τους λόγους αυτούς οι SOFC χρησιμοποιούνται σε οικιακά συστήματα, μέσης και μεγάλης 

ισχύος συστήματα συμπαραγωγής, συστήματα προώθησης πλοίων, ενώ τα τελευταία χρόνια 

διερευνάται η επέκτασή τους και στην αυτοκινητοβιομηχανία [11]. 

Τα μειονεκτήματα αφορούν το μεγάλο χρόνο έναυσης, την αργή ανταπόκριση στη μεταβολή 

των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και την ανάγκη για υλικά κατασκευής υψηλού κόστους 

(κυρίως για τη στεγανοποίηση) [7]. 

 

Κυψελίδα καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης (PEMFCs, Polymer Electrolyte Membrane 

ή Proton Exchange Membrane Fuel Cells) 

Οι κυψελίδες καυσίμου τύπου ΡΕΜ είναι ευρέως διαδεδομένες και χρησιμοποιούν ως 

ηλεκτρολύτη μία λεπτή πολυμερική μεμβράνη (50-200 μm) που άγει πρωτόνια (για παράδειγμα 

σουλφονομένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο ή Nafion) και η οποία είναι εμποτισμένη με νερό, 

χωρίς να άγει ηλεκτρόνια. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στην άνοδο είναι υδρογόνο (το 
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οποίο διαχωρίζεται σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια) και ιοντικό φορέα αποτελούν τα πρωτόνια. 

Τα τελευταία μεταναστεύουν διαμέσου της πολυμερικής μεμβράνης στην κάθοδο, ενώ τα 

ηλεκτρόνια μέσω του εξωτερικού κυκλώματος παράγουν ηλεκτρική ισχύ. Στην κάθοδο 

παρέχεται αέρας, το οξυγόνο του οποίου αντιδρά με τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, 

παράγοντας νερό (Σχήμα 3.6). Ο συνηθέστερος καταλύτης που χρησιμοποιείται είναι ο 

λευκόχρυσος, Pt, σε φορέα άνθρακα με φόρτιση της τάξης των 0.3-0.5 mg cm-2, στην 

περίπτωση όμως που το υδρογόνο περιέχει CO ως καταλύτης επιλέγεται συνήθως 

λευκόχρυσος-ρουθήνιο, Pt-Ru [7]. Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα είδη κυψελίδων 

καυσίμου, οι κυψελίδες πολυμερικής μεμβράνης παράγουν μεγαλύτερη ισχύ για δεδομένο όγκο 

της κυψελίδας, καθιστώντας τα ελαφριά και συμπαγή. Επιπλέον, πλεονεκτήματα του 

συγκεκριμένου τύπου αποτελεί το χαμηλό θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τους που 

σημαίνει μικρό χρόνο έναυσης, καθώς επίσης και η μορφή του ηλεκτρολύτη (πολυμερική 

μεμβράνη) που αποτρέπει προβλήματα διάβρωσης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής 

στις κυψελίδες [11]. Ωστόσο, οι κυψελίδες αυτές παρουσιάζουν το μειονέκτημα του κόστους 

των χρησιμοποιούμενων καταλυτών της ανόδου (Pt-Ru) και της καθόδου (Pt). Αξιοσημείωτη 

θεωρείται η συνεχής ενυδάτωση της μεμβράνης προκειμένου να διατηρεί υψηλή αγωγιμότητα 

[11].  

 

Σχήμα 3.6. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας μίας κυψελίδας καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης 

PEM. 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 

Άνοδος 2H2 → 4H+ + 4e- 

Κάθοδος O2 +4H+ + 4e-
→ 2H2O 

Συνολικά 2H2 + O2→ 2H2O 
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Κυψελίδες καυσίμου μεθανόλης (DMFCs, Direct Methanol Fuel Cells) 

Η λειτουργία των κυψελίδων καυσίμου μεθανόλης μοιάζει με αυτή των κυψελίδων τύπου PEM, 

εφόσον και οι δύο χρησιμοποιούν ως ηλεκτρολύτη μια πολυμερική μεμβράνη. Ωστόσο, στα 

DMFCs χρησιμοποιείται ως καύσιμο η μεθανόλη χωρίς να χρειάζεται η μετατροπή της σε 

υδρογόνο. Η μεθανόλη οξειδώνεται στην άνοδο παρουσία νερού και μετατρέπεται σε πρωτόνια 

(τα οποία οδηγούνται στην κάθοδο και αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα σχηματίζοντας νερό), 

διοξείδιο του άνθρακα και ελεύθερα ηλεκτρόνια (τα οποία μέσω του εξωτερικού κυκλώματος 

οδηγούνται στην κάθοδο παρέχοντας ισχύ στο ηλεκτρικό κύκλωμα) (Σχήμα 3.7). Η απόδοση 

αυτού του είδους κυψελίδων φθάνει το 40% σε θερμοκρασίες λειτουργίας 50-90oC [11,14].  

Σημαντικό μειονέκτημα αυτού του τύπου κυψελίδων καυσίμου έναντι των συμβατικών τύπου 

ΡΕΜ, αποτελεί η απαίτηση αρκετά ενεργού καταλύτη για την οξείδωση της μεθανόλης που 

σημαίνει μεγαλύτερη ποσότητα καταλύτη (Pt), άρα και υψηλότερο κόστος [11]. Ωστόσο, αντί 

καθαρού Pt προτιμάται η χρήση διμεταλλικών καταλυτών όπως Pt-Ru με σκοπό την ενίσχυση 

της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας του Pt και την απομάκρυνση του ροφημένου CO κατά 

το βήμα της ηλεκτροχημικής οξείδωσης.  

Γενικά, ο μηχανισμός της ηλεκτροοξείδωσης της μεθανόλης έχει μελετηθεί εκτενώς και 

υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία [15,16]. Είναι γνωστό πως η ηλεκτροοξείδωση της μεθανόλης 

περιλαμβάνει πολλά ενδιάμεσα βήματα όπως αφυδρογόνωση, χημειορόφηση του μονοξειδίου 

του άνθρακα, εκρόφηση υδροξυλικών ειδών ΟΗ- (ή Η2Ο) και χημική αλληλεπίδραση μεταξύ 

ροφημένου μονοξειδίου του άνθρακα και υδροξυλικών ειδών, καθώς και έκλυση CO2 [17,18]. 

Αναλυτικά, οι μηχανισμοί έχουν προαναφερθεί στο κεφάλαιο 1. 

Αρχικά, λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις αφυδρογόνωσης της μεθανόλης σε τρία γειτονικά 

κέντρα σύμφωνα με τα παρακάτω: 

CH3OH + Pt → Pt-CH2OH + H+ + e- 

Pt-CH2OH + Pt→ Pt-CHOH + H+ + e- 

Pt-CHOH + Pt → Pt-CHO + H+ + e- 

Έπειτα ακολουθεί επιφανειακή ανακατανομή των ενδιάμεσων παραγόμενων ειδών που 

προκύπτουν κατά την ηλεκτροοξείδωση της μεθανόλης με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 

μονοξείδιο του άνθρακα. Σε υψηλά δυναμικά ανόδου:  

Pt + H2O → Pt-OH + H+ + e- 
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Το τελικό βήμα είναι η αντίδραση: 

Pt-OH + Pt-CO → 2Pt + CO2 + H+ + e- 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο διμεταλλικός καταλύτης Pt-Ru, στα κέντρα του 

ρουθηνίου διεξάγεται η αντίδραση: 

Ru + H2O → Ru-OH + H+ + e- 

Ενώ η συνολική αντίδραση που φανερώνει τη συνεργιστική δράση των δύο μετάλλων (Pt και 

Ru): 

Ru-OH + Pt-CO → Ru + Pt + CO2 + H+ + e- 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση διμεταλλικού καταλύτη, η αφυδρογόνωση της 

μεθανόλης πραγματοποιείται σε χαμηλές τιμές δυναμικού μικρότερες από 0.2 V. 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 

                      Άνοδος CH3OH + H2O→ CO2 + 6H+ + 6e-                                     Eo=0.02 V 

                      Κάθοδος 3

2
 O2 + 6H+ + 6e-

→ 3H2O                                                  Eo=1.23 V 

                      Συνολικά CH3OH + 
3

2
O2→ CO2 + 2H2O                                            Eo=1.21 V 

 

Σχήμα 3.7. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας της DMFC. 

 

Πλεονεκτήματα της μεθανόλης ως καύσιμο: 

 Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και πυκνότητα ισχύος σε χαμηλό δυναμικό. Η 

μεθανόλη απελευθερώνει 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια ανά μόριο κατά την οξείδωσή 

της, ενώ η ενέργεια που παράγεται είναι 6.1 kWh kg-1 [19–23]. 

 Ευκολία μεταφοράς, χρήσης και αποθήκευσης εξαιτίας της υγρής φύσης της. 

 Φθηνή σε κόστος και άμεσα διαθέσιμη. 
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Μειονεκτήματα της μεθανόλης ως καύσιμο: 

 Κατά την ηλεκτροοξείδωσή της, σχηματίζονται πολλά ενδιάμεσα όπως CO, CO2, 

HCOO-, ορισμένα από τα οποία ροφώνται ισχυρά στην καταλυτική επιφάνεια με 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ρόφησης των μορίων μεθανόλης στην επιφάνεια του 

καταλύτη, ελαττώνοντας έτσι το ρυθμό διεξαγωγής της οξειδωτικής αντίδρασης [19]. 

 Διάχυση μεθανόλης από την άνοδο στην κάθοδο (crossover). 

 Υψηλή τοξικότητα μεθανόλης. 

 Εύφλεκτη και μη ανανεώσιμη. 

 

Το πρόβλημα της διάχυσης της μεθανόλης μέσω της μεμβράνης (methanol crossover) 

Ένα από τα προβλήματα κατά τη λειτουργία κυψελίδων καυσίμου μεθανόλης είναι η διάχυση 

του καυσίμου μέσω της πολυμερικής μεμβράνης από την άνοδο προς την κάθοδο. Η διάχυση 

(crossover) της μεθανόλης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μικρότερου ρεύματος αφού η 

μεθανόλη αντιδρά με το οξυγόνο της καθόδου, παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 

Επομένως, η κατανάλωση ποσότητας οξυγόνου και η συσσώρευση νερού στο ηλεκτρόδιο της 

καθόδου αποτελούν παράγοντες που μειώνουν την απόδοση της κυψελίδας. Παράλληλα, ο 

χρησιμοποιούμενος στην κάθοδο καταλύτης, Pt, δηλητηριάζεται από ενδιάμεσα παραπροϊόντα 

όπως CO που παράγονται κατά την οξείδωση της μεθανόλης μειώνοντας επίσης την απόδοση 

της κυψελίδας [19,21,24,25]. 

 

Παράγοντες που περιορίζουν τη διάχυση της μεθανόλης  

 

 Μείωση της διαχυτότητας της μεμβράνης. Διαφορετικοί τύποι μεμβρανών 

παρουσιάζουν διαφορετική διαχυτότητα, όπως: τροποποιημένες μεμβράνες Nafion 

(π.χ. Pd/Nafion), μεμβράνες συμπολυμερισμού (SPEEK), συνθετικές μεμβράνες (CPV) 

[21]. 

 Αύξηση του πάχους της πολυμερικής μεμβράνης. 

 Μείωση της συγκέντρωσης της μεθανόλης που τροφοδοτείται ως καύσιμο στην άνοδο. 

 

Ωστόσο, η διάχυση της μεθανόλης δεν θεωρείται πάντα ως αρνητικός παράγοντας [20].  
 

 Η διαπερατότητα της CH3OH από τη μεμβράνη σχετίζεται με τα προβλήματα 

διαχείρισης του νερού. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω είναι απαραίτητο η πολυμερική 
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μεμβράνη να διατηρείται διαρκώς ενυδατωμένη. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο υγρή μεθανόλη, η μεμβράνη δεν αφυδατώνεται, αφού η μεθανόλη εξαιτίας της 

υγρής φύσης της τη διατηρεί ενυδατωμένη. 

 Η ηλεκτροοξείδωση της CH3OH είναι εξώθερμη αντίδραση, δηλαδή απελευθερώνεται 

θερμότητα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτή η ιδιότητα της μεθανόλης 

θεωρείται σημαντική σε συνθήκες έναρξης λειτουργίας της κυψελίδας. 

 Η διάχυση της μεθανόλης μέσω της πολυμερικής μεμβράνης συμβάλλει στη ρύθμιση 

της θερμοκρασίας. Η ήδη αυξημένη θερμοκρασία που οφείλεται στην εξώθερμη 

αντίδραση οξείδωσης της μεθανόλης, εξισορροπείται με τη διάχυση αυτής μέσω της 

πολυμερικής μεμβράνης. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση της μεθανόλης:  

 Το υλικό της μεμβράνης που χρησιμοποιείται και η μορφολογία της. 

 Το πάχος της μεμβράνης. Όσο μεγαλώνει το πάχος της μεμβράνης, μειώνεται η διάχυση 

(crossover) της μεθανόλης. Όμως, αύξηση  του πάχους, συνεπάγεται και μείωση της 

πυκνότητα ισχύος λόγω των υψηλών ωμικών απωλειών. 

 Η συγκέντρωση της μεθανόλης. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της μεθανόλης, τόσο 

ενισχύεται η διαπερατότητά της από τη μεμβράνη. 

 Θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας καυσίμου. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

λειτουργίας της κυψελίδας, βελτιώνει την κινητική της αντίδρασης στα δύο ηλεκτρόδια, 

αυξάνοντας έτσι την απόδοση της κυψελίδας, αλλά και τη διάχυση της μεθανόλης. 

 Η πίεση λειτουργίας της κυψελίδας, καθώς υψηλή πίεση αυξάνει την απόδοσή της 

[21,25]. 

 

Κυψελίδες καυσίμου αιθανόλης (DEFCs, Direct Ethanol Fuel Cells) 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, αρνητικός παράγοντας κατά τη χρήση 

κυψελίδων καυσίμου μεθανόλης είναι η τοξικότητα αυτής. Το τελευταίο οδήγησε στη χρήση 

αιθανόλης ως καύσιμο και στην ανάπτυξη τελικά των κυψελίδων καυσίμου αιθανόλης που 

όμως βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, με απόδοση ίση με το μισό περίπου σε σύγκριση με 

αυτή των κυψελίδων καυσίμου μεθανόλης [7,11]. 

Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα παρουσιάζονται παρακάτω: 
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                         Άνοδος CH3CH2OH + 3H2O→ 2CO2 + 12H+ +12e-                             Eo=0.09 V 

                         Κάθοδος 3O2 + 12H+ +12e-
→ 6H2O                                                Eo=1.23 V 

                         Συνολικά CH3CH2OH + 3O2→ 2CO2 + 3H2O                                   Eo=1.14 V 

 

Πλεονεκτήματα της αιθανόλης ως καύσιμο: 

 Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα 8 kWh kg-1. 

 Μη τοξική. 

 Μικρότερο ποσοστό διάχυσης της αιθανόλης συγκριτικά με αυτό της μεθανόλης, λόγω 

της χαμηλής διαπερατότητας της Nafion σε αιθανόλη. 

 Διαθέσιμη και βιώσιμη, καθώς παράγεται σε μεγάλους όγκους από βιο-διεργασίες, 

όπως από ζυμώσεις, από τη βιομάζα (από ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι), από τη 

δασοκομία και αστικά απόβλητα. 

 Ευκολία αποθήκευσης, μεταφοράς, χρήσης [22,23,26,27]. 
 

Μειονεκτήματα της αιθανόλης ως καύσιμο: 

 Διάχυση της αιθανόλης.  

 Χαμηλή πρωτονιακή αγωγιμότητα. 

 Σχηματισμός ενδιάμεσων κατά την οξείδωσή της [26]. 

 

Το πρόβλημα της διάχυσης της αιθανόλης μέσω της μεμβράνης (ethanol crossover) 

Η διάχυση της αιθανόλης από την άνοδο στην κάθοδο μέσω της μεμβράνης μειώνει την 

απόδοση της κυψελίδας και ελαττώνει το δυναμικό καθόδου. Επίσης, τα παραπροϊόντα (π.χ. 

αλδεΰδες, οξικό οξύ) που παράγονται κατά την οξείδωση της αιθανόλης δηλητηριάζουν τον 

καταλύτη. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση της αιθανόλης:  

 Η πυκνότητα ισχύος. 

 Η συγκέντρωση τροφοδοσίας της αιθανόλης. 

 Το πάχος του καταλυτικού στρώματος. 

 Η θερμοκρασία [26]. 
 

Στις κυψελίδες καυσίμου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο αλκοόλη και υδρογόνο, 

παρατηρείται υποβάθμιση της πολυμερικής μεμβράνης, η αιτία της οποίας είναι 

πολυπαραγοντική: 
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 Διόγκωση, «λέπτυνση», «μαλάκωμα» (softening) της μεμβράνης και σχηματισμός 

μικρών οπών. 

 Συσσώρευση καταλύτη (μείωση της επιφάνειας). 

 Απώλειες καταλυτών λόγω μετανάστευσης σωματιδίων καταλύτη. 

 Απόσπαση/αποκόλληση ηλεκτροδίου. 

 Δηλητηρίαση καταλύτη εξαιτίας των παραγόμενων παραπροϊόντων που ροφώνται στην 

επιφάνειά του. 

 Απώλεια της αγωγιμότητας της μεμβράνης λόγω απόπλυσης της ομάδας του 

υπερφωσφορικού οξέος ή της αφυδάτωσής της. 

 Χημική σταθερότητα της μεμβράνης παρουσία υπεροξειδίου. 

 Υποβάθμιση του φορέα (υποστρώματος) του καταλύτη, λόγω απώλειας της 

υδροφοβικότητάς του. 

 Δηλητηρίαση της καθόδου εξαιτίας της διάχυσης της αιθανόλης, μεθανόλης. 

 

Βιολογικές κυψελίδες καυσίμου (BFCs, Biological Fuel Cells) 

Οι βιολογικές κυψελίδες καυσίμου πρόκειται για ένα καινοτόμο, πολλά υποσχόμενο τύπο για 

το μέλλον. Όπως στις κυψελίδες καυσίμου μεθανόλης/αιθανόλης χρησιμοποιείται ένα 

οργανικό καύσιμο, το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την κατηγορία. Η διαφοροποίηση των 

βιολογικών κυψελίδων καυσίμου είναι η χρήση ενζύμων για την κατάλυση των αντιδράσεων 

έναντι συμβατικών χημικών καταλυτών. Οι κυψελίδες αυτές, «αντιγράφουν» στην ουσία τις 

διεργασίες που συμβαίνουν στη φύση για την παραγωγή ενέργειας από οργανικά καύσιμα 

(Σχήμα 3.8). 

 

Σχήμα 3.8. Απεικόνιση της αρχής λειτουργίας της ΒFC. 
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Κατηγοριοποίηση των κυψελίδων καυσίμου βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας τους 

I. Χαμηλής θερμοκρασίας: αλκαλικές κυψελίδες καυσίμου (AFC), κυψελίδες καυσίμου 

μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC) και οι κυψελίδες καυσίμου μεθανόλης (DMFC). 

II. Μεσαίας θερμοκρασίας: κυψελίδες καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC). 

III. Υψηλής θερμοκρασίας: είναι οι κυψελίδες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC) και οι 

κυψελίδες καυσίμου τήγματος ανθρακικών αλάτων (MCFC). 

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφουν τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

των κυψελίδων καυσίμου, είναι δυνατόν να γίνει μια σύγκριση μεταξύ τους. Στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πιν. 3.1) γίνεται μια συνολική σύγκριση όλων των προαναφερθέντων τύπων 

κυψελίδων καυσίμου. 

 

Σχήμα 3.9. Διάφοροι τύποι κυψελίδων καυσίμου, οι αντιδράσεις τους και οι θερμοκρασίες 

λειτουργίας. 

 

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφουν τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

των κυψελίδων καυσίμου, είναι δυνατόν να γίνει μια σύγκριση μεταξύ τους. Στον Πίνακα 3.2 

γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν 

οι διαφορετικοί τύποι κυψελίδων καυσίμου. 
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Πίνακας 3.1. Πίνακας σύγκρισης διάφορων ειδών κυψελίδων καυσίμου. 

 PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 
Ηλεκτρολύτης Ενυδατωμένη 

μεμβράνη από 
πολυμερές. 

Υδροξείδιο του 
καλίου σε 

πίνακα από 
αμίαντο. 

Υγρό 
φωσφορικό 

οξύ. 

Υγρό λιωμένο 
ανθρακικό 

άλας σε 
LiAlO2. 

Κεραμικός 
(σταθεροποιημέν

ο ζιρκόνιο)  

Ηλεκτρόδια Άνθρακας. Από στοιχεία 
μετάπτωσης. 

Από άνθρακα. Νικέλιο και 
οξείδια του 

νικελίου. 

Κεραμικά (μίγμα 
με μέταλλο) 

Καταλύτης Λευκόχρυσος. Λευκόχρυσος. Λευκόχρυσος. Όμοια με τα 
ηλεκτρόδια. 

Όμοια με τα 
ηλεκτρόδια. 

Εσωτερικοί 
σύνδεσμοι 

Μεταλλικοί ή από 
άνθρακα. 

Μεταλλικοί. Γραφίτης. Ανοξείδωτος 
χάλυβας ή 

νικέλιο. 

Από νικέλιο, 
κεραμικοί ή 
χαλύβδινοι. 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

40-80oC 65-220oC 205oC 650oC 600-1000oC 

Μεταφέρσιμο 
ιόν 

Η+ ΟΗ- Η+ CO3
-- O2

-- 

Εξωτερικός 
αναμορφωτής  

Ναι. Ναι. Ναι. Όχι. Μόνο σε 
μερικά 

καύσιμα. 

Όχι. Μόνο σε 
μερικά καύσιμα. 

Εξωτερική 
μετατροπή CO 

σε Η. 

Ναι. Καθαρισμός 
για απομάκρυνση 

του CO. 

Ναι. 
Καθαρισμός για 
απομάκρυνση 
του CO και του 

CO2. 

Ναι. Όχι. Όχι. 

Κύρια μέρη 
κυψέλης 

Από άνθρακα. Από άνθρακα. Από γραφίτη. Από 
ανοξείδωτα 

υλικά. 

Κεραμεικά. 

Διαχείριση 
νερού 

Εξατμιζόμενο. Εξατμιζόμενο. Εξατμιζόμενο. Αέριο. Αέριο. 

Διαχείριση 
θερμότητας 

Επεξεργασία 
καυσίμου και 

αποβολή σε υγρό 
ψυκτικό. 

Επεξεργασία 
καυσίμου και 
βοήθεια στη 

κυκλοφορία του 
ηλεκτρολύτη. 

Επεξεργασία 
καυσίμου και 
αποβολή σε 
ψυκτικό ή 
παραγωγή 

ατμού. 

Επεξεργασία 
καυσίμου και 

εσωτερική 
διαμόρφωση. 

Επεξεργασία 
καυσίμου και 

εσωτερική 
διαμόρφωση. 

Απόδοση 40-50% 50-70% 40-45% 50-60% 50-60% 

Ισχύς Έως 250 KW Μέχρι 20 KW Άνω των 50 KW Άνω του 1 
MW  

Άνω των 200 KW 

Εφαρμογές Μεταφορές, 
οχήματα, κινητές 

εφαρμογές, 
ηλεκτροπαραγωγή. 

Διαστημικά 
οχήματα και 
διαστημικές 
εφαρμογές. 

Μεγάλη 
εφαρμογή σε 
συστήματα 

συνδυασμένου 
θερμικού 

κύκλου ισχύος 
200 KW. 

Ηλεκτροπαραγ
ωγή και 

συμπαραγωγή 
σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

Κατάλληλα 
για μέσης- 
μεγάλης 
ισχύος 

συστήματα 
συνδυασμένο

υ θερμικού 
κύκλου ισχύος 

MW. 

Για όλα τα μεγέθη 
των CHP 

συστημάτων 2 
KW-MW. 
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Πίνακας 3.2. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα κυψελίδων καυσίμου. 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
PEMFC  Ο ηλεκτρολύτης δεν επιτρέπει 

την ύπαρξη CO2. 
 Μηχανικά σταθερός 

ηλεκτρολύτης. 
 Ελάχιστα προβλήματα των 

υλικών ακόμα και συνθήκες 
διάβρωσης. 

 Απαιτεί μεγάλες ποσότητες Pt. 
 Το CO καταστρέφει την άνοδο. 
 Απαιτεί μεμβράνη υψηλού 

κόστους. 
 Προβληματική διαχείριση νερού. 
 Το Η2 είναι το μόνο ασφαλές 

καύσιμο. 
AFC  Πολλές εναλλακτικές στη 

χρήση καταλυτών. 
 Καταλύτες χαμηλού κόστους. 
 Καλύτερη κινητική της 

καθόδου σε σχέση με την 
PAFC. 

 Δεν επιτρέπουν την ύπαρξη  CO2. 
 Δεν επιτρέπουν τη χρήση 

καυσίμων που έχουν άνθρακα. 

PAFC  Ο ηλεκτρολύτης τους δεν 
απορρίπτει το CO2. 

 Υψηλός βαθμός απόδοσης 
συστήματος ειδικά σε 
περιπτώσεις συμπαραγωγής. 

 Το CO καταστρέφει την άνοδο. 
 Το υδρογόνο είναι το μόνο 

ασφαλές καύσιμο. 
 Χρησιμοποιεί καταλύτες υψηλού 

κόστους. 
 Μη αντιστρεπτή κινητική Ο2. 
 Ηλεκτρολύτης χαμηλής 

απόδοσης. 
MCFC  Υψηλής ταχύτητας κινητική 

στα ηλεκτρόδια. 
 Αποδιδόμενη θερμότητα 

υψηλής ενθαλπίας. 
 Το CO αποτελεί καύσιμο. 
 Χαμηλότερου κόστους από τις 

PAFC. 
 Δυνατότητα εσωτερικής 

αναμόρφωσης καυσίμου. 

 Προβλήματα στα υλικά σχετικά 
με τη διάρκεια ζωής και 
μηχανικής σταθερότητας. 

 Χαμηλή αντοχή σε θειούχες 
ενώσεις. 

 Το CO2 , απαιτείται για την 
τροφοδοσία της καθόδου. 

SOFC  Υψηλής ταχύτητας κινητική 
στα ηλεκτρόδια. 

 Αποδιδόμενη θερμότητα 
υψηλής ενθαλπίας. 

 Το CO αποτελεί καύσιμο. 
 Δυνατότητα εσωτερικής 

αναμόρφωσης καυσίμου. 
 Υψηλός βαθμός απόδοσης 

συστήματος. 
 Κανένα πρόβλημα 

διαχείρισης ηλεκτρολύτη. 
 Αμετάβλητη σύνθεση 

ηλεκτρολύτη. 
 Δεν απαιτείται ανακύκλωση 

του CO2. 

 Υψηλό κόστος κατασκευής. 
 Περιορισμοί στην επιλογή των 

υλικών λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών λειτουργίας. 

 Σχετικά υψηλή αντίσταση 
ηλεκτρολύτη. 

 

 

3.1.5 Βασικά τμήματα μιας κυψελίδας καυσίμου τύπου PEM 

Παρακάτω απεικονίζονται τα βασικά τμήματα που απαρτίζουν μια κυψελίδα καυσίμου 

πολυμερικής μεμβράνης τύπου PEMFC και περιγράφονται οι λειτουργίες τους (Πίνακας 3.3). 
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Πίνακας 3.3. Μέρη που απαρτίζουν μια κυψελίδα πολυμερικής μεμβράνης. 

Πολυμερική 
μεμβράνη 

• Διάχυση των πρωτονίων από την άνοδο στην κάθοδο. 

• Μέσο διαχωρισμού μεταξύ των αντιδράσεων οξείδωσης/αναγωγής στην άνοδο 

και κάθοδο. 

Ηλεκτρόδια 
• Διεξαγωγή ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. 

Στρώμα 
διάχυσης 
αερίων 

• Μέσο για τη διάχυση του αντιδρώντος αερίου. 

• Δίοδος για τη ροή των ηλεκτρονίων από και προς τα καταλυτικά στρώματα. 

• Απομάκρυνση παραγόμενου νερού από το καθοδικό ηλεκτρόδιο. 

• Απομάκρυνση της παραγόμενης θερμότητας από τις διπολικές πλάκες. 

• Παροχή της απαιτούμενης μηχανικής σταθερότητας στη ΜΕΑ. 

 

Οι διεργασίες που πραγματοποιούνται (κατά σειρά) σε μια κυψέλιδα καυσίμου τύπου PEM, 

απεικονίζονται στο παρακάτω Σχήμα 3.10.  

 
Σχήμα 3.10. Διεργασίες που λαμβάνουν μέρος κατά τη λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου τύπου ΡΕΜ. 

 

i. Ροή αερίων τροφοδοσίας (Η2-Ο2) διαμέσου των καναλιών. 

ii. Διάχυση των αερίων τροφοδοσίας μέσω των στρωμάτων διάχυσης. 

iii. Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις ανόδου (αντίστοιχα αντιδράσεις καθόδου στο 

καθοδικό καταλυτικό στρώμα). 

iv. Αγωγή πρωτονίων Η+ και νερού διαμέσου της ηλεκτρολυτικής πολυμερικής 

μεμβράνης ΜΕΑ. 

v. Μεταφορά ηλεκτρονίων e- στο εξωτερικό κύκλωμα. 

vi. Αγωγή νερού μέσω των στρωμάτων διάχυσης. 
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Συστοιχία μεμβράνης-ηλεκτροδίων (Membrane Electrode Assembly,ΜΕΑ) 

Ο ηλεκτρολύτης που είναι μια πολυμερική μεμβράνη πρωτονιακής αγωγής αποτελεί την 

«καρδιά» μίας κυψελίδας καυσίμου τύπου ΡΕΜ [28–31]. Εκατέρωθεν της πολυμερικής 

μεμβράνης βρίσκονται τα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου και τα στρώματα διάχυσης 

αερίων, σχηματίζοντας έτσι μία συστοιχία ανόδου-ηλεκτρολύτη-καθόδου (όπως ονομάζεται 

ΜΕΑ-Membrane Electrode Assembly Σχήμα 3.11). Η συστοιχία ΜΕΑ μαζί με τα 

παρεμβύσματα στεγανοποίησης τοποθετείται μεταξύ δύο διπολικών πλακών όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 3.11, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με τους συλλέκτες 

ρεύματος. 

 

Σχήμα 3.11. Δομικά μέρη μίας κυψελίδας καυσίμου τύπου ΡΕΜ. 

 

Πολυμερική μεμβράνη πρωτονιακής αγωγής  

Τα κριτήρια επιλογής που καθιστούν μια μεμβράνη ικανή για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου 

τύπου ΡΕΜ είναι τα εξής [29]: 

 Θερμική σταθερότητα 

 Ικανότητα παρασκευής ΜΕΑ 

 Καλές μηχανικές ιδιότητες 

 Μηδενική ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα 

 Οξειδωτική σταθερότητα 

 Υψηλή πρωτονιακή αγωγιμότητα 

 Χαμηλή διαπερατότητα στα αέρια Η2-Ο2 

 Χημική σταθερότητα 

 Χαμηλό κόστος παραγωγής 
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Στην αγορά κυκλοφορούν διάφοροι τύποι πολυμερικών μεμβρανών με τις περισσότερο 

συνηθισμένες να είναι οι μεμβράνες υπερφθοριωμένου ιονομερούς (PFI), οι μεμβράνες που 

κατασκευάζονται από ιονομερή σουλφονικού οξέος υπερφθοριωμένων υδρογονανθράκων 

(PSA) που είναι ένα συμπολυμερές από τετραφθοροαιθυλένιο (TFE) και διάφορα 

φθοροσουλφονομένα μονομερή, οι μεμβράνες Nafion (DuPont de Nemours) και οι μεμβράνες 

Dow (Dow Chemical Co.). Παρά το γεγονός ότι οι μεμβράνες Dow έχουν καλύτερη απόδοση 

και εξαιρετικές ιδιότητες όπως υψηλή πρωτονιακή αγωγιμότητα και υψηλή χημική αδράνεια 

συγκριτικά με τη μεμβράνη Nafion®117, παρουσιάζουν υψηλότερο κόστος και έχουν 

ορισμένα μειονεκτήματα διαπερατότητας μεθανόλης και διαχείρισης νερού. Η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μεμβράνη είναι η Nafion, η κατασκευή της οποίας ξεκινά από το 

πολυαιθυλένιο που προκύπτει από τη δομή του αιθυλενίου. Το πολυαιθυλένιο υφίσταται 

τροποποιήσεις με αντικατάσταση του υδρογόνου με το φθόριο κι έτσι σχηματίζεται ένα νέο 

πολυμερές το πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE). Το τελευταίο ονομάζεται αλλιώς και Teflon. 

Οι ισχυροί δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ του φθορίου και του άνθρακα καθιστούν το 

Teflon ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χημική αλλοίωση. Το πολυμερές αυτό είναι υδρόφοβο, ιδιότητα 

που συμβάλλει στην απομάκρυνση του παραγόμενου νερού από τα ηλεκτρόδια. Για το 

σχηματισμό της τελικής μεμβράνης απαιτείται η σουλφόνωση του πολυμερούς PTFE, κατά την 

οποία προστίθεται μία πλευρική αλυσίδα.  

Η Nafion αποτελείται από μία κύρια υδρόφοβη αλυσίδα η οποία απαρτίζεται από 

πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) και από υδρόφιλες φθοριομένες πλευρικές αλυσίδες με 

κατάληξη σε σουλφονομάδες (-SO3H). Η παραπάνω δομή προσδίδει θερμική, χημική 

σταθερότητα και αντοχή σε διάβρωση, ενώ η πρωτονιακή αγωγή γίνεται μέσω των υδρόφιλων 

σουλφονομάδων και απαιτεί ενυδάτωση της πολυμερικής μεμβράνης [12,25–28]. Η 

αγωγιμότητα βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από τη σχετική ποσότητα υγρασίας και κυμαίνεται 

μεταξύ των ορίων 60-100 mS cm-1 κάτω από συνθήκες υγρασίας 34-100%, σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, ενώ σε θερμοκρασία των 80oC η αγωγιμότητα μπορεί να φτάσει την τιμή των 

180 mS cm-1 υπό πλήρη ενυδάτωση [36,37]. 

Η περιεκτικότητα του νερού στη μεμβράνη ορίζεται ως ο λόγος του βάρους του νερού προς το 

βάρος του ξηρού (δηλαδή πλήρως αφυδατωμένου) πολυμερούς ή διαφορετικά ορίζεται ως ο 

λόγος του αριθμού των μορίων του νερού ανά ομάδα θειικού οξέος που υπάρχει στο πολυμερές. 

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό σε μία μεμβράνη εξαρτάται από τη διαδικασία παρασκευής 

της μεμβράνης. Για παράδειγμα, μια μεμβράνη που είναι εμβαπτισμένη σε νερό που βρίσκεται 
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σε κατάσταση βρασμού, έχει λ=22, αυτό σημαίνει πως η μεμβράνη έχει 22 μόρια νερού ανά 

σουλφονομάδα. Από την άλλη μεριά, μια μεμβράνη που εφυδατώνεται μέσω υδρατμών (η 

σχετική υγρασία είναι 100%), έχει μέγιστη περιεκτικότητα νερού με λ=14. 

2

3

Ν
λ =

Ν


SO H

 

Η αγωγιμότητα της μεμβράνης, σ, σε S cm-1 συνδέεται με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό, 

λ και τη θερμοκρασία Τ σύμφωνα με την παρακάτω σχέση [38]: 

1 1
σ = (0.005139λ -0.00326)exp[1268( - )]

303 T
 

Η χημική δομή της Nafion φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.12. Χημική δομή της Nafion. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nafion παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι είναι ελάχιστα διαπερατή 

τόσο στο υδρογόνο όσο και στο οξυγόνο [39–42]. Θεωρείται επιθυμητή η μη-διαπερατότητα 

της πολυμερικής μεμβράνης στα αντιδρώντα, προκειμένου να μην αναμειγνύεται η τροφοδοσία 

της ανόδου με αυτή της καθόδου. 

 

Μειονεκτήματα της μεμβράνης Nafion 

 

Ένα από τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται είναι ότι η μεμβράνη μπορεί να υποστεί 

υποβάθμιση μηχανική, θερμική και χημική/ηλεκτροχημική που πραγματοποιείται σε υψηλές 

θερμοκρασίες.  

 Μηχανική υποβάθμιση 

Η μηχανική υποβάθμιση περιλαμβάνει σχισίματα, χαραγές, μικρές οπές που ευνοούν 

τη διάχυση των αντιδρώντων αερίων, καθώς και την ανεπαρκή ενυδάτωση της 

μεμβράνης [43]. 
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 Θερμική υποβάθμιση 

Για διατήρηση της πλήρους ενυδάτωσης της μεμβράνης σε μία κυψέλη καυσίμου τύπου 

ΡΕΜ, το κατάλληλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας είναι 60-80oC. Πάνω από τη 

θερμοκρασία των 80oC πραγματοποιείται υαλώδης μετάβαση και έτσι υποβαθμίζονται 

οι ιδιότητες της μεμβράνης, ενώ παράλληλα ελαττώνεται το ποσοστό της πρωτονιακής 

αγωγιμότητας εφόσον δεν υπάρχει αρκετή ενυδάτωσή της σε υψηλές θερμοκρασίες 

[43,44]. 

 Χημική/Ηλεκτροχημική υποβάθμιση 

Η ισχυρά εξώθερμη καύση του H2 με το O2 μπορεί να προκαλέσει μικρές οπές στη 

μεμβράνη, υποβαθμίζοντας έτσι τη λειτουργία της. Οι χημικές αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται στα δύο ηλεκτρόδια (οξείδωση του υδρογόνου στην άνοδο και 

αναγωγή του οξυγόνου στην κάθοδο), δύνανται να οδηγήσουν στην παραγωγή ριζών 

οξυγόνου, (ΗΟ-, ΗΟΟ-) είτε από τον καταλύτη είτε από το νερό και στο σχηματισμό 

λακτόνων, κετονών, αλκοολών και καρβοξυλικών ομάδων, υποβαθμίζοντας χημικά τη 

μεμβράνη. Οι ενώσεις που παράγονται από τις ρίζες οξυγόνου σχηματίζουν τα αέρια 

παραπροϊόντα CO και CO2, τα οποία μειώνουν την απόδοση της κυψέλης. Επίσης, η 

παρουσία ξένων κατιονικών ιόντων τα οποία αντικαθιστούν τα Η+, προσροφώνται στη 

μεμβράνη και τους καταλύτες, ελαττώνοντας σημαντικά τη λειτουργία της κυψέλης 

καυσίμου. H αντικατάσταση των κατιόντων υδρογόνου από τέτοια ιόντα έχει ως 

αποτέλεσμα μη επαρκή ενυδάτωση της μεμβράνης και υποβάθμιση των ιδιοτήτων της. 

Τέτοια ιόντα μπορεί να προέρχονται από προσμίξεις που προϋπήρχαν στο υδρογόνο 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από ακαθαρσίες στο ρεύμα του αέρα όπως ΝΟx, 

SOx, COx κ.α. [45–48].  

Επιπλέον, θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί ότι η υποβάθμιση της μεμβράνης οφείλεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στον χρησιμοποιούμενο καταλύτη και κυρίως σε πυροσυσσωμάτωση του 

χρησιμοποιούμενου καταλύτη (Pt), στη δυσκολία διαλυτότητάς του και στη διάβρωση του 

άνθρακα [49].  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της μηχανικής σταθερότητας της μεμβράνης 

Nafion, μέσω του ελέγχου διόγκωσης της μεμβράνης εξαιτίας των μορίων του νερού, της 

ρύθμισης της θερμοκρασίας μεταξύ των επιτρεπτών ορίων, καθώς και της ενίσχυσης της 

μεμβράνης με την εφαρμογή μίας αδρανούς πολυμερικής ή ανόργανης μεμβράνης. Η χρήση 

μίας τέτοιας αδρανούς μεμβράνης μειώνει ουσιαστικά την ειδική αγωγιμότητα της Nafion και 
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τη διαπερατότητα αυτής σε νερό. Αυτό οφείλεται στο ότι ένα μέρος της Nafion υποκαθίσταται 

από το υλικό της αδρανούς μεμβράνης το οποίο είναι αδιαπέραστο σε πρωτόνια και νερό. Η 

χρήση αδρανούς μεμβράνης οδηγεί σε αύξηση συνολικά της αγωγιμότητας εξαιτίας του λεπτού 

της πάχους συγκριτικά με αυτό της Nafion [50]. 

 

Σχήμα 3.13. Πολυμερική μεμβράνη Nafion. 

 

Ένα πρόσθετο μειονέκτημα που παρουσιάζει η μεμβράνη Nafion, είναι η ανάγκη για 

συνεχόμενη ενυδάτωσή της μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η πρωτονιακή αγωγιμότητα. 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, κρίνεται σημαντική η παρουσία κορεστών της 

αέριας τροφοδοσίας (τόσο του υδρογόνου όσο και του οξυγόνου). 

Αρνητικό θεωρείται ότι η μεμβράνη διατηρεί τη δομή της έναντι των ιόντων και των ριζών 

υπεροξειδίου που προκύπτουν ως άμεσα προϊόντα από τις αντιδράσεις στα δύο ηλεκτρόδια. 

Για παράδειγμα, μπορεί να έχει σταθερή δομή ακόμα και υπό συνθήκες 30% H2O2 σε 

θερμοκρασία 80οC [50]. Επίσης, η Nafion παρουσιάζει ελάχιστη αντίσταση στη διάχυση της 

μεθανόλης όταν ως τροφοδοσία ανόδου χρησιμοποιείται μεθανόλη αντί υδρογόνο [44,50].  

Τέλος, ένα επιπλέον μειονέκτημα που αξίζει να αναφερθεί είναι το υψηλό κόστος αγοράς λόγω 

της περίπλοκης κατασκευαστικής διαδικασίας που ακολουθείται [50]. 

 

Ηλεκτρόδια  

Τα ηλεκτρόδια μιας κυψελίδας καυσίμου αποτελούν περίπλοκες νανοδομές και απαρτίζονται 

από καταλύτες, πορώδεις δομές και ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά. Σε ένα στοιχείο καυσίμου 

υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια, της ανόδου και της καθόδου, στα οποία πραγματοποιούνται 

αντίστοιχα οι αντιδράσεις οξείδωσης του υδρογόνου και αναγωγής του οξυγόνου. Με την 

οξείδωση του υδρογόνου παράγονται πρωτόνια, τα οποία μεταφέρονται μέσω της ΜΕΑ στην 



Κεφάλαιο 3o             Κυψελίδες καυσίμου PEM 

148 

 

κάθοδο, ενώ με την αναγωγή του οξυγόνου παράγονται ηλεκτρόνια τα οποία ρέουν στο 

εξωτερικό κύκλωμα. Το οξυγόνο προερχόμενο από τον αέρα ανάγεται, καθώς έρχεται σε επαφή 

με τα κατιόντα υδρογόνου παράγοντας νερό και θερμότητα. Αποτελεσματικό ηλεκτρόδιο 

θεωρείται εκείνο που συμβάλλει στην πραγματοποίηση δύο διεργασιών, της μεταφοράς 

πρωτονίων από τη μεμβράνη στο καταλυτικό στρώμα και της μεταφοράς των ηλεκτρονίων από 

το συλλέκτη ρεύματος στο καταλυτικό στρώμα μέσω του στρώματος διάχυσης αερίων (Σχήμα 

3.14) [8,51]. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεκτική δομή των ηλεκτροδίων με την πολυμερική μεμβράνη που 

παρεμβάλλεται ανάμεσά τους είναι πολύ σημαντική στο σχεδιασμό κυψελών καυσίμου. Ο 

ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιείται η αντίδραση είναι ανάλογος της επιφάνειας των 

ηλεκτροδίων, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του μήκους επί το πλάτος του ηλεκτροδίου. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια στην οποία λαμβάνουν χώρα οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις 

τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της κυψελίδας. Για το λόγο αυτό, η δομή των ηλεκτροδίων 

πρέπει να είναι πορώδης, προκειμένου να μπορούν να διαπεράσουν αέρια μόρια, ιόντα και 

ηλεκτρόνια. 

 

Σχήμα 3.14. Μεταφορά αερίων, πρωτονίων, ηλεκτρονίων σε ένα ηλεκτρόδιο μιας κυψελίδας 

καυσίμου PEMFC. 

 

Στρώματα διάχυσης αερίων 

Η συστοιχία ΜΕΑ περιβάλλεται από δύο πορώδη στρώματα, συνήθως από γραφίτη, τα οποία 

αποτελούν είτε μέρος του ηλεκτροδίου της ανόδου και της καθόδου, είτε ένα ξεχωριστό 



Κεφάλαιο 3o             Κυψελίδες καυσίμου PEM 

149 

 

στρώμα. Το τελευταίο πρόκειται για ένα πορώδες στρώμα διάχυσης που εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική διάχυση των αντιδρώντων στο καταλυτικό στρώμα (Σχήμα 3.15). Επίσης, 

αποτελεί το μέσο για τη ροή των ηλεκτρονίων από και προς τα καταλυτικά στρώματα, ενώ 

επιπλέον απομακρύνει το παραγόμενο νερό από την επιφάνεια του καθοδικού ηλεκτροδίου και 

την παραγόμενη θερμότητα κατά τη διάρκεια των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων προς τις 

διπολικές πλάκες. Τυπικά, τα στρώματα διάχυσης κατασκευάζονται από άνθρακα, είτε με τη 

μορφή υφάσματος (carbon cloth), είτε με τη μορφή carbon paper και βρίσκονται 

εναποθετειμένα σε ένα υδρόφοβο στρώμα πολυτετραφθοροαιθυλενίου (Teflon). Tο Teflon 

όντας υδρόφοβο, χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση συγκράτησης του νερού στους πόρους 

του GDL, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα συνέβαινε κατάληψη των ενεργών καταλυτικών 

θέσεων, έχοντας ως συνέπεια την απενεργοποίησή του [52–54]. 

Παρατίθενται οι δύο μορφές κατασκευής του στρώματος διάχυσης αερίων είτε από carbon 

cloth, είτε από carbon paper. 

 

 
 

Σχήμα 3.15. Τυπικές μορφές στρώματος διάχυσης αερίων από carbon cloth και carbon paper. 

 

Διπολικές πλάκες 

Οι διπολικές πλάκες είναι κατασκευασμένες από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό (συνήθως 

γραφίτη ή ανοξείδωτο ατσάλι) και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ρεύματος και τη μηχανική 

στήριξη της μεμβράνης (Σχήμα 3.16). Επιπλέον, σε αυτές βρίσκονται τα κανάλια τροφοδοσίας 

των αερίων αντιδρώντων Η2 και Ο2 που τροφοδοτούν την άνοδο και την κάθοδο αντίστοιχα, 

συνδέοντας την επιφάνεια της καθόδου με αυτή της ανόδου και για αυτό το λόγο ονομάζονται 

διπολικές πλάκες. 
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Σχήμα 3.16. Διπολικές πλάκες. 

 

Ηλεκτροκαταλύτες 

Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται στις κυψελίδες καυσίμου τύπου ΡΕΜ, βασίζονται στο 

ευγενές μέταλλο του λευκόχρυσου (Pt) καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους 

ρυθμούς της αναγωγής του Ο2 που εκ φύσεως είναι αρκετά αργή αντίδραση συγκριτικά με την 

οξείδωση του Η2. Ο λευκόχρυσος (Pt) επιλέγεται λόγω της μοναδικής ιδιότητας να διασπά τόσο 

το Ο2 όσο και το Η2. Μεταξύ των αντιδράσεων οξείδωσης και αναγωγής μεσολαβεί ένα βήμα 

στο οποίο τα άτομα του λευκόχρυσου ενώνονται με τα άτομα του Η2 και Ο2. Ο δεσμός που 

δημιουργείται είναι τόσο ισχυρός ώστε να έλκει τα άτομα, αλλά και αρκετά ασθενής 

προκειμένου να απελευθερώνει τα άτομα του υδρογόνου ή του οξυγόνου, προκειμένου να 

σχηματιστούν τα τελικά προϊόντα. 

Η απόδοση μιας κυψελίδας καυσίμου εξαρτάται από την καταλυτική επιφάνεια και όχι από το 

βάρος του καταλύτη. Η χρήση συνεπώς, μικρού μεγέθους καταλυτικών σωματιδίων (4 μm ή 

μικρότερα), σημαίνει μεγάλη ενεργή επιφάνεια, καθώς αυτά διασπείρονται καλύτερα πάνω στο 

φορέα (υπόστρωμα), αυξάνοντας την απόδοση της κυψελίδας. 

Ο λευκόχρυσος διακρίνεται για την υψηλή ηλεκτροκαταλυτική του ενεργότητα, την υψηλή 

εκλεκτικότητά, την αντοχή σε συνθήκες όπως διαβρωτικό περιβάλλον, χαμηλό pH, υψηλές 

θερμοκρασίες, δραστικές ρίζες που παράγονται (πχ. Η2Ο2) και ταχείες διακυμάνσεις 

δυναμικού. Ωστόσο, ο λευκόχρυσος παρουσιάζει δύο σημαντικά προβλήματα: το υψηλό 

κόστος του και την ευαισθησία του στην παρουσία του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 

θειικών ειδών [55].  
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Υπάρχουν δύο μέθοδοι που δύναται να προστατέψουν τον καταλύτη από τη δηλητηρίασή του, 

η απομάκρυνση των δηλητηρίων εξαρχής από το σύστημα και ο συνδυασμός του Pt, με 

μέταλλα όπως Mo, Nb, Ta, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Pd, Au [55–57]. 

 

3.1.6 Θερμοδυναμικές Αρχές 

Κυψελίδες καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης (PEMFCs) 

Μια κυψελίδα καυσίμου αποτελεί μια ηλεκτροχημική διάταξη μετατροπής ενέργειας, 

μετατρέπει τη χημική ενέργεια του καυσίμου (συνήθως υδρογόνο) σε ηλεκτρική. Μια τέτοια 

διαδικασία πρέπει να υπακούει τους νόμους της θερμοδυναμικής. Η παρακάτω ανάλυση αφορά 

κυψελίδα καυσίμου τύπου PEM με καύσιμου υδρογόνο και οξειδωτικό μέσο οξυγόνο (η 

ανάλυση δεν διαφέρει εννοιολογικά και στις κυψελίδες καυσίμου διαφορετικού τύπου). Οι 

ηλεκτροχημικές αντιδράσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα στις δύο πλευρές μιας μεμβράνης, στην 

άνοδο και στην κάθοδο. Οι βασικές αντιδράσεις είναι οι ακόλουθες. 

                                 Ανοδική  H2 →2H+ + 2e- 

Καθοδική ½O2 +2H+ + 2e-
→H2O 

Συνολική  H2 + ½O2→H2O 

Ενθαλπία της αντίδρασης 

Η συνολική αντίδραση είναι η ίδια με την αντίδραση καύσης του υδρογόνου. Όπως είναι 

γνωστό η καύση είναι εξώθερμη αντίδραση, δηλαδή εκλύει θερμότητα, Q. 

2 2 2

1
H + O H O+Q

2
→  

Η ενθαλπία της αντίδρασης ορίζεται ως η διαφορά της ενθαλπίας σχηματισμού των 

αντιδρώντων, hf, από την ενθαλπία σχηματισμού των προϊόντων. Επομένως, 

( ) ( ) ( )
2 2 2

1
ΔΗ = -Q = h - h –  h

2f f fH O H O
                              (3.1) 

Η ενθαλπία σχηματισμού του Η2Ο σε υγρή κατάσταση στους 25οC είναι -286 kJ/mol, ενώ η 

ενθαλπία σχηματισμού των στοιχείων (Η2 και Ο2) είναι εξ ορισμού μηδέν, άρα η σχέση (3.1) 

γίνεται: 

ΔH = −Q = −286 kJ/mol                                              (3.2) 
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H + 1 2⁄  𝛰2→H2O (l) + 286 kJ/mol 

Η παραπάνω αντίδραση ισχύει μόνο στους 25οC, όπου το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση 

και σε πίεση μιας ατμόσφαιρας. 

 

Θερμική αξία του υδρογόνου 

Η ενθαλπία της καύσης του υδρογόνου καλείται και θερμική αξία του υδρογόνου. Εκφράζει το 

ποσό της θερμότητας που εκλύεται από την καύση 1 mol H2. Η μέτρηση του ποσού της 

ενέργειας που εκλύεται από την καύση μετριέται σε θερμιδομετρική οβίδα (calometric bomb). 

Εάν 1 mol Η2 και ½ mol Ο2 τοποθετηθούν σε θερμομετρική οβίδα και με τη χρήση ανάφλεξης 

πραγματοποιηθεί πλήρης καύση και εν συνεχεία η οβίδα ψυχθεί στους 25οC σε ατμοσφαιρική 

πίεση το νερό που θα έχει σχηματισθεί από την αντίδραση θα βρίσκεται σε υγρή μορφή. Η 

μέτρηση στη θερμιδομετρική οβίδα θα είναι 286 kJ, αυτή η τιμή αντιστοιχεί στην υψηλή 

θερμική αξία του υδρογόνου. Στην περίπτωση που 1 mol Η2 αντιδράσει με περίσσεια O2, τότε 

το νερό θα βρίσκεται σε αέρια κατάσταση (ατμός) σε ένα μείγμα με Ο2. Το αποτέλεσμα της 

μέτρησης, στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, θα είναι 242 kJ , αυτή η τιμή 

αντιστοιχεί στην χαμηλή θερμική αξία του υδρογόνου. 

Η διαφορά στην υψηλή και στη χαμηλή θερμική αξία του Η2 αντιστοιχεί στην ενθαλπία 

εξάτμισης του Η2Ο στους 25οC. 

H = 286-242 = 44kJ / mol
fg  

 

Θεωρητική τιμή του ηλεκτρικού έργου μιας κυψελίδας καυσίμου 

Στην περίπτωση μιας κυψέλης καυσίμου που δεν γίνεται καύση του υδρογόνου, εγείρεται το 

ερώτημα ποια είναι η θερμική του αξία. Η θερμική αξία του υδρογόνου αποτελεί ένα μέτρο της 

ενέργειας που εισέρχεται σε μια κυψελίδας και αποτελεί το μέγιστο ποσό ενέργειας που μπορεί 

να εξαχθεί από το υδρογόνο. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί όλη αυτή η ενέργεια να μετατραπεί 

σε ηλεκτρική γιατί σε κάθε χημική αντίδραση υπάρχει και μεταβολή της εντροπίας. Από 

θερμοδυναμική ανάλυση προκύπτει ότι, το ποσό της ενθαλπίας της αντίδρασης που δύναται να 

μετατραπεί σε μέγιστο παραγόμενο έργο (ηλεκτρική ενέργεια σε μια κυψελίδα καυσίμου) σε 

μια ισόθερμη και αντιστρεπτή διαδικασία ισούται κατ’ απόλυτη τιμή με τη διαφορά της 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs μεταξύ των προϊόντων και των αντιδρώντων της αντίδρασης, ΔG. 
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ΔG = ΔH-TΔS                                                       (3.3) 

Με άλλα λόγια σε κάθε διεργασία υπάρχουν απώλειες στη μετατροπή της ενέργειας λόγω της 

δημιουργίας εντροπίας. Ομοίως με την ενθαλπία της αντίδρασης, η διαφορά της εντροπίας 

σχηματισμού, sf, των προϊόντων και αντιδρώντων δίδεται από την εξίσωση (3.4). 

2 2 2

1ΔS = (s ) -(s ) - (s )
2f f fOH H O

                                          (3.4) 

Οι τιμές των ℎ𝑓 και 𝑠𝑓 για τα αντιδρώντα και τα προϊόντα της αντίδρασης σε ατμοσφαιρική 

πίεση και σε θερμοκρασία 25οC, δίδονται στον Πίνακα 3.4. 

 

Πίνακας 3.4. Ενθαλπίες και πρότυπες γραμμομοριακές εντροπίες σχηματισμού. 

 ΔHf
o (kJ mol-1) Sο (J mol-1 K-1) 

O2 0 205.03 

H2 0 130.66 

H2O (l) -285.84 69.94 

H2O (g) -241.98 188.84 

 

Αντιστρεπτή και αδιαβατική λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου 

Το μέγιστο έργο που παράγεται από μία ισόθερμη και αντιστρεπτή διεργασία ισούται κατ’ 

απόλυτη τιμή με τη διαφορά της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, ΔG, μεταξύ αντιδρώντων-

προϊόντων της αντίδρασης. Έτσι, 

W = -ΔG                                                         (3.5) 

Στην περίπτωση που η κυψελίδα καυσίμου δεν διαρρέεται από ρεύμα, δηλαδή η ανταλλαγή 

φορτίου είναι αργή, η διεργασία που πραγματοποιείται είναι αντιστρεπτή και το μέγιστο έργο 

που μπορεί να παραχθεί είναι: 

ΔG = -nFEo                                                     (3.6) 

Όπου 

n=ο αριθμός των ανταλλασσόμενων ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στην αντίδραση 

οξείδωσης 

F= 96485.33 C g-eq−1 σταθερά Faraday 

Εο=το μέγιστο παραγόμενο θεωρητικό δυναμικό (αντιστρεπτό) από μια κυψέλη 

καυσίμου [10,58]. 
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Το θερμοουδέτερο δυναμικό Eo αντιστοιχεί σε αυτό που παράγεται κατά την αδιαβατική 

λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου και ορίζεται ως εξής [58,59] 

ΔΗ
E = -

nF

o

th                                                            (3.7) 

Για τη συνολική αντίδραση που πραγματοποιείται στην κυψελίδα καυσίμου με καύσιμο 

υδρογόνο ο αριθμός των ανταλλασσόμενων ηλεκτρονίων είναι n=2. Οπότε για μία κυψελίδα 

καυσίμου που έχει ως τροφοδοσία υδρογόνο και οξυγόνο, θερμοκρασία Τ=25oC και πίεση P=1 

atm το αντιστρεπτό δυναμικό ισούται Εο=1.23 V [53,60] και το θερμοουδέτερο δυναμικό είναι 

ίσο με Eth=1.48 V [59]. 

Το αντιστρεπτό δυναμικό για πίεση 1 atm και θερμοκρασία διαφορετική των 25oC 

υπολογίζεται από την εξίσωση του Nernst: 

2 2

2

1 2P PRT
E = E + ln

2F P
H Oo

rev rev

H O

                                           (3.8) 

Όπου 

Eo
rev= το αντιστρεπτό δυναμικό όπως προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση τη ΔG 

R = 8.314 J mol-1 K-1, η σταθερά των αερίων  

Τ = η εν λόγω θερμοκρασία K 

F = 96485.33 C g-eq−1  η σταθερά του Faraday 

P = οι μερικές πιέσεις του υδρογόνου, του οξυγόνου και του νερού αντίστοιχα atm 

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι με την αύξηση των μερικών πιέσεων, αυξάνεται το 

αντιστρεπτό δυναμικό [60].  

Αξίζει να σημειωθεί πως το αντιστρεπτό δυναμικό Εrev εξαρτάται και από τη θερμοκρασία και 

την πίεση. Υπό σταθερή θερμοκρασία η εξάρτησή του [59]. 

,,

1
E = E - ΔVdP

nF
O

O

rev P

P

rev P
P

                                   (3.9) 

Όπου 

,PrevE  = το αντιστρεπτό δυναμικό σε πίεση Ρ 

0,rev PE = το αντιστρεπτό δυναμικό σε πίεση Ρ0  

ΔV = η μεταβολή του όγκου  

n= ο αριθμός των ανταλλασσόμενων ηλεκτρονίων 
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Θερμοδυναμική ανάλυση για κυψελίδες καυσίμου μεθανόλης/αιθανόλης 

Για τον υπολογισμό του πρότυπου δυναμικού Eo που αναγράφεται στις αντιδράσεις οξείδωσης 

μεθανόλης και αιθανόλης, χρησιμοποιείται η εξίσωση 3.6. Στην περίπτωση οξείδωσης της 

μεθανόλης ο αριθμός των ηλεκτρονίων που παράγονται είναι n=6 [61,62]. Ο υπολογισμός της 

μεταβολής της ελεύθερης ενέργειας Gibbs γίνεται βάσει της εξίσωσης: 

ΔG = ΔH -TΔSo o o                                                 (3.10) 

Πρώτα απ’όλα, απαιτείται ο υπολογισμός της μεταβολής της ενθαλπίας και της εντροπίας 

σύμφωνα με τις σχέσεις: 

 o o
προϊόντων f (προϊόντων) αντιδρώντων f (αντιδρώντων)

o = Σn ΔH -Σn ΔHΔH  

 o o
προϊόντων (προϊόντων) αντιδρώντων (αντιδρώντων

o
)

= Σn S -Σn SΔS  

Όπου 

ΔHo = πρότυπη μεταβολή ενθαλπίας συνολικής αντίδρασης kJ mol-1 

ΔHf
o = πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού  kJ mol-1 

So = πρότυπη γραμμομοριακή εντροπία αντιδρώντων/προϊόντων J mol-1 K-1 

ΔSo = πρότυπη μεταβολή εντροπίας συνολικής αντίδρασης J mol-1 K-1 

nπροϊόντων/αντιδρώντων= στοιχειομετρικός συντελεστής αντιδρώντων/προϊόντων 

 

Παρατίθεται ο Πίνακας 3.5 που περιέχει θερμοδυναμικά δεδομένα για τον υπολογισμό των 

παραπάνω ποσοτήτων ΔHo και ΔSο. 

Πίνακας 3.5. Θερμοδυναμικά δεδομένα ενθαλπίας σχηματισμού και πρότυπης 

γραμμομοριακής εντροπίας. 

 ΔHf
o (kJ mol-1) Sο (J mol-1 K-1) 

O2 0 205.03 
CO2 -393.51 213.78 
H2O -285.84 69.94 

CH3OH -239.2 126.8 
C2H5OH -277.6 160.7 
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Οξείδωση μεθανόλης  

Υπολογισμός ΔHo 

2 2 3 22 2 3 2

o o
προϊόντων f (προϊόντων) αντιδρώντων f (αντιδρώντων)

o o o o
CO H O CH OH Of (CO ) f (H O) f (CH OH) f (O )

-1 -1 -1

o

-

o

o

= Σn ΔH -Σn ΔH =>

=[n ΔH +n ΔH ]-[n ΔH +n ΔH ]

3
=[1(-393.51kJmol )+2(-285.84kJmol )]-[1(-239.2kJm

ΔH

Δ

ol )+ (-0k

H

ΔH Jmol
2



o

1

-1

o

-1 -1

-1

)]=>

= -393.51kJmol -571.68kJmol +239.2kJmol

= -725.99kJ

Δ

ΔH mol

H 

 

 

Υπολογισμός ΔSo 

2 2 3 22 2 3 2

o o
προϊόντων (προϊόντων) αντιδρώντων (αντιδρώντων)

o o o o
CO H O CH OH O(CO ) (H O) (CH OH) (O )

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -

o

o

1 -o 1

= Σn S -Σn S =>

=[n S +n S ]-[n S +n S ]

3
=[1(213.78Jmol K )+2(69.9

ΔS

ΔS

Δ 4Jmol K )]-[1(126.8Jmol K )+ (205.03Jmol K =
2

S )]



-1 -1o -1 -1 -1 -1 -1 -1

o -1 -1

>

= 213.78Jmol K +139.88Jmol K -126.8Jmol K -307.55Jmol K

ΔS = -80.69Jmol

Δ

K

S 

 

Επομένως, με αντικατάσταση την υπολογισμένων ΔHo και ΔSo, καθώς και για Τ=298Κ στην 

εξίσωση 3.10 προκύπτει ότι η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs είναι: 

-1 -1 -o o o

o

1

-

o

1

Δ => mol -(298K)(G = ΔH - -80.69Jmol K )TΔS ΔG = -725990J

ΔG = -701944.38

=>

Jmol

 

Από την εξίσωση 3.6 υπολογίζεται το συνολικό δυναμικό Εο της συνολικής αντίδρασης 

οξείδωσης της μεθανόλης με αριθμό ηλεκτρονίων n=6: 

o -1
o o o o o

-1

ΔG -701944.38Jmol
ΔG = -nFE => E = - => E = - => E 1.21V

JnF 6(96485.33 mol )
V

  

Οξείδωση αιθανόλης  

Υπολογισμός ΔHo 

52 2 2 252 2 2 2

o o
προϊόντων f (προϊόντων) αντιδρώντων f (αντιδρώντων)

o o o o
CO H O C H OH Of (CO ) f (H O) f (C H OH) f (O )

-1 -

o

1 1

o

-o

ΔH = Σn ΔH -Σn ΔH =>

=[n ΔH +n ΔH ]-[n ΔH +n ΔH ]

=[2(-393.51kJmol )+3(-285.84kJmol )]-[1(-2

ΔH

Δ 77.6kJmol )+3(-0 lH kJmo



o

-1

-1 -1 -1

o -1

)]=>

= -787.02kJmol -857.52kJmol +277.6kJmol

ΔH = -1366.94

Δ

kJmol

H 

 

Υπολογισμός ΔSo 
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52 2 2 252 2 2 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1 1 1 1

[ ] [ ]

[2(213.78Jmol K ) 3(69.94Jmol K )] [1(160.7Jmol K ) 3(205.03Jmol K )]− − − − − − − −

=  − =

= + − + 

= + −



+

 o o
ϊό ώϊό ώ

o o o o
CO H O C H OH OCO H O C H

o

O

o

o
OH

nS S n S

n S n S n S n SS

S

      

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

427.56Jmol K 209.82Jmol K 160.7Jmol K 615.09Jmol K

138.41Jmol K

− − − − − − − −

− −

=

= + − − 

= −





o

o

S

S

 

Συνεπώς, με αντικατάσταση την υπολογισμένων ΔHo και ΔSo καθώς και Τ=298Κ στην 

εξίσωση 3.10 προκύπτει ότι η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs είναι: 

-1 -1 -1

-

o o o o

o 1

=> Jmol -(298K)(-ΔG = ΔH - 138.41Jmol K ) =TΔS ΔG = -1366940

ΔG = -1325693.8 Jmol2

>
 

Από την εξίσωση 3.6 υπολογίζεται το συνολικό δυναμικό Εο της συνολικής αντίδρασης 

οξείδωσης της αιθανόλης με αριθμό ηλεκτρονίων n=12: 

o -1
o o o o o

-1

ΔG -1325693.82Jmol
ΔG = -nFE => E = - => E = - => E 1.14V

JnF 12(96485.33 mol )
V

  

 

Πραγματική λειτουργία κυψελίδων καυσίμου-Υπερτάσεις 

Στην περίπτωση που το εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα της κυψελίδας καυσίμου είναι ανοικτό, 

ενώ υπάρχει τροφοδοσία με αέρια αντιδρώντα, δεν παράγεται ρεύμα. Το δυναμικό της 

κυψελίδας καυσίμου υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αντιστοιχεί στο δυναμικό ανοικτού 

κυκλώματος και είναι μικρότερο από το αντιστρεπτό δυναμικό (=1.23 V στους 25oC, 1 atm) 

[58,63]. Όταν το εξωτερικό κύκλωμα είναι κλειστό, το δυναμικό μειώνεται περισσότερο 

συναρτήσει του ρεύματος που παράγεται εξαιτίας επιπλέον απωλειών. 

Η υπέρταση η έχει αναλυθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

δυναμικού λειτουργίας της κυψελίδας καυσίμου και του αντιστρεπτού δυναμικού και δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

η=Εrev-E 

Ακόμα, η υπέρταση της κυψελίδας αποτελεί το άθροισμα τριών επιμέρους υπερτάσεων: 

 

concact ohm
η = η + η + η  
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Μια τυπική καμπύλη τάσης-έντασης μιας κυψελίδας καυσίμου φαίνεται στο Σχήμα 3.15. 

Διακρίνονται καθαρά οι απώλειες που έχουν προαναφερθεί και συγκεκριμένα οι 5 περιοχές 

αναλύονται σε:  

 Περιοχή (α)  

Η μεταβολή της εντροπίας της αντίδρασης έχει ως αποτέλεσμα τις απώλειες στην περιοχή 

(α), οι οποίες αντιστοιχούν στη διαφορά του θεωρητικού αντιστρεπτού δυναμικού Εrev 

(=1.23 V) από το θερμοουδέτερο δυναμικό Εth (=1.4 V). Οι απώλειες που παρατηρούνται 

είναι πολύ μικρές (της τάξης των 0.2 V) και συνεπάγονται αξιοσημείωτη ελάττωση της 

απόδοσης της κυψελίδας όταν αυτό δεν διαρρέεται από ρεύμα. Οι απώλειες αυτές 

ονομάζονται απώλειες Nernst και οφείλονται είτε σε εσωτερικά ρεύματα που 

δημιουργούνται εξαιτίας κακής κατασκευής της κυψελίδας είτε σε διάχυση ειδών 

διαμέσου του ηλεκτρολύτη [63]. 

 Περιοχή (β)  

Οι απώλειες στην περιοχή αυτή σχετίζονται με τη διαφορά του δυναμικού ανοικτού 

κυκλώματος (ή αλλιώς αντιστρεπτού δυναμικού) EO.C.V (~1 V) από το θεωρητικό 

αντιστρεπτό δυναμικό Εrev (=1.23 V). Σε αυτή την περιοχή παρατηρείται το φαινόμενο 

της διάχυσης των αντιδρώντων από το ηλεκτρόδιο της καθόδου σε αυτό της ανόδου (και 

αντίστροφα), έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικτού δυναμικού, αλλά και 

εσωτερικά ρεύματα εξαιτίας της αγωγιμότητας του ηλεκτρολύτη. 

 Περιοχή (γ)  

Στην περιοχή αυτή οι απώλειες οφείλονται στις υπερτάσεις ενεργοποίησης. 

 Περιοχή (δ)  

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από ωμικές απώλειες της κυψελίδας καυσίμου. 

 Περιοχή (ε)  

Φαινόμενα μεταφοράς μάζας έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες με τη μορφή υπερτάσεων 

συγκέντρωσης. 
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Σχήμα 3.15. Τυπική καμπύλη τάσης-έντασης μιας κυψελίδας καυσίμου τύπου PEM [42]. 

 

Εφαρμογές της τεχνολογίας των κυψελίδων καυσίμου  

H χρήση των κυψελίδων καυσίμου κατηγοριοποιείται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τη φορητή 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη στατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την 

παραγωγή ενέργειας για μεταφορά. Λόγω των ελκυστικών τους ιδιοτήτων, οι κυψελίδες 

καυσίμου έχουν ήδη αναπτυχθεί και καταδειχθεί , στις ακόλουθες εφαρμογές [64,65]: 

1. Αυτοκίνητα. Σχεδόν κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων έχει ήδη αναπτύξει και 

επιδείξει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο όχημα και πολλοί έχουν ήδη περάσει από πολλές 

γενιές οχημάτων κυψελίδων καυσίμου. Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 

εργάζονται στη δική τους τεχνολογία κυψελίδων καυσίμου (General Motors, Toyota, 

Honda), ενώ ορισμένοι αγοράζουν συστήματα από κατασκευαστές κυψελίδων 

καυσίμου όπως Ballard, UTC Fuel Cells και DeNora (Daimler, Chrysler, Ford, Nissan, 

Mazda , Hyundai, Fiat, Volkswagen). 

2. Σκούτερ και ποδήλατα - Πολλές εταιρείες (Palcan, Asian Pacific, Manhattan Scientific) 

έχουν παρουσιάσει σκούτερ και ποδήλατα που κινούνται με κυψελίδες καυσίμου 

χρησιμοποιώντας είτε υδρογόνο αποθηκευμένο σε μεταλλικά υβρίδια είτε μεθανόλη 

σε κυψελίδες καυσίμου άμεσης παροχής μεθανόλης. 

3. Αρκετές εταιρείες εργάζονται για την ανάπτυξη μικρών (1-10 kW) κυψελίδες 

καυσίμου που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα σπίτια. Ορισμένα από αυτά 
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συνδυάζονται με λέβητες για παροχή 1154 ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 

(PlugPower με Vaillant και Ballard με Ebara). Η Backard (του 1155 ομίλου της 

Ballard) ανακοίνωσε τα σχέδια για την εμπορία 1kW εφεδρική γεννήτριες ισχύος σε 

συνεργασία με την Coleman (2000), αλλά στη συνέχεια αγόρασε την τεχνολογία και 

συνέχισε να πουλά τις μονάδες (2002). 

4.  Η Siemens έχει παράγει με επιτυχία κυψελίδες για μεγάλα υποβρύχια που 

χρησιμοποιούνται από τα γερμανικά, καναδικά, ιταλικά και ελληνικά πλοία.  

5. Πολλές εταιρείες (MTI, Motorola, NEC, Fuji, Matsushita, Medis, Manhattan 

Scientific, Polyfuel) αναπτύσσουν κυψελίδες ως αντικαταστάτες μπαταριών για 

διάφορες καταναλωτικές και στρατιωτικές ηλεκτρονικές συσκευές. 

 

 

Σχήμα 3.16. Εφαρμογές της τεχνολογίας των κυψελίδων καυσίμου. 

 

3.1.7 Στόχος πειραμάτων του 3ου Κεφαλαίου 

Στόχος του 3ου κεφαλαίου ήταν η χρησιμοποίηση των καταλυτών που παρασκευάστηκαν στα 

κεφάλαια 1 και 2 (είτε τροποποιώντας τη μεταλλική φάση είτε τον φορέα υποστήριξης) ως 

ανοδικά ηλεκτρόδια σε κυψελίδες καυσίμου τύπου PEM. Ακολουθεί η μελέτη των 

ηλεκτροδίων υπό διαφορετικές συνθήκες τροφοδοσίας (μεθανόλης, αιθανόλης, καθαρού 

υδρογόνου, υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα). 
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3.2 Πειραματικό Μέρος 

Τα πειράματα του τρίτου κεφαλαίου έλαβαν χώρα σε μία κυψελίδα καυσίμου πρωτονιακής 

μεμβράνης (ΡΕΜ), η οποία ήταν εφοδιασμένη με ηλεκτρόδιο ανόδου με καταλύτες που 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο και καθόδου με εμπορικό ηλεκτρόδιο Pt/carbon cloth. Η 

παρασκευή των καταλυτών και η εναπόθεσή τους στο carbon cloth (E-tek) πραγματοποιήθηκαν 

στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας. 

Τα χαρακτηριστικά των ανοδικών ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό 

δίνονται στον Πίνακα 3.6. Η γεωμετρική επιφάνεια των ηλεκτροδίων ήταν τετραγωνικού 

σχήματος (2.3x2.3) cm2=5.29 cm2. Ακολουθήθηκαν δυο διαφορετικοί μέθοδοι παρασκευής του 

καταλύτη, η θερμική διάσπαση πρόδρομων ενώσεων και ο υγρός εμποτισμός. Και οι δυο 

μεθοδολογίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο ένα και δυο αντίστοιχα.  

 Πίνακας 3.6. Χαρακτηριστικά ανοδικών ηλεκτροδίων. 

 

Παρασκευή της συστοιχίας μεμβράνης-ηλεκτροδίων (ΜΕΑ) 

Τα επιμέρους βήματα της παρασκευής της συστοιχίας ανόδου/ηλεκτρολύτη/καθόδου (ΜΕΑ) 

ήταν τα εξής: 

 Προετοιμασία ηλεκτροδίων 

 Καθαρισμός πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης 

 Συγκόλληση  

 

Μέταλλο/Φορέας 
Μέθοδος 

Εναπόθεσης 
Υπόστρωμα  

Γραμμομοριακή 

Αναλογία 

Μετάλλων (%) 

Μεταλλική 

Φόρτιση 

(mg cm-2) 

Αναλογία 

Μετάλλου 

/ Φορέα 

(%wt) 

Pt-Ru 
Θερμική 

Διάσπαση 
Ti foam 50-50 1.45 - 

Pt-Ru-TiO2 
Θερμική 

Διάσπαση 
Ti foam 25-25-50 1.07 - 

Pt-Ru/Vulcan XC-

72 

Υγρού 

Εμποτισμού 
Carbon Cloth 35-65 0.25 10/90 

Pt-Ru/CNTs 
Υγρού 

Εμποτισμού 
Carbon Cloth 35-65 0.30 10/90 

Pt-Ru/PureG+ 
Υγρού 

Εμποτισμού 
Carbon Cloth 35-65 0.25 10/90 

Pt-Ru/Biochar 
Υγρού 

Εμποτισμού 
Carbon Cloth 35-65 0.25 10/90 
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Προετοιμασία των ηλεκτροδίων 

Η προετοιμασία του ηλεκτροδίου της ανόδου περιελάμβανε την εναπόθεση των καταλυτών στο 

αντίστοιχο υπόστρωμα. 

Ως κάθοδος χρησιμοποιήθηκε εμπορικό ηλεκτρόδιο Pt/C το οποίο είχε επαλειφθεί τρείς φορές 

με λεπτή στρώση διαλύματος ιονομερούς Nafion. 

 

Καθαρισμός πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης 

Ως ηλεκτρολυτική μεμβράνη χρησιμοποιήθηκε η μεμβράνη Nafion®117, της εταιρείας 

DuPont, πάχους 185 μm. Η μεμβράνη αυτή πριν τη χρήση της στη συστοιχία ΜΕΑ ήταν 

απαραίτητο να καθαριστεί ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

1) Κοπή ενός κομματιού Nafion®117 σε τετράγωνο σχήμα 5 cm x 5 cm. 

2) Τοποθέτησή του σε δοχείο με 200 ml 3-D H2Ο, 5.4 ml Η2Ο2  και θέρμανση στους 80οC 

για 2 ώρες. 

3) Επανάληψη του 2ου βήματος. Πλύση αφού κρυώσει η μεμβράνη με 3-D H2Ο. 

4) Εμβάπτιση της μεμβράνης σε διάλυμα 200 ml 3-D H2Ο ,1 ml Η2SO4 και θέρμανση 

στους 80οC για 2 ώρες. Πλύση αφού κρυώσει με 3-D H2Ο. 

5) Εμβάπτιση της μεμβράνης σε διάλυμα 200 ml 3-D H2Ο, 5.4 ml Η2Ο2 και θέρμανση 

στους 80οC για 2 ώρες. 

6) Εμβάπτιση της μεμβράνης σε διάλυμα 200 ml 3-D H2Ο και θέρμανση στους 80οC για 

1 ώρα. 

Παραμονή της μεμβράνης περίπου για 10-12 ώρες ανάμεσα σε απορροφητικά χαρτιά.  

 

Συγκόλληση των ηλεκτροδίων της ανόδου και καθόδου με την πολυμερική μεμβράνη 

Nafion®117. 

Η συγκόλληση των ηλεκτροδίων με τη μεμβράνη προκειμένου να παρασκευαστεί η συστοιχία 

ΜΕΑ πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια θερμαινόμενης υδραυλικής πρέσας, της εταιρείας 

Carver όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.17. Αρχικά, τα δύο ηλεκτρόδια της ανόδου και της 

καθόδου τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν της πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης, αφού είχαν 

επαλειφθεί με διάλυμα ιονομερούς Nafion. Η συγκόλληση της συστοιχίας έγινε με σχετικά 

αργό ρυθμό θέρμανσης στη θερμαινόμενη πρέσα. Η συστοιχία ξεκίνησε να θερμαίνεται από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 80οC με βήμα 10οC ανά 3 λεπτά και έπειτα με βήμα 5οC 
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ανά 3 λεπτά μέχρι τους 120οC (σημείο υαλώδους μετάπτωσης του πολυμερούς). Τέλος, 

εφαρμόστηκε πίεση 1 μετρικού τόνου για 3 λεπτά στη θερμοκρασία των 120οC. 

 

Σχήμα 3.17. Θερμαινόμενη υδραυλική πρέσα Carver. 

 

3.3 Αποτελέσματα 

3.3.1 Μελέτη ανοδικών ηλεκτροδίων Pt-Ru/Ti και Pt-Ru-TiO2/Ti 

Προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση των ηλεκτροδίων Pt-Ru και Pt-Ru-TiO2 ως ανοδικά 

ηλεκτρόδια παρασκευάστηκαν συστοιχίες μεμβράνης-ηλεκτροδίων (ΜΕΑ). Ως ηλεκτρολύτης 

χρησιμοποιήθηκε η πολυμερική μεμβράνη Nafion 117®. Ως στρώμα διάχυσης 

χρησιμοποιήθηκε carbon cloth. Πριν τη διεξαγωγή των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε 

ενεργοποίηση της ΜΕΑ με τη χρήση της μεθόδου κυκλικής βολταμετρίας σε δυναμικό 

μικρότερο από το εύρος του δυναμικού λειτουργίας της κυψελίδας (-0.9 έως -0.1 V), σε 

θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος. Στόχος της ενεργοποίησης ήταν η αύξηση της ιοντικής 

αγωγιμότητας της πολυμερικής μεμβράνης Nafion117®, έχοντας ως τροφοδοσία ανόδου Η2 

και καθόδου Ο2. 

Το καλύτερο τροποποιημένο με ΤiO2 ηλεκτρόδιο (Pt-Ru-TiO2 25%-25%-50%) καθώς επίσης 

και ένα ηλεκτρόδιο χωρίς ΤiO2 (Pt-Ru 50%-50%) του πρώτου κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν 

ως άνοδοι σε κυψελίδα καυσίμου τύπου PEM. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με ανοδική 

τροφοδοσία Η2 και καθοδική Ο2, 200 mL min-1 σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος. Από 

το Σχήμα 3.18 παρατηρείται ότι το τροποποιημένο με ΤiO2 ηλεκτρόδιο εμφανίζει μεγαλύτερη 
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μέγιστη πυκνότητα ρεύματος (περίπου κατά 40 mA cm-2) σε σχέση με το διμεταλλικό 

ηλεκτρόδιο Pt-Ru.  

 

Σχήμα 3.18. Καμπύλες τάσεως-εντάσεως για τις συστοιχίες με ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/Ti και 

Pt-Ru-TiO2/Ti. 

 

Τα παραπάνω ανοδικά ηλεκτρόδια μελετήθηκαν και κατά τη διάρκεια πειραμάτων λειτουργίας 

της κυψελίδας με καύσιμο ανόδου τη μεθανόλη, και πιο συγκεκριμένα διαλύματος μεθανόλης 

(0.5 M) με ροή 5 mL min-1. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία και πίεση 

περιβάλλοντος. Και σε αυτή την περίπτωση καλύτερη συμπεριφορά παρουσίασε το 

τροποποιημένο ηλεκτρόδιο με TiO2 (Σχήμα 3.19 (a)). Επίσης, η αύξηση της συγκέντρωσης της 

μεθανόλης είχε ως συνέπεια την αύξηση της παρατηρούμενης πυκνότητας ρεύματος και στις 

δυο περιπτώσεις (Σχήμα 3.19 (b)). Η εισαγωγή της ΤiO2 ήταν πάρα πολύ σημαντική καθώς 

παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργότητας του τροποποιημένου ηλεκτροδίου και επιπλέον 

μείωση της φόρτισης σε Pt-Ru και κατά συνέπεια του κόστους του ηλεκτροδίου. 
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Σχήμα 3.19. Καμπύλες τάσεως-εντάσεως για τις συστοιχίες με ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/Ti και 

Pt-Ru-TiO2/Ti για συγκέντρωση μεθανόλης 0.5 Μ (a). Επίδραση της συγκέντρωσης της 

μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (b). 

 

3.3.2 Επίδραση του ανθρακικού φορέα κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας κυψελίδας 

καυσίμου με τροφοδοσία Η2 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από πειράματα 

συμβατικής λειτουργίας της κυψελίδας καυσίμου τύπου PEM με χρήση πέντε διαφορετικών 

ανοδικών ηλεκτροδίων, με ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους τον φορέα εναπόθεσης των 

μεταλλικών σωματιδίων. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούνταν το δυναμικό, η μέγιστη 

πυκνότητα ρεύματος και η μέγιστη πυκνότητα ισχύος κατά την απουσία και την παρουσία 

μονοξειδίου του άνθρακα στο ρεύμα της ανοδικής τροφοδοσίας. Προκειμένου να γίνει εφικτή 

η σύγκριση των πέντε ηλεκτροδίων και το πώς ανταποκρίνεται η κυψελίδα καυσίμου τύπου 

PEM κατά τη λειτουργία της με παροχή καθαρού υδρογόνου καθώς και μετά από τη 

δηλητηρίασή της με CO δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα δυναμικού καθώς και ισχύος της 

κυψελίδας συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος. Τα πειράματα διενεργήθηκαν σε συνθήκες 

ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 3.20. Καμπύλες πυκνότητας ρεύματος και ισχύος συναρτήσει του δυναμικού λειτουργίας 

για τα ΜΕΑ με ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/PureG+ (a), Pt-Ru/CNTs (b), Pt-Ru/Vulcan XC-72 (c) και 

Pt-Ru/Biochar (d). 

 

Το Σχήμα 3.20 απεικονίζει καμπύλες πόλωσης, τάσης-έντασης και ισχύος-έντασης με παροχή 

καθαρού ρεύματος Η2 (200 mL min-1) για τις τέσσερις διαφορετικές ΜΕΑs. Oι καμπύλες Ε-Ι 

δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη μορφή, ωστόσο, οι τιμές της μέγιστης πυκνότητας 

ρεύματος και ισχύος μεταβάλλονται ανάλογα με το ηλεκτρόδιο.  

Στο Σχήμα 3.21 παρουσιάζονται οι καμπύλες Ε-Ι έπειτα από την εισαγωγή στο ρεύμα 

τροφοδοσίας τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων CO: 30 ppm CO (190 mL min-1 H2 και 10 

mL min-1 CO), 50 ppm CO (180 mL min-1 H2 και 20 mL min-1 CO), 100 ppm CO (160 mL min-

1 H2 και 40 mL min-1 CO). Στις καμπύλες είναι εμφανής η πτωτική τάση της πυκνότητας 

ρεύματος όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του CΟ στο ρεύμα τροφοδοσίας λόγω δηλητηρίασης 

του φορέα στο ανοδικό ηλεκτρόδιο με τη ρόφηση του CO στις θέσεις ρόφησης του H2. Στον 
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Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι μέγιστες πυκνότητες ρεύματος που προκύπτουν με την εκάστοτε 

παροχή CO καθώς και οι απώλειες σε σχέση με την αρχική μέγιστη πυκνότητα ρεύματος. 

 

Σχήμα 3.21. Επίδραση της συγκέντρωσης του CO στην πυκνότητα ρεύματος για τα ΜΕΑ με 

ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/PureG+ (a), Pt-Ru/CNTs (b), Pt-Ru/Vulcan XC-72 (c) και Pt-

Ru/Biochar (d). 

Πίνακας 3.7. Τιμές μέγιστης πυκνότητας ρεύματος και απώλειας πυκνότητας ρεύματος μετά την παροχή CO. 

 

 30 ppm 50 ppm 100 ppm 

 
imax 

(mA cm-2) 

Απώλεια 

(%) 

imax 

(mA cm-2) 

Απώλεια 

(%) 

imax 

(mA cm-2) 

Απώλεια 

(%) 

Pt-Ru/Vulcan XC-72 60 44 26 76 17 84 
Pt-Ru/PureG+ 53 63 40 72 31 78 
Pt-Ru/CNTs 56 56 28 78 19 85 

Pt-Ru/Biochar 33 52 22 68 18 74 
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Στο Σχήμα 3.22 δίνονται συγκεντρωτικά οι καμπύλες της πυκνότητας ρεύματος υπό 

τροφοδοσία καθαρού υδρογόνου (a) και υπό συνθήκες δηλητηρίασης με CO (b) για τα τέσσερα 

διαφορετικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΑ. Μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος 

εμφανίζει η συστοιχία με το ανοδικό ηλεκτρόδιο με καταλύτη το Pt-Ru/PureG+ όταν ως 

καύσιμο χρησιμοποιείται το καθαρό Η2. Η παρουσία του CO στην τροφοδοσία της ανόδου, 

προκαλεί σημαντική μείωση στην απόδοση της κυψελίδας καυσίμου. Σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις CO η συστοιχία με καταλύτη Pt-Ru/PureG+ παρουσιάζει υψηλότερες 

πυκνότητες ρεύματος συγκριτικά με τις άλλες συστοιχίες, συνεπώς το γραφένιο φαίνεται ότι 

είναι ο κατάλληλος φορέας για την υποστήριξη μετάλλων υπό συνθήκες δηλητηρίασης.  

 

Σχήμα 3.22. Σύγκριση ανοδικών ηλεκτροδίων υπό τροφοδοσία καθαρού Η2 (a) και υπό συνθήκες 

δηλητηρίασης (b). Θερμοκρασία και Πίεση περιβάλλοντος. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η υποβάθμιση της απόδοσης της κυψελίδας προκύπτει από τη ρόφηση 

των μορίων CO στο καταλυτικό στρώμα με αποτέλεσμα την κάλυψη των ενεργών θέσεων που 

προοριζόταν για ρόφηση και οξείδωση του υδρογόνου. Η υποβάθμιση του ρεύματος μπορεί να 

δοθεί από τη σχέση [66]: 

 

maxI = I (1-θ )CO                                                      (3.11) 
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Όπου Ι είναι το ρεύμα που παράγεται από την κυψελίδα υπό συνθήκες δηλητηρίασης της 

ανόδου από CO, Imax είναι το ρεύμα που προκύπτει με τροφοδοσία καθαρού Η2 και θCO είναι η 

κάλυψη της επιφάνειας από το CO.  

Οι τιμές της κάλυψης της επιφάνειας με CO είναι αρκετά υψηλές (περίπου 0.9-0.99) για την 

περίπτωση του Pt [67]. Έχει αναφερθεί πως ακόμη και μικρή ποσότητα CO στην τροφοδοσία 

μπορεί να προκαλέσει πλήρη κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός της 

οξείδωσης του Η2 στις εναπομένουσες ενεργές θέσεις είναι τόσο γρήγορος, που πρακτικά είναι 

αυτός που καθορίζει το δυναμικό της επιφάνειας. 

Για λόγους σύγκρισης η απόδοση της καλύτερης συστοιχίας (Pt-Ru/PureG+) συγκρίθηκε με 

την απόδοση συστοιχίας με εμπορικό ανοδικό Pt-Ru/C (Σχήμα 3.23 (a) και (b)). Πρέπει να 

αναφερθεί ότι η γραμμομοριακή αναλογία Pt-Ru είναι 1:1 για το εμπορικό ηλεκτρόδιο, ενώ 

αντίθετα τα παρασκευασμένα στο εργαστήριο ηλεκτρόδια η γραμμομοριακή αναλογία Pt-Ru 

ήταν περίπου 1:2. Όπως προκύπτει και υπό τροφοδοσία καθαρού υδρογόνου, τη μέγιστη 

πυκνότητα ρεύματος παρουσιάζει το εμπορικό ηλεκτρόδιο της E-tek.  

 

Σχήμα 3.23. Σύγκριση ανοδικών ηλεκτροδίων υπό τροφοδοσία καθαρού Η2 (a) και υπό συνθήκες 

δηλητηρίασης (b) για τα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/C (E-tek) και Pt-Ru/PureG+. Θερμοκρασία και 

Πίεση περιβάλλοντος. 

Υπό συνθήκες δηλητηρίασης με CO, παρ’ότι η μεταλλική φόρτιση είναι περίπου διπλάσια για 

το εμπορικό ηλεκτρόδιο (0.5 mg cm-2 έναντι 0.25 mg cm-2 για τα δικά μας ηλεκτρόδια), η 

ενεργότητα του ηλεκτροδίου με γραφενικό φορέα είναι συγκρίσιμη με αυτή του εμπορικού 

ηλεκτροδίου Pt-Ru/C (E-tek), και καθώς η περιεκτικότητα σε CO αυξάνεται, το ανοδικό 
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ηλεκτρόδιο με καταλύτη Pt-Ru/PureG+ εμφανίζει καλύτερη συμπεριφορά (Σχήμα 3.23 (b)). 

Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τη φόρτιση σε Ru, όπου στα δείγματα της μελέτης είναι σε 

μεγαλύτερη αναλογία, με αποτέλεσμα τη δέσμευση περισσότερων υδροξυλικών ομάδων και 

κατά συνέπεια τον καθαρισμό των ενεργών κέντρων του Pt. 

 

3.3.3 Κυψελίδες καυσίμου με απευθείας καύσιμο αλκοόλη (μεθανόλη/αιθανόλη) 

Αρχικά, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC, διεξήχθησαν πειράματα για διαφορετικές 

συγκεντρώσεις μεθανόλης (0.1 Μ, 0.2 Μ, 0.5 Μ και 1 Μ). Για την πραγματοποίηση των 

συγκεκριμένων πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε συστοιχία με εμπορικά ηλεκτρόδια (Pt-Ru/(E-

tek)‖Nafion‖Pt/(E-tek)) τροφοδοτώντας την άνοδο με καύσιμο μεθανόλη και την κάθοδο με 

οξειδωτικό μέσο οξυγόνο. Στη συνέχεια, παρατηρώντας τα καλύτερα πειραματικά 

αποτελέσματα σε συγκέντρωση μεθανόλης 1 Μ, ακολούθησε η μελέτη της επίδρασης της 

θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας σε θερμοκρασιακό εύρος 30-80oC στην πυκνότητα 

ρεύματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στην περίπτωση των ηλεκτροδίων που 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο, η λήψη αξιόλογων πειραματικών δεδομένων κατέστη 

εφικτή σε εύρος θερμοκρασιών 60-100oC. Στις ίδιες συνθήκες ακολούθησαν όμοια πειράματα 

με καύσιμο αιθανόλη και οξειδωτικό μέσο οξυγόνο. 

Για τον καθορισμό των πειραματικών συνθηκών μελετήθηκε η επίδραση της πίεσης της 

καθόδου στην πυκνότητα ρεύματος (T=25oC, C=1 M) σε σταθερό δυναμικό Ε=50 mV. Στο 

Σχήμα 3.24 απεικονίζεται για την εμπορική συστοιχία η εξάρτηση της επιβαλλόμενης πίεσης 

καθόδου σε διάλυμα μεθανόλης σε δυο διαφορετικές θερμοκρασίες (T=60oC, T=70oC, C=1 M) 

συναρτήσει του παραγόμενου ρεύματος σε σταθερά δυναμικά (50 mV, 100 mV, 150 mV). Σε 

θερμοκρασία Τ=60oC, το μέγιστο ρεύμα παρατηρείται σε πίεση καθόδου Ρ=3 bar, ενώ αύξηση 

της θερμοκρασίας στους T=70oC σημαίνει πως η πίεση καθόδου που χρειάζεται να επιβληθεί 

είναι P=4 bar. Αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος μεθανόλης έχει ως αποτέλεσμα τη 

μετάβασή της από την υγρή στην αέρια φύση της εξαιτίας της εξάτμισής της [68]. Επομένως, 

το ποσοστό διάχυσης της μεθανόλης από την άνοδο στην κάθοδο μέσω της ηλεκτρολυτικής 

πολυμερικής μεμβράνης Nafion 117® μεγαλώνει όσο αυξάνεται η θερμοκρασία λειτουργίας 

της κυψελίδας καυσίμου. Η διάχυση της μεθανόλης στην κάθοδο οδηγεί στην οξείδωσή της 

στο ηλεκτρόδιο αυτό παράγοντας ενδιάμεσα παραπροϊόντα (με σημαντικότερο το μονοξείδιο 

του άνθρακα, CO) τα οποία δηλητηριάζουν τον χρησιμοποιούμενο καταλύτη της καθόδου, 

λευκόχρυσο, Pt. Παράλληλα, στην κάθοδο καταναλώνεται το οξυγόνο και συσσωρεύεται νερό 
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που παράγεται κατά την οξείδωση της μεθανόλης με συνέπεια τη μείωση της απόδοσης της 

κυψελίδας καυσίμου. Η αύξηση της πίεσης καθόδου στοχεύει στον περιορισμό του φαινομένου 

της διάχυσης της μεθανόλης, καθώς υψηλή πίεση εμποδίζει το πέρασμά της στην κάθοδο. Έτσι, 

για την πραγματοποίηση των πειραμάτων επιλέχθηκε εφαρμοζόμενη πίεση καθόδου Ρ=3 bar. 

 

Σχήμα 3.24. Εξάρτηση του παραγόμενου ρεύματος από την επιβαλλόμενη πίεση στην κάθοδο σε 
θερμοκρασίες Τ=60oC (a) και Τ=70oC (b), σε τρία δυναμικά (50 mV, 100 mV και 150 mV). 

 

H επιλογή κατάλληλης συγκέντρωσης του καυσίμου στην άνοδο για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων βασίστηκε σε ήδη δημοσιευμένες μελέτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

φαίνεται στο Σχήμα 3.25 [69]. Εστιάζοντας στις καμπύλες των συγκεντρώσεων 1 Μ και 2 Μ, 

προκύπτει ότι η διαφορά στις πυκνότητες ρεύματος για τις δύο συγκεντρώσεις δεν είναι 

σημαντική και συνεπώς μπορεί να επιλεχθεί ως μέγιστη συγκέντρωση για τα πειράματα η 

συγκέντρωση C=1 M. 

 

Σχήμα 3.25. Δυναμικό της κυψελίδας καυσίμου συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος για έξι 
συγκεντρώσεις του καυσίμου στην άνοδο [105]. 
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Επίδραση συγκέντρωσης μεθανόλης/αιθανόλης και θερμοκρασίας της κυψελίδας στην 

πυκνότητα ρεύματος για τη συστοιχία με ανοδικό εμπορικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru/C (E-tek) 

Στα Σχήματα 3.26 και 3.27 φαίνεται η εξάρτηση των πυκνοτήτων ρεύματος από τη 

συγκέντρωση της μεθανόλης και αιθανόλης για την εμπορική συστοιχία. Αύξηση της 

συγκέντρωσης του καυσίμου οδήγησε σε μικρή αύξηση του παραγόμενου ρεύματος (Ι / mA) 

και ως εκ τούτου της πυκνότητας ρεύματος (i / mA cm-2) και της ισχύος της κυψελίδας (P / W). 

Για την περίπτωση της μεθανόλης η μέγιστη παραγόμενη πυκνότητα ρεύματος αυξάνεται από 

4.6 mA cm-2 σε 9.3 mA cm-2, καθώς η συγκέντρωση μεταβάλεται από 0.1 Μ σε 1 Μ (Σχήμα 

3.26). Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αιθανόλη (Σχήμα 3.27), οι παραγόμενες 

πυκνότητες ρεύματος είναι πολύ μικρότερες αν και ακολουθούν ίδια ποσοτική αύξηση με την 

αύξηση της συγκέντρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η πυκνότητα ρεύματος διπλασιάστηκε με την 

αύξηση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στο διάλυμα από 0.1 Μ σε 1 Μ [25,70,71]. 

 

 

Σχήμα 3.26. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στη πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b). 
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Σχήμα 3.27. Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στη πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b). 

Ωστόσο, συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις συμπεραίνεται πως με τη μεθανόλη παρατηρείται 

μέγιστη παραγόμενη πυκνότητα ρεύματος i=9.3 mA cm-2 και μέγιστη ισχύς P=2.3 mW (σε 

πυκνότητα ρεύματος i=3.2 mA cm-2, C=1 M), σε σχέση με την αιθανόλη όπου η μέγιστη τιμή 

i ήταν 1.74 mA cm-2 και η μέγιστη ισχύς, P ίση με 0.68 mW. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τα 

περισσότερα παραπροϊόντα που παράγονται κατά την οξείδωση της αιθανόλης, προκαλώντας 

δηλητηρίαση του καταλύτη κι έτσι περιορισμό των διαθέσιμων ενεργών καταλυτικών θέσεων 

[26]. Συνεπώς, η παραγόμενη πυκνότητα ρεύματος στην περίπτωση της μεθανόλης 

παρουσιάζεται σχεδόν εξαπλάσια από εκείνη της αιθανόλης. Αντίστοιχα, η ισχύς στην πρώτη 

περίπτωση εμφανίζεται τριπλάσια από την ισχύ της αιθανόλης.  

Tα πειράματα επίδρασης της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας στην πυκνότητα 

ρεύματος πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 25-80οC. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

λειτουργίας της κυψελίδας, έχει ως συνέπεια αύξηση της πυκνότητας ρεύματος και της ισχύος 

(Σχήμα 3.28 για τη μεθανόλη και Σχήμα 3.29 για την αιθανόλη). Για τις δυο αλκοόλες η μέγιστη 

πυκνότητα ρεύματος παρατηρείται στη μέγιστη θερμοκρασία κελιού. Αύξηση της 

θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας ρεύματος και 

συνεπώς της απόδοσής της λόγω της αύξησης της κινητικής των αντιδράσεων στα δύο 

ηλεκτρόδια και της αύξησης της αγωγιμότητας της πολυμερικής μεμβράνης. Ακόμα, η 

ανύψωση της θερμοκρασίας πιθανόν να οδηγεί σε μείωση των ωμικών απωλειών και των 

απωλειών ενεργοποίησης [25,70]. 
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Σχήμα 3.28. Επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας με καύσιμο μεθανόλη στην 
πυκνότητα ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ (b). 

 

Σχήμα 3.29. Επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας με καύσιμο αιθανόλη στην 
πυκνότητα ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ (b). 

 

Επίδραση της συγκέντρωσης της αλκοόλης και της θερμοκρασίας στην πυκνότητα 

ρεύματος για τα παρασκευασμένα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/Vulcan XC-72, Pt-

Ru/CNTs και Pt-Ru/PureG+.  

Σε αυτή την περίπτωση μελετήθηκε η επίδραση του εκάστοτε εξεταζόμενου φορέα με τα 

εναποτεθειμένα μεταλλικά σωματίδια στην απόδοση της κυψελίδας. Αρχικά, στα Σχήματα 

3.30-3.32 και 3.33-3.35 παρατίθενται τα διαγράμματα της επίδρασης της συγκέντρωσης 
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μεθανόλης και αιθανόλης αντίστοιχα στην πυκνότητα ρεύματος σε όλους τους εξεταζόμενους 

φορείς σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση καθόδου (T=60oC, Ρ=3 bar). Η επιλογή της 

θερμοκρασίας εκκίνησης λειτουργίας της κυψελίδας καυσίμου (Τ=60oC) στα συγκεκριμένα 

πειράματα οφείλεται στο ότι σε χαμηλότερη θερμοκρασία τα ρεύματα που προέκυπταν είναι 

πολύ χαμηλά. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία οι βέλτιστες θερμοκρασίες για 

αποδοτική λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου μεθανόλης είναι 60oC-100oC [19,72]. Ωστόσο, 

στα πειράματα που διεξήχθησαν σε διάφορες θερμοκρασίες, μελετήθηκε η επίδραση της 

αύξησης της θερμοκρασίας της κυψελίδας (έως 100oC, θερμοκρασία που είναι ελαφρώς 

υψηλότερη από τη θερμοκρασία εξάτμισης της μεθανόλης), στη συνολική απόδοση της 

κυψελίδας καυσίμου. Οι ίδιες συνθήκες εφαρμόστηκαν και για τη διεξαγωγή των πειραμάτων 

χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αιθανόλη και ως οξειδωτικό μέσο το οξυγόνο.  

 

Επίδραση συγκέντρωσης μεθανόλης/αιθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος 

Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της αλκοόλης παρατηρείται αύξηση στην πυκνότητα 

ρεύματος και για τα παρασκευασμένα ηλεκτρόδια (Σχήμα 3.30-3.32 (a) για τη μεθανόλη και 

3.33-3.35 (a) για την αιθανόλη). H συγκεκριμένη συμπεριφορά άλλωστε αναμενόταν καθώς 

και για την εμπορική συστοιχία η λειτουργία της κυψελίδας παρατηρήθηκε ότι ήταν 

αποδοτικότερη με την αύξηση της συγκέντρωσης του καυσίμου τροφοδοσίας. Συγκεκριμένα, 

οι τρεις περιοχές των καμπυλών πόλωσης παρουσίασαν διαφορετική εξάρτηση από τη 

συγκέντρωση εισόδου της αλκοόλης [25,70,71]. 

Συγκρίνοντας τις καμπύλες τάσης-έντασης για τους τρεις φορείς, παρατηρείται ότι όταν η 

συγκέντρωση του καυσίμου τροφοδοσίας στην άνοδο είναι χαμηλή (0.1 Μ, 0.2 Μ, 0.5 Μ), η 

αλκοόλη αδυνατεί να φτάσει στο καταλυτικό στρώμα με αποτέλεσμα οι απώλειες λόγω 

συγκέντρωσης να είναι μεγαλύτερες. Αύξηση της συγκέντρωσης τροφοδοσίας οδηγεί σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλης στο καταλυτικό στρώμα έχοντας ως αποτέλεσμα 

καλύτερη οξείδωσή της. 

Μεγαλύτερη αύξηση στην πυκνότητα ρεύματος από 1.8 mA cm-2 σε 11.7 mA cm-2 , με την 

αύξηση της συγκέντρωσή της μεθανόλης από 0.1 Μ σε 1 Μ, παρατηρείται για τον καταλύτη 

με φορέα CNTs, ενώ μικρότερη από 0.95 mA cm-2 σε 4 mA cm-2 για τον φορέα Vulcan XC-

72. Αντίστοιχα για την αιθανόλη, μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται για τον καταλύτη με φορέα 

PureG+, με αύξηση πυκνότητας ρεύματος από 0.76 mA cm-2 σε 3.65 mA cm-2.  
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Όπως αναμενόταν η αύξηση της συγκέντρωσης των αλκοολών είχε ως επακόλουθο την αύξηση 

της παραγόμενης ισχύος στην κυψελίδα καυσίμου. Τα διαγράμματα ισχύος για τη μεθανόλη 

και την αιθανόλη φαίνονται στα Σχήματα 3.30-3.32 (b) αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 3.30. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/CNTs. 

 

Σχήμα 3.31. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/PureG+. 
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Σχήμα 3.32. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/Vulcan XC-72. 

 

 

Σχήμα 3.33. Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/CNTs. 



Κεφάλαιο 3o             Κυψελίδες καυσίμου PEM 

178 

 

 

Σχήμα 3.34. Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/PureG+. 

 

Σχήμα 3.35. Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος (a) και στην 
παραγόμενη ισχύ της κυψελίδας (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/Vulcan XC-72. 

 

Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας στο 

δυναμικό ανοικτού κυκλώματος και για τους τρείς εξεταζόμενους φορείς σε διάλυμα 

μεθανόλης C=1 M. Διαπιστώνεται πως η αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας οδηγεί σε 

αύξηση του δυναμικού ανοικτού κυκλώματος (OCV). Το μεγαλύτερο δυναμικό ανοικτού 
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κυκλώματος παρατηρείται για ηλεκτροδίο με καταλύτη Pt-Ru/Vulcan XC-72, ενώ το 

μικρότερο εμφανίστηκε για τον καταλύτη με φορέα PureG+. Η αύξηση του δυναμικού 

ανοιχτού κυκλώματος με τη θερμοκρασία επαληθεύεται και βιβλιογραφικά (Σχήμα 3.36), ενώ 

ακόμα εξηγείται και από την εξίσωση του Nernst [69]:  

       3 2 2 2

2

3
CH OH,a H O,a CO ,a O ,co -1 2

ocell,OCV cell,OCV
H O,c

α α P PRT
Ε = Ε + ln[( )( ) ( ) ]

6F α 1.0 P
 

Όπου 

 

,cell OCVE  = δυναμικό ανοικτού κυκλώματος V 

,cell OCVE
 = δυναμικό ανοικτού κυκλώματος σε πρότυπη κατάσταση V 

R = 8.314 J mol-1 K-1 παγκόσμια σταθερά αερίων  

Τ = θερμοκρασία Κ 

α = ενεργότητα της μεθανόλης και του νερού 

P = μερική πίεση διοξειδίου και οξυγόνου atm 

Po = πίεση στην πρότυπη κατάσταση atm 

F = 96485.33 C g-eq-1 η σταθερά του Faraday 

 

 

Σχήμα 3.36. Απεικόνιση του δυναμικού ανοικτού κυκλώματος συναρτήσει της θερμοκρασίας της κυψελίδας 
καυσίμου, πειραματικά (a) και βιβλιογραφικά (b) [69]. 
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Επίδραση θερμοκρασίας της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος 

Η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας στην πυκνότητα 

ρεύματος πραγματοποιήθηκε σε σταθερές συνθήκες συγκέντρωσης αλκοόλης (1 Μ) και πίεσης 

καθόδου (3 bar). Όπως προαναφέρθηκε η αύξηση της απόδοσης της κυψελίδας οφείλεται σε 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως αύξηση της κινητικής των ημιαντιδράσεων στα ηλεκτρόδια 

και αύξηση της αγωγιμότητας της ηλεκτρολυτικής πολυμερικής μεμβράνης [25,70]. 

Λαμβάνoντας υπόψιν τα Σχήματα 3.37-3.39 (a) για τη μεθανόλη και 3.40-3.42 (a) για την 

αιθανόλη παρατηρείται ότι η θερμοκρασία της κυψελίδας επιδρά περισσότερο στην πυκνότητα 

ρεύματος σε σχέση με τη συγκέντρωση της κάθε αλκοόλης. Μέγιστη πυκνότητα ρεύματος 

σημειώνεται στη μέγιστη εφαρμοζόμενη θερμοκρασία για όλους τους φορείς και για τις δύο 

αλκοόλες. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται γραμμική αύξηση της πυκνότητας ρεύματος 

με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και για την ισχύ της 

κυψελίδας, όπως φαίνεται στα Σχήματα 3.37-3.42 (b). 

 

 

Σχήμα 3.37. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία μεθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ της (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-Ru/CNTs. 
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Σχήμα 3.38. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία μεθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ της (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-Ru/PureG+. 

 

 

Σχήμα 3.39. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία μεθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

Ru/Vulcan XC-72. 
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Τροφοδοσία αιθανόλης 

 

Σχήμα 3.40. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία αιθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ της (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-Ru/CNTs. 

 

 

Σχήμα 3.41. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία αιθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ της (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-Ru/PureG+. 
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Σχήμα 3.42. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας υπό τροφοδοσία αιθανόλης στην πυκνότητα 
ρεύματος (a) και στην παραγόμενη ισχύ της (b), για τη συστοιχία με καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-Ru/Vulcan XC-72. 
 

Στον Πίνακα 3.8 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μέγιστης παραγόμενης 

ισχύος, Pmax, καθώς και τα αντίστοιχα ρεύματα στα οποία αυτή διαπιστώθηκε, συναρτήσει των 

διαφορετικών συγκεντρώσεων αλκοόλης σε θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας Τ=60oC 

για όλους τους υπό μελέτη καταλύτες. Αντίστοιχα στον Πίνακα 3.9 παρατίθενται οι τιμές της 

μέγιστης παραγόμενης ισχύος Pmax καθώς και οι παρατηρούμενες τιμές των αντίστοιχων 

ρευμάτων, συναρτήσει διαφορετικών θερμοκρασιών αλκοόλης για C=1 M, για τους τρεις 

καταλύτες. 

 

Πίνακας 3.8. Εξάρτηση της μέγιστης παραγόμενης ισχύος, Pmax από τη συγκέντρωση της αλκοόλης για τους 

εξεταζόμενους καταλύτες σε θερμοκρασία Τ=60oC. 

                  T=60oC C=0.1 M C=0.2 M C=0.5 M C=1 M  

          Pmax /mW, I/ mA  Pmax Ι Pmax Ι Pmax Ι Pmax Ι 

 Pt-Ru/Vulcan XC-72 0.2 3 0.24 4 0.3 4 0.9 9 

MeOH    Pt-Ru/CNTs 0.1 5 0.4 10 1.7 15 2.4 20 

    Pt-Ru/PureG+ 0.2 2 0.6 4.2 1 8 1.5 12 
  

 Pt-Ru/Vulcan XC-72 0.0075 0.5 0.02 0.8 0.04 1.5 0.11 3 

EtOH    Pt-Ru/CNTs 0.8 4 1.35 8.5 1.6 8.2 2 9 

    Pt-Ru/PureG+ 0.2 1.8 0.4 2.5 1.22 8.3 2 8.5 
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Πίνακας 3.9. Εξάρτηση της μέγιστης παραγόμενης ισχύος Pmax από τη θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας 

καυσίμου για συγκέντρωση αλκοόλης C=1 M. 

              C=1 Μ T=60oC T=70oC T=80oC T=90oC T=100oC  
        Pmax /mW, I/mA  Pmax Ι Pmax Ι Pmax Ι Pmax Ι Pmax Ι 

 Pt-Ru/Vulcan XC-

72 
1 7.5 2 15 3 23 8 45 11 60 

MeOH  Pt-Ru/CNTs 2 10 4 25 5 50 10 100 18 173 

  Pt-Ru/PureG+ 2 15 2.8 15 5.8 45 9 60 13 120 
   

 Pt-Ru/Vulcan XC-

72 
0.1 5 0.5 8 1 10 2 25 3.5 18 

EtOH  Pt-Ru/CNTs 5.5 23 5.3 24 5.5 23 6.5 30 13 100 

  Pt-Ru/PureG+ 2 15 3.8 28 8.2 56 16.5 62 18 75 

 

Συγκεντρωτικά διαγράμματα μεθανόλης και αιθανόλης για τους υπό μελέτη φορείς σε 

θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας T=100οC και συγκέντρωση αλκοόλης C=1 Μ. 

Για τη σύγκριση των ηλεκτροδίων με τους διαφορετικούς καταλύτες καθώς η μεταλλική 

φόρτιση των ανοδικών ηλεκτροδίων ήταν διαφορετική κατασκευάστηκαν τα συγκεντρωτικά 

διαγράμματα μεθανόλης και αιθανόλης αντίστοιχα, στις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της 

κυψελίδας (C=1 M, T=100οC).  

Συγκεντρωτικά διαγράμματα μεθανόλης 

Εξετάζοντας την πυκνότητα ρεύματος κανονικοποιημένη ως προς τη γεωμετρική επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου προκύπτει πως ο καλύτερος φορέας είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα CNTs (Σχήμα 

3.43 (a)). Εξαιτίας της διαφορετικής μεταλλικής φόρτισης των ηλεκτροδίων, η πυκνότητα 

ρεύματος εκφράστηκε και ως ρεύμα προς συνολική μάζα του εναποτεθειμένου μετάλλου. Σε 

αυτή την περίπτωση, όπως επίσης και στη σύγκριση της κανονικοποιημένης πυκνότητας ως 

προς τη μάζα μετάλλου, καλύτερος καταλύτης φαίνεται να είναι το Pt-Ru/PureG+ (Σχήμα 3.43 

(b)). Η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος είναι περίπου 10 A g-1 και 110 A g-1 μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των καταλυτών με φορείς CNTs και Vulcan XC-72. Όταν ως καύσιμο 

χρησιμοποιείται η αιθανόλη ο γραφενικός φορέας (PureG+) φαίνεται να παρουσιάζει μια 

ξεκάθαρα καλύτερη συμπεριφορά. Η αντίστοιχη διαφορά στη μέγιστη πυκνότητα ρεύματος 

είναι 47 A g-1 από τον καταλύτη με φορέα CNTs και 128 A g-1 από αυτόν με φορέα Vulcan 

XC-72 (Σχήμα 3.44 (b)). 
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Σχήμα 3.43. Επίδραση του διαλύματος μεθανόλης(C=1 M, T=100oC) στο παραγόμενο ρεύμα της κυψελίδας 
καυσίμου ανά επιφάνεια (a), ανά μάζα (b), ανά επιφάνεια και μάζα (c) και επίδραση του διαλύματος 

μεθανόλης στην παραγόμενη ισχύ της (d) για όλους τους φορείς. 
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Συγκεντρωτικά διαγράμματα αιθανόλης 

 

Σχήμα 3.44. Επίδραση του διαλύματος αιθανόλης(C=1 M, T=100oC) στο παραγόμενο ρεύμα της κυψελίδας 
καυσίμου:ανά επιφάνεια (a), ανά μάζα (b), ανά επιφάνεια και μάζα (c) και επίδραση του διαλύματος 

αιθανόλης στην παραγόμενη ισχύ της (d) για όλους τους φορείς. 

 

3.4 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκαν διάφορα ανοδικά ηλεκτρόδια σε συστοιχίες μεμβράνης-

ηλεκτροδίων κατά τη λειτουργία κυψελίδας καυσίμου έχοντας ως καύσιμο, είτε H2, είτε 

μεθανόλη ή αιθανόλη.  
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Pt-Ru/Ti vs Pt-Ru-TiO2/Ti 

Αρχικά, εξετάστηκε η επίδραση του ΤiO2 στο τροποποιημένο διμεταλλικό καταλύτη Pt-Ru. Η 

ενεργότητα του τροποποιημένου ηλεκτροδίου με ΤiO2 κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας της 

κυψελίδας με μεθανόλη ήταν μεγαλύτερη και στις 3 εξεταζόμενες συγκεντρώσεις. Η 

συμπεριφορά αυτή άλλωστε αναμενόταν, λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του πρώτου 

κεφαλαίου. 

Pt-Ru/ (PureG+ vs CNTs vs Vulcan XC-72 vs Biochar) υπό τροφοδοσία Η2 

Στις περιπτώσεις των υποστηριγμένων μεταλλικών σωματιδίων σε φορείς άνθρακα και υπό 

τροφοδοσία καθαρού Η2, οι καταλύτες με μικρό μέγεθος και καλή διασπορά μεταλλικών 

σωματιδίων (συγκεκριμένα στους φορείς PureG+ και CNTs) εμφάνισαν μεγαλύτερη 

ενεργότητα, κατά συνέπεια και μεγαλύτερη ισχύ σε σύγκριση με τους άλλους δυο 

εναπομένοντες καταλύτες. Η απόδοση της κυψελίδας επηρεάστηκε σημαντικά από την 

παρουσία CO στην τροφοδοσία της ανόδου. Η υποβάθμιση της κυψελίδας οφείλεται στην 

κάλυψη των ενεργών θέσεων του Pt που προοριζόταν για ρόφηση και οξείδωση του Η2 από το 

CO. Η σειρά ενεργότητας των ανοδικών ηλεκτροδίων παρέμεινε ίδια, με μεγαλύτερα ρεύματα 

να παρατηρούνται για τον καταλύτη Pt-Ru/PureG+ και να ακολουθούν Pt-Ru/CNTs, Pt-

Ru/Vulcan XC-72 και Pt-Ru/Biochar. 

Pt-Ru/ (PureG+ vs CNTs vs Vulcan XC-72) υπό τροφοδοσία αλκοόλης 

Σε κυψελίδα καυσίμου υπό τροφοδοσία αλκοόλης και με ανοδικά ηλεκτρόδια που 

χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση τροφοδοσίας Η2, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για 

μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης της μεθανόλης/αιθανόλης (C=0.1-1 M) στην 

πυκνότητα ρεύματος. Μεγαλύτερη αύξηση στην πυκνότητα ρεύματος, (i / A g-1), με την αύξηση 

της συγκέντρωσης μεθανόλης, διαπιστώθηκε για τον καταλύτη με φορέα PureG+, ενώ 

μικρότερη στο Vulcan XC-72.  

Εξετάστηκε επίσης η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας καυσίμου 

μεθανόλης (C=1 M) στο δυναμικό ανοικτού κυκλώματος (OCV) και για τους τρεις φορείς. 

Διαπιστώθηκε πως η θερμοκρασιακή ανύψωση οδήγησε σε αύξηση του OCV, με το 

μεγαλύτερο δυναμικό ανοικτού κυκλώματος να παρατηρείται στο Vulcan XC-72, ενώ το 

μικρότερο στο PureG+. 

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας της κυψελίδας 
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μεθανόλης/αιθανόλης, στην πυκνότητα ρεύματος σε θερμοκρασιακό εύρος 60-100oC,. 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα για τις δύο αλκοόλες και για όλους τους φορείς, σε συνθήκες 

C=1 M, T=100oC διαπιστώθηκε ότι ο καλύτερος φορέας για την υποστήριξη των μεταλλικών 

σωματιδίων στις υπό εξέταση συνθήκες ήταν ο γραφενικός PureG+. 

Καταλήγοντας, η συγκέντρωση της αλκοόλης επιδρά ελάχιστα στην παραγόμενη πυκνότητα 

ρεύματος, σε αντίθεση με τη θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας που αύξησή της οδηγεί 

σε δραματική αύξηση της παραγόμενης πυκνότητας ρεύματος. Συνεπώς, όλοι οι φορείς 

παρουσίασαν καλύτερη συμπεριφορά σε θερμοκρασία T=100oC και συγκέντρωση αλκοόλης 

C=1 M. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η κρυσταλλική δομή (XRD και Raman, κεφάλαιο 2) του φορέα 

παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των μεταλλικών σωματιδίων καθώς και στην 

ενεργότητά του κατά την οξείδωση του Η2 ή της μεθανόλης/αιθανόλης. 
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Ηλεκτροχημική Αναμόρφωση Αλκοολών 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η ηλεκτροχημική αναμόρφωση αλκοολών για την παραγωγή υδρογόνου χρησιμοποιώντας 

ανοδικά ηλεκτρόδια (Pt-Ru, Pt-Ru-TiO2 και Pt-SnO2) με χαμηλή φόρτιση σε ευγενή μέταλλα. 
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4.1 Εισαγωγή 

Το υδρογόνο αποτελεί το 90% της γνωστής ύλης του σύμπαντος, όμως στη βιόσφαιρα της γης 

βρίσκεται κυρίως σε ενώσεις του, όπως το νερό και οι υδρογονάνθρακες, ενώ υπάρχει ελεύθερο 

μόνο σε ίχνη. Για τον συγκεκριμένο λόγο θεωρείται ενεργειακός φορέας και απαιτείται η 

παραγωγή του από άλλες πηγές. Το υδρογόνο θεωρείται ο πιο υποσχόμενος ενεργειακός 

φορέας όχι μόνο για την παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και εξαιτίας της 

υψηλής του ενεργειακής περιεκτικότητας. Η ενεργειακή περιεκτικότητα εκφράζεται με το ποσό 

της ενέργειας που εκλύεται με την καύση του, το οποίο είναι 2.4, 2.8 και 4 φορές περισσότερο 

συγκριτικά με την καύση του μεθανίου, της βενζίνης και του πετρελαίου αντίστοιχα. Πολλοί 

και διαφορετικοί τρόποι είναι πλέον διαθέσιμοι για την παραγωγή του υδρογόνου (Σχήμα 4.1) 

[1,2]. Οι απλούστερες και πιο οικονομικές μέθοδοι για την παραγωγή του υδρογόνου είναι η 

αναμόρφωση ορυκτών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ο άνθρακας. Οι 

προαναφερθείσες διαδικασίες αποτελούν περίπου το 96% της παγκόσμιας παραγωγής του 

υδρογόνου. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μέθοδος είναι η παραγωγή του υδρογόνου από βιολογική 

διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιείται η αποδόμηση υδρογονανθράκων 

μέσω βακτηρίων ή φωτοσυνθετικών οργανισμών. Μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος είναι και η 

ηλεκτροχημική παραγωγή του υδρογόνου μέσω της διάσπασης του νερού ή της αναμόρφωσης 

διαφόρων αλκοολών. 

 

Σχήμα 4.1. Μέθοδοι παραγωγής του υδρογόνου. 

 

4.1.1 Αναμόρφωση ορυκτών καυσίμων 

Η αναμόρφωση ορυκτών καυσίμων είναι μια διαδικασία χημικής παραγωγής υδρογόνου όπου 

περιλαμβάνει την καταλυτική μετατροπή υγρών ή αέριων ενώσεων που περιέχουν υδρογόνο. 

Το υδρογόνο που παράγεται από αυτή τη διαδικασία είναι χαμηλής καθαρότητας και πρέπει να 
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υποστεί επεξεργασία καθαρισμού έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κυψελίδες 

καυσίμου. Το κύριο προϊόν της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο αυτή λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον 

συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους παραγωγής υδρογόνου. Ωστόσο, η ήδη ανεπτυγμένη και 

αποτελεσματική τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη απόδοση και το χαμηλό κόστος τα 

οποία αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης διεργασίας παραγωγής 

υδρογόνου. Υπάρχουν κυρίως τέσσερις τρόποι καταλυτικής αναμόρφωσης: 

I. Η αναμόρφωση με ατμό. 

II. Η μερική οξείδωση.  

III. Η αυτόθερμη αναμόρφωση. 

IV. Η εσωτερική αναμόρφωση.  

 

Αναμόρφωση με ατμό  

Η διεργασία αυτή χαρακτηρίζεται από μια ενδόθερμη αντίδραση υδρογονανθράκων με 

περίσσεια ατμού σε καταλυτική κλίνη με σκοπό την παραγωγή τόσο μονοξειδίου του άνθρακα 

όσο και υδρογόνου, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και μικρή αναλογία παραπροϊόντων [3–5]. Η 

γενική μορφή της αντίδρασης με ατμό είναι: 

n m 2 2

m
C H +nH O nCO+ n + H

2

 
 
 

→                                    (4-I) 

Μια επιπλέον αντίδραση, η οποία πραγματοποιείται στον καταλυτικό αντιδραστήρα είναι αυτή 

της μετατόπισης του CO (water gas shift): 

2 2 2CO+H O CO +H→                                                (4-II) 

 

Η αντίδραση 4-Ι είναι ενδόθερμη ενώ η αντίδραση 4-ΙΙ είναι εξώθερμη, πράγμα που σημαίνει 

ότι Η 4-ΙΙ δεν ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες.  

Η αναμόρφωση του φυσικού αερίου αποτελεί μια ευρέως βιομηχανική εφαρμογή, όπου η 

διεργασία λαμβάνει χώρα σε καταλύτες νικελίου, σε θερμοκρασία 1200Κ και πίεση 15-30 bar 

[6–9]. To βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης διεργασίας παρατηρείται στην έξοδο του 

αντιδραστήρα, όπου εκτός από υδρογόνο, υπάρχει και σημαντική ποσότητα CO. Έστω και 

μικρή ποσότητα CO δημιουργεί πρόβλημα στις κυψελίδες καυσίμου τύπου PEM, όπως 
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άλλωστε αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3. Αντίθετα, για τις κυψελίδες υψηλών θερμοκρασιών 

όπως οι MCFC ή SOFC, η παρουσία του CO δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς η ποσότητα 

αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο. 

Εκτός από την αναμόρφωση υδρογονανθράκων, μια πολύ διαδεδομένη τεχνολογία είναι η 

αναμόρφωση διαφόρων αλκοολών. Στην περίπτωση της μεθανόλης οι χημικές αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα περιγράφονται από τις αντιδράσεις 4-ΙΙΙ έως 4-VII. 

 

3 2 2 2CH OH +H O CO +3H→                                          (4-III) 

3 2CH OH CO+2H→                                                 (4-IV) 

3 2 2 2

1
CH OH + O CO +2H

2
→                                           (4-V) 

3 2 2 2

1 1 1
CH OH + O CO + CO+2H

4 2 2
→                                (4-VI) 

2 2 2CO+H O CO +H→                                            (4-VII) 

 

Η επιθυμητή αντίδραση για την παραγωγή του υδρογόνου είναι η 4-ΙV. Η διάσπαση της όμως 

οδηγεί επίσης και στην παραγωγή του παραπροϊόντος CO, το οποίο δηλητηριάζει τους 

καταλύτες των κυψελίδων καυσίμου [10–12].  

Η αναμόρφωση της αιθανόλης με ατμό έχει μελετηθεί σε πλήθος καταλυτικών συστημάτων, 

τόσο σε ευγενή μέταλλα Pt, Pd, Rh, Au και Ru όσο και σε μέταλλα μετάπτωσης Cu, Co και Νi 

[13–16] καθώς επίσης και σε συνδυασμό των δυο παραπάνω κατηγοριών [17–20]. Ο 

μηχανισμός της αντίδρασης της αναμόρφωσης χαρακτηρίζεται από πολλά ενδιάμεσα στάδια 

[21], όμως οι δύο κύριες αντιδράσεις είναι: 

 

52 2 2 2C H OH+3H O 6H +2CO→          ΔΗo=174 kJ mol-1        (4-VIII) 

52 2 2C H OH+H O 4H +2CO→             ΔΗo=256 kJ mol-1         (4-IX) 

 

Η αντίδραση αναμόρφωσης της αιθανόλης είναι μια ενδόθερμη αντίδραση με συμπαραγωγή 

μικρής ποσότητας CO. Πιο εύκολα πραγματοποιείται η αντίδραση 4-VIII (εξαιτίας της 

μικρότερης ενθαλπίας), μια αντίδραση η οποία είναι και η επιθυμητή όπου κάθε γραμμομόριο 

αιθανόλης παράγει 6 γραμμομόρια υδρογόνου. 
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Μερική οξείδωση 

Μια εναλλακτική μέθοδος της αναμόρφωσης με ατμό είναι η μερική οξείδωση των 

υδρογονανθράκων. Η αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται ως εξώθερμη κατά την οποία ο 

υδρογονάνθρακας αντιδρά με οξυγόνο ή αέρα, παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και 

υδρογόνο. Η γενική μορφή της αντίδρασης είναι η ακόλουθη: 

n m 2 2

n m
C H + O nCO+ H

2 2
                                             (4-X) 

Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες 1200-1500ºC απουσία 

καταλύτη. Η χρησιμοποίηση καταλυτών Pt, Pd, Rh, Ni ή Cu μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία 

της αντίδρασης [22–24]. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αντίδραση 4-Χ είναι εξώθερμη, το ποσό 

της παραγόμενης θερμότητας μπορεί να εκμεταλλευτεί από ένα σύστημα κυψελίδας καυσίμου 

είτε για την προθέρμανση του καυσίμου είτε για τη χρήση σε άλλα μέρη του συστήματος. Από 

τα βασικά πλεονεκτήματα της μερικής οξείδωσης σε σχέση με την αναμόρφωση με ατμό είναι 

η απλότητα του συστήματος, δεδομένου ότι δεν απαιτεί τη τροφοδοσία ατμών. Ωστόσο, η 

απουσία του νερού αποτελεί μειονέκτημα, καθώς το νερό αποτελεί επίσης πηγή του υδρογόνου. 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις 4-Ι και 4-Χ παρατηρείται ότι η ποσότητα του παραγόμενου 

υδρογόνου στην περίπτωση της μερικής οξείδωσης είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με την 

αντίστοιχη της αναμόρφωσης με ατμό. 

 

Αυτόθερμη αναμόρφωση  

Ο συνδυασμός της μερικής οξείδωσης και της αναμόρφωσης με ατμό αποτελεί την αυτόθερμη 

αναμόρφωση. Σε αυτή τη διεργασία συνδυάζεται η εξώθερμη μερική οξείδωση, η οποία 

παράγει ένα υψηλής θερμοκρασίας αέριο μείγμα υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και 

αζώτου, το οποίο διαδοχικά αντιδρά μέσω της ενδόθερμης αντίδρασης αναμόρφωσης με ατμό 

[25,26]. O συνδυασμός της ενδόθερμης και της εξώθερμης αντίδρασης αποτελεί το 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου. Η άμεση αξιοποίηση της θερμότητας απλοποιεί τις 

διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά της θερμότητας από ή προς το σύστημα. Το γεγονός 

αυτό καθιστά την αυτόθερμη αναμόρφωση μια πολύ ελκυστική λύση για χρήση σε κινητές 

μονάδες παραγωγής ενέργειας. 
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Εσωτερική αναμόρφωση  

Στις κυψελίδες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών όπως οι MCFC ή SOFC είναι εφικτή η 

αναμόρφωση του καυσίμου κατευθείαν στη συστοιχία. Η διαδικασία της αναμόρφωσης 

χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την έμμεση και την άμεση εσωτερική αναμόρφωση. Στην έμμεση 

αναμόρφωση υπάρχει επαφή των αναμορφωτών με τη συστοιχία με αποτέλεσμα τα προϊόντα 

της αναμόρφωσης να τροφοδοτούνται άμεσα στις γειτονικές κυψελίδες της συστοιχία (Σχήμα 

4.2), αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση η αναμόρφωση πραγματοποιείται απ’ ευθείας στα 

ανοδικά διαμερίσματα της συστοιχίας [27–29]. Οι κυψελίδες καυσίμου MCFC απαιτούν την 

παρουσία καταλύτη στην άνοδο της συστοιχίας, για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση της 

αναμόρφωσης, όπως επίσης και στην περίπτωση των SOFC όπου οι κεραμομεταλλικές άνοδοι 

Ni/YSZ αποτελούν εξαίρετο καταλύτη για την αντίδραση της αναμόρφωσης.  

 

Σχήμα 4.2. Έμμεση εσωτερική αναμόρφωση στη συστοιχία του Direct Carbonate Fuel Cell της 

εταιρείας Fuel Cell Energy. 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αναμόρφωσης σε σχέση με την εξωτερική είναι: 

i. Το μειωμένο κόστος του συστήματος. Δεν απαιτείται εξωτερική μονάδα 

αναμόρφωσης. 

ii. Η χαμηλότερη ποσότητα του απαιτούμενου ατμού. Στην ανοδική αντίδραση 

παράγεται νερό το οποίο επαναχρησιμοποιείται άμεσα. 

iii. Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε όλη την επιφάνεια του καταλύτη, με 

αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή του υδρογόνου και την αποφυγή 

θερμότερων σημείων.  

iv. Η υψηλή μετατροπή του καυσίμου. 
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v. Η μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος μέσω της αποφυγής χρήσης 

εξωτερικών μονάδων όπως και της χρησιμοποίησης της ενδόθερμης αντίδρασης 

για τη ψύξη της συστοιχίας. 

vi. Η χρήση του CO στην περίπτωση των SOFC. 

 

4.1.2 Βιολογική παραγωγή του υδρογόνου 

Μια αρκετά φιλική μέθοδος προς το περιβάλλον είναι η βιολογική παραγωγή του υδρογόνου. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος συνδυάζει τόσο την παραγωγή ενέργειας όσο και την επεξεργασία 

των αποβλήτων (Σχήμα 4.3).  

 

Σχήμα 4.3. Παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου από κυανοβακτήρια καταναλώνοντας CO2 ως 

πηγή άνθρακα και απορροφώντας ηλιακή ενέργεια ως πηγή ενέργειας. 

 

Πραγματοποιείται δηλαδή η αποδόμηση υδρογονανθράκων, με σκοπό την παραγωγή 

υδρογόνου. Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται για τη βιοφωτοσυνθετική αντίδραση 

διάσπασης του υδρογόνου που περιλαμβάνει το ένζυμο υδρογενάση, στην περίπτωση της 

αναερόβιας ζύμωσης των οργανικών υλών. Οι μικροοργανισμοί που συνήθως 

χρησιμοποιούνται είναι συγκεκριμένα είδη άλγεων ή κυανοβακτηρίων τα οποία παράγουν 

υδρογόνο αντί για σάκχαρα [30]. 

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος αντιμετωπίζει πολλά μειονεκτήματα, όπως το πρώιμο τεχνολογικό 

στάδιο σε σχέση με την πλήρως ανεπτυγμένη χημική τεχνολογία, οι απαιτούμενες μεγάλες 

εγκαταστάσεις, καθώς και οι μεγάλοι χρόνοι για την παραγωγή του υδρογόνου. Επίσης, 

υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη διατήρηση των βακτηρίων σε μεγάλους πληθυσμούς ενώ η 

παραγωγή του υδρογόνου μειώνεται με την αύξηση του πληθυσμού των βακτηρίων. Οι πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις κατατάσσουν την παρούσα μέθοδο στην ίδια κατηγορία με τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου η απόδοση είναι της τάξης του 10%. 
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4.1.3 Βιομάζα και Βιοκαύσιμα  

Η βιομάζα αποτελεί το σύνολο της οργανικής ύλης που σχετίζεται με ζωντανούς οργανισμούς, 

όπως επίγεια και θαλάσσια πανίδα, ιστοί, απόβλητα ζώων μέχρι και το καλαμπόκι. Το υψηλό 

ενεργειακό περιεχόμενο της βιομάζας την κατατάσσει σε μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης 

ενέργειας. Για την παραγωγή του υδρογόνου η τωρινή τεχνολογία περιλαμβάνει: καύση, 

μετατροπή σε βιοαέριο με πυρόλυση ή αναερόβια ζύμωση, μετατροπή σε αιθανόλη, 

θερμοχημική μετατροπή σε αέριο σύνθεσης και στη συνέχεια μετατροπή σε  μεθανόλη κ.α. 

[30]. Η γενική αντίδραση αεριοποίησης της βιομάζας είναι: 

heat
m n 2 2 2 4l

aC H O + γH O aH + bCO +cCΟ +dCH +eC +fTar⎯⎯⎯→             (4-XI) 

Όπου l m naC H O ο γενικός χημικός τύπος της βιομάζας. Ο σχηματισμός της πίσσας (Tar) είναι 

ανεπιθύμητος εξ’ αιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που δημιουργεί στον εξοπλισμό, στους 

σωλήνες και στους αγωγούς. Ο σχηματισμός της πίσσας μπορεί να μειωθεί με τον σωστό 

έλεγχο καθώς και τη χρήση κατάλληλων καταλυμάτων. Όπως παρατηρείται από την αντίδραση 

4-ΧΙ το βιοαέριο που παράγεται περιέχει κυρίως μεθάνιο και κάποια ποσοστά υψηλότερων 

υδρογονανθράκων και οξειδίων του άνθρακα. Τα προαναφερθείσα προϊόντα καθιστούν τη 

συγκεκριμένη μέθοδο κατάλληλη για κυψελίδες καυσίμου MCFC ή SΟFC, καθώς αυτά τα είδη 

δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα οξείδια του άνθρακα. Η αξιοποίηση της βιομάζας για την 

παραγωγή του υδρογόνου είναι περισσότερο από σημαντική καθώς προσφέρει μια 

ανεξάντλητη πηγή καυσίμου.  

Αντίθετα, η παραγωγή βιοκαυσίμων απαιτεί πολλαπλά βήματα (Σχήμα 4.4). Η συγκεκριμένη 

παραγωγή δεν βασίζεται μόνο στην εκμετάλλευση της βιομάζας αλλά και στην ανακύκλωση 

και χρήση αστικών απορριμμάτων προερχόμενων από βιο-υλικά. Το βασικό ερώτημα για τη 

χρησιμοποίηση των βιοκαυσίμων είναι κατά πόσο μια τέτοια λύση είναι και βιώσιμη. Η ολοένα 

αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά πλούσια φυτά που αυτόματα οδηγούν σε επικερδή και 

αποδοτική παραγωγή βιοκαυσίμων, στην πραγματικότητα δεσμεύει καλλιεργήσιμη γη και 

περαιτέρω πόρους. Η συμπεριφορά αυτή έχεις ως αποτέλεσμα να υπάρχουν και να εγείρονται 

διάφορα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα για την παραγωγή της βιομάζας [31–

33]. 
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Σχήμα 4.4. Κύκλος χρήσης της βιομάζας σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  

 

4.1.4 Παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού 

Ηλεκτρόλυση του νερού 

Η ηλεκτρόλυση είναι μια διαδικασία όπου πραγματοποιείται η διάσπαση του νερού σε 

υδρογόνο και οξυγόνο με εφαρμογή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και φαίνεται σχήμα οξύμωρο, 

δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, η ηλεκτρόλυση συγκεντρώνει πολλά 

πλεονεκτήματα που την κάνουν κατάλληλο υποψήφιο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το 

υδρογόνο που παράγεται είναι πολύ υψηλής καθαρότητας, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για 

χρήση σε κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών. Από την άλλη μεριά η ενέργεια που 

απαιτείται μπορεί να προέλθει από πλεονάζουσα ενέργεια του συστήματος η οποία 

αποθηκεύεται κατά μια έννοια μέσω της παραγωγής υδρογόνου. 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κυψελίδων για την ηλεκτρόλυση του νερού: α) Οι αλκαλικες 

κυψελίδες (AFC) και β) οι κυψελίδες πρωτονιακής μεμβράνης (PEM). Στον Πίνακα 4.1 

υπάρχουν συγκεντρωτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο προαναφερθεισών τεχνολογιών. 

Δυο παράμετροι, όπως η απόδοση και η πυκνότητα ρεύματος είναι πάρα πολύ σημαντικοί στη 

συγκεκριμένη διαδικασία. Η απόδοση μιας ηλεκτρολυτικής κυψελίδας καθορίζεται ως ο λόγος 

της ιδεατής ενέργειας που απαιτείται προς την ενέργεια που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί 

η αντίδραση. Από θερμοδυναμική άποψη η ενθαλπία για τη διάσπαση του νερού (αντίδραση 

4-ΧΙΙ) είναι ίση με την ενθαλπία σχηματισμού του νερού, η οποία είναι ΔΗ=285.813 kJ/mol. 
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Ένα μέρος της παραπάνω ενθαλπίας μπορεί να προκύψει θερμικά στη θερμοκρασία της 

αντίδρασης με τη μορφή της αυξανόμενης εντροπίας (εξίσωση 4.1) [34]. 

2 2 2

1
H O H + O

2
→                                                    (4-XII) 

ΔQ = T×ΔS                                                              (4.1) 

Σε πρότυπες συνθήκες (θερμοκρασία και πίεση) το ποσό της θερμότητας είναι ΔQ=48.689 

kJ/mol. Το εναπομένων μέρος είναι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs, η οποία αντιπροσωπεύει την 

ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια που πρέπει να εφαρμοσθεί ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση 

της διάσπασης του νερού. Η ελεύθερη ενέργεια Gibbs σε πρότυπες συνθήκες είναι ΔG=237.124 

kJ/mol=2.458 eV. Για ένα γραμμομόριο υδρογόνου χρειάζονται 2 ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα 

το ελάχιστο δυναμικό σε ιδανικές συνθήκες που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η 

αντίδραση να είναι Emin=2.458/2=1.23 V. 

Πίνακας 4.1. Παράμετροι μιας τυπικής συστοιχίας ηλεκτρόλυσης νερού. 

 

 

Για τη βελτίωση του ρυθμού αντίδρασης καθώς και της πυκνότητας ρεύματος, η ηλεκτρόλυση 

του νερού απαιτεί καταλύτες. Στην ετερογενή κατάλυση ο λευκόχρυσος (Pt) είναι πιο 

χρησιμοποιημένος καταλύτης. Στην ομογενή κατάλυση οι καταλύτες μπορεί να διασπαστούν 

στον ηλεκτρολύτη.  

Η συνολική ενέργεια που απαιτείται για την ηλεκτρόλυση του νερού αυξάνεται ελάχιστα με τη 

θερμοκρασία, ενώ η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια μειώνεται. Μια διεργασία ηλεκτρόλυσης 

σε υψηλές θερμοκρασίες πιθανόν να είναι προτιμητέα όταν υπάρχει διαθέσιμη θερμότητα 

υψηλής θερμοκρασίας. Παρόλο που η ηλεκτρόλυση του νερού είναι η ακριβότερη διεργασία 

παραγωγής υδρογόνου σήμερα, κυρίως λόγω της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το 

συνολικό κόστος μελλοντικά αναμένεται να μειωθεί λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή απόδοση 

των νέων συστημάτων και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κόστος της 
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ηλεκτρόλυσης που βασίζεται στην ηλιακή και αιολική ενέργεια είναι ακόμα υψηλό, αλλά 

αναμένεται να μειωθεί στο μισό κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Επιπλέον, επειδή το 

υδρογόνο παράγεται επιτόπου και κατά παραγγελία, δεν απαιτείται ούτε η μεταφορά του ούτε 

και η αποθήκευσή του, καθιστώντας το οικονομικά βιώσιμο και ανταγωνιστικό. Τα οικονομικά 

μεγέθη είναι δυνατό να βελτιωθούν επίσης με την αναμενόμενη μελλοντική μαζική παραγωγή 

(οικονομίες κλίμακας) των μικρών συσκευών ηλεκτρόλυσης, οι οποίες θα δύνανται να 

κλιμακώνονται από μικρές σε μεγάλες μονάδες με σχετικά απλό τρόπο, θα χρησιμοποιούν 

λιγότερο ακριβή ενέργεια τις ώρες αιχμής, και θα επιτυγχάνουν αποδόσεις της τάξης του 70–

85%. Η ηλεκτρόλυση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατό να οδηγήσει σε έναν 

καθαρό κύκλο υδρογόνου.  

Η αρχή της ηλεκτρόλυσης που βασίζεται στις κυψελίδες τύπου PEM περιγράφεται από την 

ανοδική και καθοδική αντίδραση (Πίνακας 4.1). Ο ηλεκτρολύτης είναι μια οργανική 

πολυμερική μεμβράνη, όπου τα πρωτόνια που παράγονται στην άνοδο μεταφέρονται στην 

κάθοδο. Οι PEM συσκευές ηλεκτρόλυσης μπορούν να σχεδιαστούν για να λειτουργούν σε 

πιέσεις μέχρι αρκετές εκατοντάδες bar και είναι κατάλληλες τόσο για σταθερές όσο και για 

κινητές εφαρμογές. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των PEM σε σχέση με τις αλκαλικές 

συσκευές ηλεκτρόλυσης είναι η ευελιξία τους, όσον αφορά τη λειτουργία σε ένα μεγάλο εύρος 

δυναμικών, η ασφάλειά τους, λόγω της απουσίας του ηλεκτρολύτη KOH, η συνεκτικότερη 

κατασκευή και οι υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας (καμία ανάγκη για περαιτέρω συμπίεση). 

Λόγω όμως του σχετικά υψηλού κόστους, της χαμηλής δυναμικότητας, της μικρής απόδοσης 

και της σύντομης διάρκειας ζωής, οι συσκευές ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες σήμερα, δεν είναι τόσο ώριμες εμπορικά όσο οι αλκαλικές συσκευές ηλεκτρόλυσης. 

Αναμένεται ότι η απόδοση των συσκευών ηλεκτρόλυσης PEM θα αυξηθεί σημαντικά εάν 

βελτιστοποιηθούν οι διεργασίες παρασκευής των υλικών από τα οποία αποτελούνται οι 

συστοιχίες ηλεκτροδίων-στερεού ηλεκτρολύτη και τα υπόλοιπα μέρη των κυψελίδων. 

Μια τρίτη μέθοδος διαφορετική από τις προηγούμενες είναι η ηλεκτρόλυση σε υψηλή 

θερμοκρασία. Η ηλεκτρόλυση του ατμού βασίζεται στην αντίστροφη λειτουργία μιας 

κυψελίδας καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας [35]. Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται 

για να διασπασθεί το νερό στους 1000οC είναι αρκετά χαμηλότερη από την ηλεκτρόλυση στους 

100οC. Αυτό σημαίνει ότι μια διάταξη υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να λειτουργήσει με 

σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από μια διάταξη ηλεκτρόλυσης που λειτουργεί σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Μια χαρακτηριστική τεχνολογία αυτής της κατηγορίας είναι η κυψελίδα 
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ηλεκτρόλυσης στερεού ηλεκτρολύτη (SOEC), η αντίστοιχη SOFC στις κυψελίδες καυσίμου 

(Σχήμα 4.5).  

 

Σχήμα 4.5. Σύγκριση μιας κυψελίδας στερεού ηλεκτρολύτη στην περίπτωση λειτουργίας ως κυψελίδας 

καυσίμου και ως ηλεκτρολυτικού κελιού. 

 

Πίνακας 4.2. Τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων συσκευών 
ηλεκτρόλυσης. SotA: Τεχνολογία αιχμής και LTT: Μακροπρόθεσμος στόχος. 

 

 

Η σημερινή απόδοση των συμβατικών συσκευών ηλεκτρόλυσης είναι περίπου 40–50%. Η 

απόδοση είναι μια βασική παράμετρος για την ηλεκτρόλυση, καθώς το κόστος καθορίζεται 
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κατά ένα μεγάλο μέρος από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η βέλτιστη στην πράξη 

απόδοση θα μπορούσε να είναι υψηλότερη από 85%, αλλά οι εμπορικές συσκευές 

επιτυγχάνουν αποδόσεις μεταξύ 55–75%. Οι αλκαλικές συσκευές ηλεκτρόλυσης είναι οι πιο 

κοινές συσκευές για την ηλεκτρόλυση του νερού, εντούτοις, νέες συσκευές ηλεκτρόλυσης, οι 

οποίες βασίζονται στην αντίστροφη λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου εισέρχονται αυτήν 

την περίοδο στην αγορά. Το τρέχον κόστος ηλεκτρόλυσης υπερβαίνει τα 20 €/GJ, αλλά το 

κόστος θα ήταν δυνατό να μειωθεί περαιτέρω, κάτω από 13 €/GJ (συμπεριλαμβανομένου και 

του κόστους συμπίεσης) κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, υποθέτοντας ένα κόστος 

ηλεκτρικής ενέργειας στα 23 €/MWh και 80% απόδοση της διεργασίας. Τέλος, το οξυγόνο ως 

παραπροϊόν της ηλεκτρόλυσης του νερού μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά της διεργασίας 

εάν υπάρχει μια επαρκής ζήτηση οξυγόνου σε κοντινές βιομηχανίες. 

 

Χρήση πυρηνικής ενέργειας για την ηλεκτρόλυση του νερού 

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως αρχική πηγή ενέργειας για την παραγωγή του υδρογόνου 

είναι ελκυστική διότι:  

a. Η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με την παραγωγή 

της ενέργειας είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την καύση των ορυκτών καυσίμων.  

b. Η πυρηνική ενέργεια είναι προσαρμοσμένη για μεγάλης κλίμακας παραγωγής 

υδρογόνου.  

Η πιο απλή μέθοδος για να λάβεις υδρογόνο από εκμετάλλευση πυρηνικής ενέργειας είναι από 

τον συνδυασμό μιας ηλεκτρολυτικής κυψελίδας με έναν σταθμό παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας (Σχήμα 4.6). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του συνδυασμού της πυρηνικής ενέργειας 

και της ηλεκτρόλυσης του νερού είναι η μη τροποποίηση του αντιδραστήρα. Ήδη τέτοια 

συστήματα έχουν εφαρμοστεί σε πυρηνικά υποβρύχια για την παραγωγή τόσο του οξυγόνου 

που είναι απαραίτητος όσο και για την παραγωγή του υδρογόνου. 

Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ωστόσο, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι πιο κερδοφόρο εάν στη θέση της ηλεκτρικής 

ενέργειας παράγεται ένα ανανεώσιμο καύσιμο όπως το υδρογόνο [34]. Πολλές προσπάθειες 

επίσης έχουν επικεντρωθεί στην τροποποίηση των πυρηνικών αντιδραστήρων με σκοπό να 

ικανοποιηθούν ορισμένες απαιτήσεις, όπως η φθηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

παραγωγή μεγάλης ποσότητας θερμότητας και με την κατάλληλη σύζευξη να πραγματοποιείται 

η παραγωγή του υδρογόνου. 
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Σχήμα 4.6. Πιθανοί συνδυασμοί πυρηνικού αντιδραστήρα με ένα ηλεκτρολυτικό κελί. Ειδικό σύστημα 

παραγωγής υδρογόνου (a) και σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και υδρογόνου (b). 

 

Θερμόλυση του νερού 

Η διάσπαση του νερού με τη χρήση θερμότητας ονομάζεται θερμόλυση. Η χαρακτηριστική 

αντίδραση της θερμόλυσης του νερού είναι: 

heat
2 2 2

1
H O H + O

2
⎯⎯⎯→                                                 (4-XIII) 

Αυτή η αντίδραση πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 2500Κ ώστε να 

παραχθεί μια σημαντική ποσότητα υδρογόνου. Τα κύρια τεχνολογικής φύσεως ζητήματα που 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για αυτές τις διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών, αφορούν στην 

ανάπτυξη υλικών με υψηλή αντίσταση στη διάβρωση, στην κατασκευή μεμβρανών υψηλών 

θερμοκρασιών, στους εναλλάκτες θερμότητας, και στα μέσα που απαιτούνται για την 

αποθήκευση της θερμότητας. Οι σχεδιαστικές παράμετροι καθώς και θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια είναι επίσης σημαντικά για τις διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης πολύ 

σημαντικό μειονέκτημα στη συγκεκριμένη διάταξη είναι ο αναποτελεσματικός τρόπος 

διαχωρισμού των προϊόντων (υδρογόνο και οξυγόνο) ώστε να αποφευχθεί η έκρηξη μεταξύ 

των αερίων.  

 

Θερμοχημική διάσπαση του νερού 

Η θερμο-χημική διάσπαση του νερού αφορά τη μετατροπή του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο 

μέσω μίας σειράς θερμικών χημικών αντιδράσεων. Η θερμική διάσπαση του νερού 

πραγματοποιείται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 2500ºC, αλλά οι 

θερμο-χημικές διεργασίες όπως οι κύκλοι ιωδίου/θείου ή του βρωμίου/ασβεστίου μπορούν να 

μειώσουν τη θερμοκρασία κάτω από τους 1000ºC (αντιδράσεις 4-ΧIV-XVII).  
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o
heat

2 4 2 3300-500 C
H SO H O+SO⎯⎯⎯⎯⎯→                                     (4-XIV) 

 

Τα αέρια προϊόντα διαχωρίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας στους 800-900ºC. To SO3 

διασπάται θερμικά ακολουθώντας την αντίδραση 4-XV: 

 

o
heat

3 2 2800-900 C

1
SO O +SO

2
⎯⎯⎯⎯⎯→                                         (4-XV) 

 

Μετά τον διαχωρισμό ακολουθεί μια εξώθερμη αντίδραση του ιωδίου με το νερό, αυτή είναι 

μια αυθόρμητη αντίδραση και λαμβάνει χώρα σε χαμηλές θερμοκρασίες: 

 

2 2 2 2 4SO +I +2H O 2HI+H SO→                               (4-XVΙ) 

 

Τέλος, πραγματοποιείται η θερμική διάσπαση του ΗΙ σε θερμοκρασίες 425-500ºC [39,40]. 

 

o
heat

2 2425-500 C
2HI H + I⎯⎯⎯⎯⎯→                                         (4-XVIΙ) 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι θερμο-χημικοί κύκλοι υπόκεινται στους 

περιορισμούς του κύκλου Carnot, και για μια ανώτερη θερμοκρασία 1000ºC και μια 

χαμηλότερη θερμοκρασία 300ºC, η μέγιστη θεωρητική απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί είναι 

ίση με 88%. Ενώ, δεν γεννάται θέμα για τη τεχνική δυνατότητα πραγματοποίησης και τη 

δυνατότητα για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, απομένουν πολλά ακόμα βήματα για την 

είσοδο αυτών των διατάξεων στην αγορά. Οι συγκεκριμένες διεργασίες απαιτούν υψηλές 

ποσότητες θερμότητας σε χαμηλό κόστος από πυρηνική ή ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης και 

υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. 

 

Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού 

Η φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού αποτελεί μια από τις 

πλέον υποσχόμενες διεργασίες για τη μετατροπή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. Στα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνονται η αξιοποίηση μιας πρακτικά ανεξάντλητης 

πηγής ενέργειας, η χρήση μια ευρέως διαθέσιμης και φθηνής πρώτης ύλης (νερό) και η 

παραγωγή ενός καθαρού καυσίμου χωρίς ανεπιθύμητα παραπροϊόντα και ρύπους, σε 

ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία. Συνοπτικά, ο φωτοκαταλυτικός μηχανισμός για τη 

διάσπαση του νερού προς παραγωγή Η2 έχει ως εξής:  

Η διάσπαση του νερού προς Η2 και Ο2 περιγράφεται από την αντίδραση 4-ΧVIII: 
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hv
2 2 2

1
H O H + O

2
⎯⎯→      ΔG0=+237 kJ mol-1           (4-XVIII) 

Όπως φαίνεται από την τιμή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, η διάσπαση του νερού δεν 

ευνοείται θερμοδυναμικά σε θερμοκρασία δωματίου. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η παροχή 

ενέργειας (π.χ. φωτονικής ή θερμικής) για την ανύψωση του χημικού δυναμικού και την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης. Η φωτονική ενέργεια δύναται να μετατραπεί σε χημική όπως 

συμβαίνει στη φωτοσύνθεση από τα φυτά και για τον λόγο αυτό η φωτοκαταλυτική παραγωγή 

Η2 μπορεί να θεωρηθεί ως «τεχνητή φωτοσύνθεση». Θεωρητικά, η ενέργεια που απαιτείται για 

τη διάσπαση του νερού μέσω ηλεκτρόλυσης είναι: 

2

2

o
H Oo

H O

ΔG
E = =1.23eV

nF
                                                     (4.1) 

Όπου, n=2, ο αριθμός των ηλεκτρονίων που εμπλέκονται στην παραπάνω αντίδραση και 

F=96.485 C mol-1 η σταθερά Faraday. Η εξίσωση της ενέργειας (4.2) όπου συνδέει την ενέργεια 

ενός φωτόνιου και τη συχνότητά του είναι: 

min
max

c
Ε = hv = h

λ
                                                    (4.2) 

Με Ε την ενέργεια του φωτόνιου μετρημένη σε eV, h η σταθερά του Planck ίση με 4.13x10-15 

eV s-1 ανά σωματίδιο και c η ταχύτητα του φωτός (3x108 m s-1) . Αντίστοιχα, η ενέργεια του 

φωτονίου είναι ανάλογη με τη συχνότητα και αντιστρόφως ανάλογη του μήκους κύματός του 

(λ). 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 4.1 και 4.2 και λαμβάνοντας υπόψιν την ελάχιστη ενέργεια που 

απαιτείται για τη διάσπαση του νερού προκύπτει ότι φωτόνια με λ<1000 nm μπορούν, 

θεωρητικά, να επάγουν τη διάσπαση του νερού. Παρόλα αυτά, το νερό δεν απορροφά την 

ηλιακή ακτινοβολία (εκτός από το χαμηλής ενέργειας υπέρυθρο τμήμα της), με αποτέλεσμα η 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση 

φωτοκαταλυτών, οι οποίοι λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι φορείς, απορροφούν το ηλιακό φως 

και εκκινούν φωτοηλεκτροχημικές αντιδράσεις για τη διάσπαση του νερού (Σχήμα 4.7). 
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Σχήμα 4.7. Μήκος κύματος ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

Ως φωτοκαταλύτες χρησιμοποιούνται ημιαγωγοί, λόγω της ηλεκτρονιακής δομής και των 

οπτικών ιδιοτήτων τους, που επιτρέπουν τη διέγερση τους με απορρόφηση υπεριώδους ή/και 

ορατής ακτινοβολίας. 

 
Σχήμα 4.8. Σχηματική αναπαράσταση των κύριων διεργασιών των φωτοπαραγόμενων φορτίων στον 

ημιαγωγό: επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής στην επιφάνεια του ημιαγωγού (a) ή στην κυρίως μάζα 

του (b) και μεταφορά φορτίων σε (c) έναν δέκτη ηλεκτρονίων ή σε έναν δότη ηλεκτρονίων (d). 

 

Η απορρόφηση ενός φωτονίου με ενέργεια (hv) ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα 

(Εbg) του ημιαγωγού οδηγεί στη διέγερση του ημιαγωγού και την παραγωγή ενός ζεύγους 

ηλεκτρονίου-οπής (e--h+). Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο μετακινείται στη ζώνη αγωγιμότητας του 

ημιαγωγού (SC), αφήνοντας μια οπή στη ζώνη σθένους (Σχήμα 4.8). Στην περίπτωση που οι 

φωτοπαραγόμενοι φορείς φορτίου δεν επανασυνδεθούν και παγιδευτούν σε επιφανειακές 

καταστάσεις (Σχήμα 4.8), μπορούν να εκκινήσουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις για τη 

διάσπαση του νερού [41,42].  

+ +
VB2 22H O + 4h O + 4H→                                (4-ΧΙΧ) 

- +
CB 22e + 2H H→                                          (4-ΧΧ) 

 

++hv
+D

D

A

−A

SC

*
++

--

--

-+ + --++ +

+
- +

++
-- +

++-- +
--

++

ECB

EVB

hv SCgE

(a)

(a)

(b)

(c)

(d)
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Ο δημοφιλέστερος γενικής χρήσης φωτοκαταλύτης είναι το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). Οι 

κύριοι λόγοι που καθιστούν το TiO2 τόσο δημοφιλές είναι η ηλεκτρονική του δομή, που 

επιτρέπει τόσο την αναγωγή όσο και την οξείδωση του νερού, η μεγάλη αντίσταση που 

εμφανίζει στη χημική διάβρωση, το γεγονός ότι είναι άφθονο, άρα και φθηνό, και η χαμηλή 

του τοξικότητα. Όμως, η φωτοκατάλυση με TiO2 εμφανίζει ορισμένους σημαντικούς 

περιορισμούς. Συγκεκριμένα, το δυναμικό της ζώνης αγωγιμότητας του TiO2 είναι ελάχιστα 

πιο αρνητικό σε σχέση με το δυναμικό αναγωγής του νερού Ε(Η+/Η2) και, επομένως, τα 

φωτοδιεγερμένα ηλεκτρόνια έχουν μικρή αναγωγική ισχύ για την παραγωγή Η2. Επίσης, το 

TiO2 χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλο ενεργειακό χάσμα (3.2 eV) που επιτρέπει τη διέγερσή 

του μόνο με υπεριώδη ακτινοβολία, το ποσοστό της οποίας είναι μικρότερο από το 5% της 

συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Αν το ενεργειακό χάσμα του TiO2 

μπορούσε να μειωθεί έτσι ώστε να μπορεί να διεγείρεται από φωτόνια που αντιστοιχούν στην 

ορατή περιοχή του φάσματος, τότε το ποσοστό της εκμεταλλεύσιμης ηλιακής ακτινοβολίας θα 

άγγιζε το 50 %.  

Η βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων ή η ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτών που θα 

χαρακτηρίζονται από υψηλή απόκριση στην ορατή ακτινοβολία και αυξημένη φωτοκαταλυτική 

ενεργότητα φαίνεται να αποτελούν το μέσο για την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου. 

 

4.1.5 Ηλεκτροχημική αναμόρφωση αλκοολών 

Όπως προαναφέρθηκε η ηλεκτρόλυση του νερού είναι οικονομικά μια μη ελκυστική 

διαδικασία εξαιτίας του μεγάλου ποσού ενέργειας που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί. Η 

μέθοδος αυτή γίνεται ελκυστική μόνο εάν υπάρχει συνδυασμός με άλλες μορφές ενέργειας. 

Μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία είναι η ηλεκτρόλυση διαφόρων αλκοολών σε κυψελίδες 

πρωτονιακής μεμβράνης (PEM). Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όπως 

η εύκολη μαζική παραγωγή αλκοολών από ανανεώσιμες και μη πηγές. Επίσης, σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου σε συνθήκες περιβάλλοντος 

(θερμοκρασίας και πίεσης). Για την παραγωγή υδρογόνου χρειάζεται τροφοδοσία αλκοόλης 

στην άνοδο της ηλεκτρολυτικής κυψελίδας και εφαρμογή ρεύματος ώστε να διασπαστούν οι 

χημικοί δεσμοί. Στην άνοδο, η αλκοόλη ηλεκτροοξειδώνεται μέσω αφυδρογόνωσης και 

παράγει κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) , πρωτόνια (Η+) και ηλεκτρόνια (e-) (Σχήμα 4.9). 

Τα πρωτόνια μεταφέρονται από την άνοδο προς την κάθοδο του κελιού μέσω της πολυμερικής 
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μεμβράνης εξαιτίας των φαινομένων διάχυσης. Ενώ τα αντίστοιχα ηλεκτρόνια που προκύπτουν 

από την αντίδραση μεταφέρονται μέσω ενός εξωτερικού κυκλώματος.  

 

 
 

Σχήμα 4.9. Σχηματική αναπαράσταση της ηλεκτρόλυσης του νερού (a), της μεθανόλης (b), της 

αιθανόλης (c) και της γλυκερόλης (d), σε μια κυψελίδα τύπου PEM. 

 

Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις για την αναμόρφωση μεθανόλης, αιθανόλης και γλυκερόλης 

στην άνοδο, στην κάθοδο και οι ολικές αντιδράσεις, καθώς επίσης τα αντίστοιχα δυναμικά 

παρουσιάζονται παρακάτω [43–48]: 

Μεθανόλη: 

Άνοδος:       
+ -

3 2 2CH OH + H O CO + 6H + 6e→           Ea=0.016 V (vs SHE)                                   (4-XXI) 

Κάθοδος:       
+ -

26H + 6e 3H→                                            Ec= 0 V (vs SHE)                                       (4-XXII) 

Ολική αντίδραση:   3 2 2 2CH OH +H O CO +3H→           E=0.016 V (vs SHE)                                   (4-XXIII) 

 

Αιθανόλη: 

Άνοδος:    
+ -

2 5 2 2C H OH + H O 2CO +12H +12e→          Ea=0.084 V (vs SHE)                             (4-XXIV) 

Κάθοδος:   
+ -

212H +12e 6H→                                             Ec= 0 V (vs SHE)                                      (4-XXV) 

Ολική αντίδραση: 2 5 2 2 2C H OH+H O 2CO +6H→          E=0.084 V (vs SHE)                                 (4-XXVI) 
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Γλυκερόλη: 

Άνοδος: 
+ -

3 8 3 2 2C H O + 3H O 3CO +14H +14e→             Ea=0.22 V (vs SHE)                              (4-XXVII) 

Κάθοδος: 
+ -

214H +14e 7H→                                                 Ec= 0 V (vs SHE)                                 (4-XXVIII) 

Ολική αντίδραση: 3 8 3 2 2 2C H O +3H O 3CO +7H→             E=0.22 V (vs SHE)                                (4-XXIX) 

Σε όλες τις περιπτώσεις το θεωρητικό δυναμικό για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρόλυση των 

αλκοολών είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το δυναμικό που απαιτείται για την ηλεκτρόλυση 

του νερού (1.23 V). Οπότε στην περίπτωση των αλκοολών, η κατανάλωση ενέργειας για την 

ηλεκτροχημική παραγωγή του υδρογόνου είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, το πρώιμο 

τεχνολογικό στάδιο, η αργή κινητική της ηλεκτροοξείδωσης των αλκοολών στην άνοδο, η 

διάχυση της αλκοόλης από την άνοδο προς την κάθοδο του κελιού, η τοξικότητα της μεθανόλης 

και η παραγωγή πολλών ενδιάμεσων προϊόντων στην περίπτωση της αιθανόλης και της 

γλυκερόλης είναι από τα βασικά μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν ώστε η 

τεχνολογία αυτή να γίνει εμπορικά διαθέσιμη. 

 

4.1.6 Μεταφορά και Αποθήκευση του Υδρογόνου 

Προηγουμένως, αναλύθηκαν οι κυριότεροι τρόποι για την παραγωγή του υδρογόνου. Εάν το 

υδρογόνο χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μελλοντικός ενεργειακός φορέας, η αποθήκευσή του θα 

πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για καύσιμα, όπως συμβαίνει για το φυσικό αέριο και τη 

βενζίνη σήμερα. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση μεγάλης, ενδιάμεσης και μικρής 

κλίμακας σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος. Το υδρογόνο είναι αέριο, παρόλα αυτά 

μπορεί να αποθηκευτεί υπό κατάλληλες συνθήκες ως αέριο, υγρό ή στερεό.  

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του υδρογόνου συγκριτικά με τα συμβατικά καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η χαμηλή πυκνότητα που έχει σε συνθήκες περιβάλλοντος. Το 

υδρογόνο παρ’ ότι έχει τριπλάσια ειδική ενέργεια, έχει συγχρόνως εξαιρετικά χαμηλή 

πυκνότητα με αποτέλεσμα να εμφανίζει πολύ χαμηλές πυκνότητες ενέργειας (Σχήμα 4.10 & 

Πίνακας 4.3). 
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Σχήμα 4.10. Ειδική ενέργεια διαφόρων ειδών καυσίμου. 

Πίνακας 4.3. Χαρακτηριστικά καυσίμων. 

 
 

Ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (-250ºC), δηλαδή ψύξη και συμπίεση, η πυκνότητα του 

υδρογόνου παραμένει χαμηλή, περίπου 71 kg m-3. Σε αυτή την περίπτωση όμως εγείρονται 

σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. Έτσι χρειάζεται μεγάλη 

έμφαση στην ασφαλή και ολοκληρωμένη αποθήκευση και μεταφορά, κάτι που συνεπάγεται 

υψηλό οικονομικό κόστος. Για να αποθηκεύσουμε υδρογόνο οικονομικά, σε σχέση με τον όγκο 

του, υπάρχουν στην πράξη 4 διαφορετικοί τρόποι (Σχήμα 4.11):  

1. Συμπύκνωση 

2. Υγροποίηση 

3. Φυσική ή Χημική ένωση σε αποθηκευτικά υλικά 

4. Αποθήκευση υδρογόνου στο υπέδαφος 
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Σχήμα 4.11. Τρόποι αποθήκευσης υδρογόνου. 

 

Συμπύκνωση του υδρογόνου 

Για να αποθηκεύσουμε το υδρογόνο αποτελεσματικά σε όγκο και βάρος, πρέπει να το 

συμπιέσουμε σε πίεση 20-100 MPa. Η χρήση του συμπιεσμένου υδρογόνου, πραγματοποιείται 

με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται και διανέμεται το υδρογόνο για βιομηχανικούς, 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιο διαδεδομένο δοχείο σε αυτή την περίπτωση 

αποτελείται από κράμα χάλυβα το οποίο είναι ικανό να αποθηκεύσει υδρογόνο σε πιέσεις μέχρι 

και 200 bar. Νέες τεχνολογίες δεξαμενών αλουμινίου, οι οποίες ενισχύονται από ένα 

περιτύλιγμα από ίνες άνθρακα, φαίνονται πολλά υποσχόμενες. Οι συγκεκριμένες δεξαμενές 

μπορούν να συμπιέσουν το υδρογόνο έως και 500 bar. Η υψηλή πίεση στα δοχεία προβάλει 

μεγάλες απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δοχείων αυτών. Το υδρογόνο είναι πολύ 

μικρό και ευκίνητο μόριο οπότε εμφανίζει πολύ υψηλή ικανότητα διάχυσης, με αποτέλεσμα να 

διαφεύγει από τα μέσα αποθήκευσης ευκολότερα από τα υπόλοιπα αέρια και μπορεί εύκολα να 

οδηγήσει σε ατυχήματα. Το φαινόμενο της διάχυσης στο σώμα των μετάλλων επηρεάζει 

σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες των δοχείων. Ένα συχνό φαινόμενο είναι η δημιουργία 

φυσαλίδων από συσσώρευση υδρογόνου στο μέταλλο ή ακόμα και αντίδραση του υδρογόνου 

με τον άνθρακα (στην περίπτωση των χαλύβων) με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών που 

λειτουργούν σαν συγκεντρωτικές τάσης, με αποτέλεσμα τη μηχανική αστοχία. Οι κύριοι τρόποι 

αντιμετώπισης του είναι η χρήση συνθετικών υλικών ή χαλύβων με υψηλή περιεκτικότητα σε 

χρώμιο ώστε να εμποδιστεί η διάχυση και η αντίδραση του υδρογόνου [49–51]. 
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Υγροποίηση του υδρογόνου 

Αν και το υδρογόνο υγροποιήθηκε για πρώτη φορά από την NASA το 1989, μόλις πρόσφατα 

αναπτύχθηκε η τεχνολογία για την παραγωγή και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων του. Η 

διαδικασία για να υγροποιηθεί το υδρογόνο είναι σύνθετη και εντατική ενεργειακά. 

Θεωρητικά, περίπου 14.2MJ/kg H2 πρέπει να αφαιρεθούν για να παγώσουν αέριο υδρογόνο 

από τους 298Κ (25°C) στους 20.3Κ και για να συμπυκνώσουν το αέριο στους 20.3Κ και 

ατμοσφαιρική πίεση. Διαφορετικές θερμοδυναμικές διαδικασίες εφαρμόζονται για να 

παγώσουν υδρογόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και να διαστείλουν τελικά το αέριο σε μια 

βαλβίδα Joule-Thompson ή σε έναν κρυογόνο στρόβιλο. Η υγροποίηση επιτυγχάνεται με ψύξη 

του υδρογόνου σε θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή του σημείου βρασμού και υπάρχουν 

διάφορες διαδικασίες για να επιτευχθεί. Είτε ψύχοντας το υδρογόνο σε εναλλάκτες θερμότητας, 

με τη βοήθεια ακόμα πιο ψυχρών μέσων(πχ υγρό ήλιο), είτε με μαγνητική ψύξη η οποία 

βασίζεται στο μαγνητοθερμικό φαινόμενο, είτε με εκτόνωση βάσει του φαινομένου Joule-

Thomson. Καθώς το υδρογόνο σε κανονικές συνθήκες έχει ένα αντίστροφο φαινόμενο Joule-

Thomson (τα περισσότερα αέρια, σε κανονικές συνθήκες, ψύχονται όταν εκτονώνονται και 

θερμαίνονται όταν συμπιέζονται, αντίθετα από το υδρογόνο), πρέπει να ψυχθεί κάτω απ τη 

θερμοκρασία αντιστροφής του φαινομένου Joule-Thomson, περίπου στους 203Κ με τη βοήθεια 

ενός άλλου ψυκτικού μέσου (συνήθως του υγρού αζώτου). Η συνηθισμένη αρχική 

θερμοκρασία εκτόνωσης είναι το σημείο βρασμού του αζώτου στους 77Κ και σε πίεση 0,1 

MPa.  

Το μαγνητοθερμικό φαινόμενο βασίζεται στο γεγονός ότι αν εφαρμοστεί ένα εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο σε ένα μαγνητικό υλικό, τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του υλικού 

τροποποιούνται και αυτό προκαλεί μια αλλαγή στη θερμοκρασία του μαγνητικού υλικού. Έτσι, 

ένας απομαγνητισμός κοντά στη θερμοκρασία Curie, όπου ο φερρομαγνητισμός αλλάζει σε 

παραμαγνητισμό, προκαλεί μια απώλεια θερμότητας. Η θερμοκρασία μειώνεται περίπου 1Κ 

για κάθε Τ(Tesla). Η απαραίτητη ενέργεια για να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία είναι περίπου 

11,8 MJ/kg και περιλαμβάνει εκτός από την απώλεια της θερμότητας και τη μετατροπή o-p 

(ορθο-υδρογόνο σε παρα-υδρογόνο). Η τιμή της απαιτούμενης ενέργειας, εξαρτάται από τις 

αρχικές συνθήκες και την αρχική θερμοκρασί. Οι ιδανικές απώλειες θερμότητας με αυτή τη 

διαδικασία είναι 15 φορές 66 περισσότερες από ότι με την υγροποίηση με τη βοήθεια του υγρού 

αζώτου [52].  
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Φυσική ή Χημική ένωση σε αποθηκευτικά υλικά. 

Για την αποθήκευση στερεού υδρογόνου χρησιμοποιούμε 2 διαφορετικές διαδικασίες. Τη 

φυσική και τη χημική προσρόφηση. Με τη φυσική προσρόφηση τα μόρια του υδρογόνου 

προσροφόνται, συνδεδεμένα λόγω των δυνάμεων Van der Waals και ανεβαίνουν στην 

επιφάνεια.  

Η χημική προσρόφηση περιλαμβάνει 3 διαδοχικά βήματα, την προσρόφηση των μορίων, τον 

διαχωρισμό των μορίων και τέλος τη τοποθέτηση των ατόμων στο δικτυωτό πλέγμα. 

 

Φυσική προσρόφηση - Μεταλλικά Υδρίδια (Μ-Η)  

Τα μεταλλικά υδρίδια έχουν βάση μεταλλικές ενώσεις, οι οποίες μπορούν μέσω 

χημειορόφησης, να αποθηκεύσουν όπως ένα σφουγγάρι, υδρογόνο. Μέσω μιας χημικής 

στερεής αντίδρασης αποθηκεύεται το υδρογόνο υπό πίεση και αποβολή θερμότητας 

(αντίδραση 4-ΧΧΧ).  

2Μ+Η Υδρίδιο+Θερμότητα→                                (4-ΧΧΧ) 

Αντιθέτως για την απελευθέρωση Η2, πρέπει να προσφέρουμε θερμότητα ή να μειώσουμε την 

πίεση. Η διαδικασία της φόρτωσης και εκφόρτωσης μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, 

χωρίς να υπάρχει σημαντική απώλεια αποθήκευσης. Το σύστημα για την αποθήκευση 

υδρογόνου στα υδρίδια μετάλλων αποτελείται από το ίδιο το υλικό, μία δεξαμενή πίεσης και 

έναν ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας για την ψύξη και τη θέρμανση κατά τη διάρκεια 

της απορρόφησης και της εκρόφησης. Τα υδρίδια αυτά μπορεί να είναι το υδρίδιο νικελίου-

μετάλλου (NiMH) ή υδρίδια αλκαλίων όπως το NaBH4 [53–55]. Η αποθήκευση του υδρογόνου 

σε στερεά κατάσταση εκτός από το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης όγκου, προσφέρει και το 

πλεονέκτημα της ασφάλειας καθώς το στερεό υδρογόνο αποθηκεύεται σε χαμηλή πίεση και 

μέτρια θερμοκρασία. Στο Σχήμα 4.12 φαίνεται ο όγκος του δοχείου που απαιτείται για την 

αποθήκευση 4 kg υδρογόνου, που θεωρείται μια κατάλληλη ποσότητα για να καλύψει ένα 

αυτοκίνητο περίπου 400 km. 
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Σχήμα 4.12. Όγκος δοχείου υδρογόνου που απαιτείται για την κάλυψη μιας τυπικής εμβέλειας ενός 

επιβατικού αυτοκινήτου. 

 

Χημική προσρόφηση του υδρογόνου 

Το υδρογόνο μπορεί επίσης να αποθηκευτεί με χημική μορφή. Τα παραδείγματα είναι η 

μεθανόλη CH3OH, η αμμωνία NH3 και το μέθυλο-εξάνιο CH3C6H12. Σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες, αυτές οι ενώσεις είναι υγρές και κατά συνέπεια είναι καλές για να χειριστούν. 

Εντούτοις, η εφαρμογή των NH3 ή CH3C6H12 σε μεγάλη κλίμακα είναι απίθανη λόγω των 

περιβαλλοντικών κινδύνων. Η πιο σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη μέθοδος αποθήκευσης 

υδρογόνου είναι η αποθήκευση σε νανοδομημένες μορφές άνθρακα. Οι νανοσωλήνες άνθρακα 

είναι φύλλο γραφίτη που κυλιέται επάνω σε έναν άνευ ραφής κύλινδρο με διάμετρο σε κλίμακα 

νανόμετρων (Σχήμα 4.13). Οι μηχανισμοί για το πως το υδρογόνο είναι παγιδευμένο δεν είναι 

γνωστοί ακριβώς. Τα πρόσφατα πειραματικά αποτελέσματα για τη λήψη υδρογόνου είναι 

ελπιδοφόρα. Σε πίεση 0.67 bar και θερμοκρασία 600Κ περίπου 7% σε βάρος του υδρογόνου 

έχει προσροφηθεί και έχει εκροφηθεί με καλή σταθερότητα ανακύκλωσης. Η τιμή των 

νανοσωλήνων είναι αρκετά υψηλή και ανάλογα με τον κατασκευαστή και την ποσότητα των 

νανοσωλήνων που αγοράζονται η τιμή ποικίλλει μεταξύ 55- 550 € g-1 [56–58].  
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Σχήμα 4.13. Αναπαράσταση πολυφλοιϊκού νανοσωλήνα άνθρακα (a). Αποθήκευση υδρογόνου σε 

ντοπαρισμένους με Ti νανοσωλήνες (b). 

 

Αποθήκευση υδρογόνου στο υπέδαφος 

Το αέριο μπορεί να αποθηκευτεί υπόγεια υπό πίεση σε σχηματισμούς όπως : 

i. Εξαντλημένες πετρελαιοπηγές 

ii. Υδροφόρα στρώματα 

iii. Ανασκαμμένα βραχώδη σπήλαια 

iv. Εξορυγμένα αλατούχα σπήλαια 

Η υπόγεια τεχνική αποθήκευσης (UGS) του αερίου είναι βασισμένη στην απλή αρχή που είναι 

τόσο αρχαία όσο οι γεωλογικές παγίδες που έχουν κρατήσει και έχουν περιορίσει αποθέματα 

αερίου βαθιά κάτω από το έδαφος ή τη θάλασσα για εκατομμύρια έτη. Η UGS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες υδρογόνου για την εξισορρόπηση της 

ζήτησης με την παραγωγή, όπως στην περίπτωση της κυμαινόμενης ανανεώσιμης ενέργειας. Η 

UGS για φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να αποθηκεύσει αέριο υδρογόνο. 

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 600 υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου 

συνολικά. Η πλειοψηφία αυτών των εγκαταστάσεων βρίσκεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 416 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ περίπου 156 είναι σε ισχύ στην 

Ευρώπη. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις βρίσκονται κυρίως στον Καναδά και την Αυστραλία. 

 

Μέθοδοι Μεταφοράς του Υδρογόνου 

Στην περίπτωση του υδρογόνου υπάρχει διαφορά μεταξύ μεταφοράς και διανομής του. Η 

μεταφορά αναφέρεται στην παράδοση του υδρογόνου από κεντρικές εγκαταστάσεις 
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παραγωγής σε ένα ενιαίο σημείο ενώ η διανομή αναφέρεται στην παράδοση του υδρογόνου σε 

ένα διανεμημένο δίκτυο, πόλη ή μια περιοχή.  

Τη σημερινή εποχή η οδική μεταφορά αέριου και υγρού υδρογόνου εφαρμόζεται συνήθως στη 

βιομηχανία. Οι ειδικής χρήσης δεξαμενές τοποθετούνται σε ρυμουλκά που κινούνται με 

συμβατικά φορτηγά. Η ικανότητα μεταφοράς των δύο τύπων φορτηγών είναι σημαντικά 

διαφορετική. Τα κρυογόνα βυτιοφόρα είναι σε θέση σήμερα να μεταφέρουν περίπου 3.5 τόνους 

υδρογόνου, το οποίο είναι περίπου δέκα φορές περισσότερο από την χωρητικότητα των 

συμβατικών ρυμουλκών αέριου υδρογόνου. Τα βυτιοφόρα συμπιεσμένου αέριου υδρογόνου 

έχουν περιορισμένη χωρητικότητα λόγω του βάρους των σύγχρονων δεξαμενών πίεσης. Είναι 

πιθανό να εφαρμοστεί μια διαφορετική ροή στην οδική μεταφορά του αέριου υδρογόνου έναντι 

της μεταφοράς υγρού υδρογόνου. Ενώ, τα κρυογόνα βυτιοφόρα μπορούν να αδειάσουν 

υδρογόνο όπως και οποιοδήποτε άλλο υγρό, η εκφόρτωση αέριου υδρογόνου απαιτεί 

περισσότερο χρόνο. Επομένως, προτείνεται να τοποθετηθούν ρυμουλκά στους σταθμούς 

τροφοδότησης καυσίμου και να χρησιμοποιηθεί η δεξαμενή ως μέσο αποθήκευσης. Αυτό 

υπονοεί ότι ο αριθμός ρυμουλκών αέριου υδρογόνου θα διπλασιαστεί τουλάχιστον. 

Η δεύτερη μέθοδος είναι η μεταφορά μέσω θαλάσσης χρησιμοποιώντας πλοία. Το υγρό 

υδρογόνο μπορεί να μεταφερθεί χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω σε μεγάλα πλοία. Η μεταφορά αυτή 

βασίζεται στην μελέτη της μεταφοράς υγρού φυσικού αερίου (LNG) με πλοία. Τα LNG 

βυτιοφόρα φέρουν LNG κάτω από το σημείο βρασμού του, στους -163°C. Το κρυογόνο 

σύστημα δεξαμενών με τη μόνωση και την υποστήριξη δεξαμενών, η δομική ρύθμιση του 

πλοίου και η επεξεργασία εξάτμισης αερίου είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι παρόμοια με 

εκείνα που απαιτούνται για τα πλοία υγρού υδρογόνου. Η κύρια διαφορά μεταξύ LNG και LH2 

είναι το χαμηλότερο σημείο βρασμού του LH2 στους -253°C. Αυτό αυξάνει την προσπάθεια 

για μόνωση. Αφετέρου, η πυκνότητα του LH2 είναι πολύ χαμηλότερη από του LNG, που είναι 

ένα πλεονέκτημα για την κατασκευή του συστήματος δεξαμενών, εντούτοις φαίνεται να είναι 

ένα μειονέκτημα για το σχέδιο, τη βύθιση και την ικανότητα ελιγμών του καραβιού. Υποτίθεται 

ότι το σκάφος ωθείται από το υδρογόνο (π.χ. με κυψέλη καυσίμου ή μηχανή με Η2). Η μόνωση 

των δεξαμενών αποθήκευσης ρυθμίζεται έτσι ώστε το ποσό αερίου που εξατμίζεται να είναι 

ίσο περίπου με την ανάγκη καυσίμων της μηχανής. 

Τέλος είναι η μεταφορά με αγωγούς. Οι σωληνώσεις είναι αποτελεσματικές για μεγάλες ροές 

υδρογόνου. Κατά μήκος της διοχέτευσης με σωλήνες σε καθορισμένες αποστάσεις υπάρχει 

ένας συμπιεστής εγκατεστημένος, ο οποίος ανυψώνει την πίεση στο σωλήνα. Το αέριο ρέει 
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από την υψηλή πίεση προς τη χαμηλή, χάνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας λόγω 

τριβής. Οι σωληνώσεις υδρογόνου είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιες με τους αγωγούς 

φυσικού αερίου. Λόγω του μικρού μεγέθους του μορίου H2, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές βαλβίδες και συμπιεστές. 

 

4.1.7 Στόχος πειραμάτων του 4ου Κεφαλαίου 

Στόχος του 4ου κεφαλαίου είναι η ηλεκτροχημική αναμόρφωση αλκοολών για την παραγωγή 

υδρογόνου χρησιμοποιώντας ανοδικά ηλεκτρόδια (Pt-Ru, Pt-Ru-TiO2 και Pt-SnO2) με χαμηλή 

φόρτιση σε ευγενή μέταλλα. Αρχικά συγκρίθηκαν τα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru και Pt-Ru-TiO2 

κατά την ηλεκτροχημική αναμόρφωση της μεθανόλης. Έπειτα, για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

SnO2 πραγματοποιήθηκε σύγκριση της απόδοσης μεταξύ μεθανόλης και αιθανόλης σε 

διάφορες θερμοκρασίες λειτουργίας της κυψελίδας. Για να υπολογιστεί η απόδοση του 

συστήματος ως προς την παραγωγή του υδρογόνου, χρησιμοποιήθηκε φασματογράφος μάζας 

ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με την κάθοδο της κυψελίδας. 

 

4.2 Πειραματικό Μέρος 

Στο παρών κεφάλαιο μελετήθηκαν διαφορετικές συστοιχίες μεμβράνης-ηλεκτροδίων για την 

παραγωγή του υδρογόνου από ηλεκτροχημική διάσπαση αλκοολών. Η διαφορά των 

συστοιχίων ήταν ως προς το ανοδικό ηλεκτρόδιο, καθώς τόσο η πολυμερική μεμβράνη (Nafion 

117®) όσο και το καθοδικό ηλεκτρόδιο (Pt/C, E-tek) ήταν εμπορικά. Τα ανοδικά ηλεκτρόδια 

παρασκευάστηκαν σε υποστρώματα Ti με θερμική διάσπαση πρόδρομων ενώσεων. Μια 

διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 (παράγραφος 1.2.1). Όταν στο 

ανοδικό ηλεκτρόδιο χρησιμοποιήθηκαν οι καταλύτες Pt-Ru ή Pt-Ru-TiO2 τοποθετήθηκε 

επιπλέον ένα στρώμα διάχυσης από carbon cloth ίσων διαστάσεων με το ανοδικό ηλεκτρόδιο. 

Αντίθετα, στην περίπτωση του καταλύτη Pt-SnO2, το υπόστρωμα Ti χρησιμοποιήθηκε και ως 

στρώμα διάχυσης. Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό την εφαρμογή μεγαλύτερου εύρος 

δυναμικών και την ταυτόχρονη διατήρηση της ενεργότητας του ηλεκτροδίου. Έπειτα, 

ακολούθησε η παρασκευή των ΜΕΑ ακολουθώντας τη διαδικασία του Κεφαλαίου 3 

(παράγραφος 3.2). Στον πίνακα 4.4 παρέχονται τα χαρακτηριστικά της συστοιχίας μεμβράνης-

ηλεκτροδίων. 
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Πίνακας 4.4. Χαρακτηριστικά ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτροχημική 

οξείδωση αλκοολών. 

Ανοδικό 

Ηλεκτρόδιο 

Μεταλλική φόρτιση 

(mg cm-2) 

Καθοδικό Ηλεκτρόδιο 

( 0.5 mg cm-2) 

Μεμβράνη 

Pt-Ru/C (E-tek) 1.00 Pt/C (E-tek) Nafion 117 

Pt-Ru/Ti/C 1.45 Pt/C (E-tek) Nafion 117 

Pt-Ru-TiO2/Ti/C 1.07 Pt/C (E-tek) Nafion 117 

Pt-SnO2/Ti 1.00 Pt/C (E-tek) Nafion 117 

 

4.2.1 Πειραματική Διάταξη  

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της ηλεκτροχημικής αναμόρφωσης 

των αλκοολών αποτελούνταν από: 

1. Ένα κελί πρωτονιακής μεμβράνης (PEM) 

2. Δοχείο αλκοόλης  

3. Μια περισταλτική αντλία 

4. Έναν φασματογράφο μάζας (Extrel) 

5. Έναν ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη (Autolab, PGSTAT 302N) 

6. Μια φιάλη He 

Η πειραματική διάταξη διακρίνεται στο Σχήμα 4.14. Στο ανοδικό τμήμα της κυψελίδας 

πραγματοποιήθηκε τροφοδοσία υγρής αλκοόλης με τη βοήθεια μιας περισταλτικής αντλίας. 

Αντίθετα, στο καθοδικό τμήμα υπήρχε αέρια τροφοδοσία ανδρανούς He με σταθερή ροή 200 

cc min-1. Η επιβολή των δυναμικών και ρευμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ενός 

ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη (Autolab, PGSTAT 302N). Η έξοδος του καθοδικού τμήματος 

συνδέθηκε με έναν φασματογράφο μάζας (Extrel) με σκοπό τόσο τον υπολογισμό της 

απόδοσης του συστήματος με βάση το βαθμονομημένο σήμα του Η2. Ταυτόχρονα γινόταν 

καταγραφή και των αερίων που διαπερνούσαν τον πολυμερικό ηλεκτρολύτη λόγω των μη 

επιθυμητών φαινομένων διάχυσης (crossover). Η καταγραφή των ρευμάτων της καθόδου ήταν 

άλλωστε και ο μόνος εφικτός τρόπος παρακολούθησης μέσω MS καθώς η υγρή φάση των 

αλκοολών στην άνοδο της κυψελίδας δεν επέτρεπε την απευθείας μελέτη της ανόδου. 
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Σχήμα 4.14. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης στην περίπτωση της 

ηλεκτροχημικής αναμόρφωσης αλκοολών. 

 

 

4.3 Αποτελέσματα 

Τα πειράματα ηλεκτροχημικής αναμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν για δυο διαφορετικές 

αλκοόλες, μεθανόλη και αιθανόλη. Μελετήθηκε η επίδραση διάφορων παραμέτρων όπως η 

ροή της αλκοόλης στην άνοδο, η συγκέντρωση της αλκοόλης καθώς και η αύξηση της 

θερμοκρασίας του κελιού στην πυκνότητα ρεύματος. Σε όλα τα πειράματα παρατηρήθηκε η 

συμπεριφορά του ρεύματος, που έχει άμεση σχέση με την παραγόμενη ποσότητα του Η2, ως 

συνάρτηση καθορισμένου επιβαλλόμενου δυναμικού (0-1 V). Στην κάθοδο, η παραγωγή του 

Η2 αυξάνεται με την αύξηση του παρατηρούμενος ρεύματος ακολουθώντας τον νόμο του 

Faraday (εξ. 4.3): 

2H

i(t)dt
n =

2F


                                                              (4.3) 
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4.3.1 Ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru, Pt-Ru-TiO2 και σύγκριση με αντίστοιχο εμπορικό Pt-

Ru (E-tek). 

Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των ηλεκτροδίων Pt-Ru και Pt-RuTiO2 

Τα ανοδικά ηλεκτρόδια που παρασκευάστηκαν, μελετήθηκαν αρχικά ως προς τη δομή και τη 

διασπορά του καταλύτη πάνω στο υπόστρωμα τιτανίου (Ti foam). Από τα πειράματα 

φασματοσκοπίας XRD προέκυψαν καλά καθορισμένες κορυφές για τα μεταλλικά σωματίδια 

Pt, Ru και ΤiO2 (Σχήμα 4.15).  

 

Σχήμα 4.15. Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) για τα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/Ti 

και Pt-Ru-TiO2/Ti. 

 

Το ΤiO2 όπως και στην περίπτωση των σταθερών ανοδικών ηλεκτροδίων (DSA, Κεφάλαιο 1) 

εντοπίζεται κυρίως σε μορφή ανατάσης. Επίσης, ο σχηματισμός κραμάτων αποκλείστηκε 

επειδή καμία διαφορά δεν προκύπτει μεταξύ των κυρίων κορυφών των Pt, Ru και ΤiO2. Από 

την εξίσωση Scherrer υπολογίστηκε το μέγεθος των σωματιδίων Pt και Ru από τις γωνίες 

2θ=40.5 και 63.2 για τον Pt και 38.6 για το Ru αντίστοιχα (Πίνακας 4.5). Η προσθήκη του ΤiO2 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων κατά 30% και 36% για τον Pt 

και το Ru αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4.5. Μέγεθος σωματιδίων Pt και Ru για το τροποποιημένο και μη με TiO2 ανοδικό 

ηλεκτρόδιο. 

 Pt2θ=40.5 (nm) Pt2θ=63.2 (nm) Ru2θ=38.6 (nm) 

Pt-Ru 55.5 62.4 53.7 

Pt-Ru-TiO2 38.2 42.4 34.3 

 

Για την περιγραφή της επιφανειακής μορφολογίας μετά την προσθήκη του TiO2 

χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM). Στο Σχήμα 4.16 παρατηρείται η σύγκριση 

μεταξύ του τροποποιημένου ηλεκτροδίου με TiO2 και του ηλεκτροδίου Pt-Ru. Aν και είναι 

δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των σωματιδίων του καταλύτη, η μέση τιμή των σωματιδίων 

είναι περίπου ίδια με την τιμή που προκύπτει από τα πειράματα XRD. Το μέγεθος των 

σωματιδίων είναι 52.2±13.0 nm και 30.3±7.3 nm για τα ηλεκτρόδια Pt-Ru και Pt-Ru-TiO2 

αντίστοιχα. Επίσης, παρουσία του TiO2 τα μεταλλικά σωματίδια παρουσιάζουν καλύτερη 

διασπορά και ομοιόμορφη κατανομή.  

 

Σχήμα 4.16. Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru/Ti (a) Pt-Ru-TiO2/Ti (b). 

 

Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος 

Η σύγκριση των ανοδικών ηλεκτροδίων πραγματοποιήθηκε μελετώντας την επίδραση της 

συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος. Όπως παρατηρείται στα Σχήματα 

4.17-4.19, αύξηση της συγκέντρωσης της μεθανόλης από 0.5 Μ έως 3 Μ έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση των πυκνοτήτων ρεύματος για όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Συγκεντρωτικές 

καμπύλες για την επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος για 

την ΜΕΑ με ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru δίνονται στο Σχήμα 4.17.  
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Σχήμα 4.17. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος για την συστοιχία με 

ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru. Ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1 και θερμοκρασία 25˚C. 

 

Πιο αναλυτικά αποτελέσματα παρέχονται για τα ανοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru/C (E-tek) και Pt-

Ru-TiO2/Ti (Σχήματα 4.18-4.19) κατά τη διάρκεια πειραμάτων κυκλικής βολταμετρίας, για 

έναν κύκλο καθώς και κατά τη διάρκεια πολλών διαδοχικών κύκλων. Τα συγκεκριμένα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν με συνεχή τροφοδοσία μεθανόλης 1 mL min-1 στην άνοδο της 

κυψελίδας και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε ταυτόχρονη 

καταγραφή στην κάθοδο της κυψελίδας των σημάτων τόσο του καυσίμου (m/z=31, CH3OH) 

όσο και των προϊόντων της αντίδρασης (m/z=2, H2 & m/z=44, CO2). Η αύξηση της 

συγκέντρωσης εκτός από την αύξηση της πυκνότητας ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα και την 

παραγωγή του Η2 σε χαμηλότερα δυναμικά.  
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Σχήμα 4.18. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια 

μιας κυκλικής σάρωσης (a,c,e & g) και περισσότερων διαδοχικών κύκλων (b,d,f,h) για το εμπορικό 

ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru. Ταυτόχρονη ποιοτική καταγραφή των μαζών 2 (Η2), 44 (CO2) και 31(CH3OH). 
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Σχήμα 4.19. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια 

μιας κυκλικής σάρωσης (a,c,e & g) και περισσότερων διαδοχικών κύκλων (b,d,f,h) για το ανοδικό 

ηλεκτρόδιο Pt-Ru-TiO2. Ταυτόχρονη ποσοτική καταγραφή της μάζας 2 (Η2), και ποιοτική για τις μάζες 

44 (CO2) και 31 (CH3OH). 
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Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος 

Η επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος μελετήθηκε για εύρος 

θερμοκρασιών 30-60ºC υπό σταθερή συγκέντρωση μεθανόλης 3Μ. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας η κινητική σταθερά της αντίδρασης (4-ΧΧΙ) κατά συνέπεια και η καταλυτική 

ενεργότητα αυξάνονται. Εξαιτίας της συγκεκριμένης συμπεριφοράς η αντίσταση 

ενεργοποίησης μειώνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Επιπλέον, μείωση παρατηρείται και 

στην επιφανειακή τάση του διαλύματος της μεθανόλης. Όσο μικρότερη είναι η επιφανειακή 

τάση του διαλύματος τόσο μεγαλύτερη είναι η διάχυση της μεθανόλης με αποτέλεσμα τη 

μείωση της αντίστασης διάχυσης των αντιδρώντων. Για τους προαναφερθείς λόγους η 

αντίσταση της αντίδρασης η οποία συμπεριλαμβάνει την αντίσταση ενεργοποίησης και την 

αντίσταση διάχυσης μειώνεται σημαντικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, είναι γνωστό ότι 

ο αριθμός των γραμμομορίων του νερού για κάθε σουλφονική ομάδα αυξάνεται με τη 

θερμοκρασία, με αποτέλεσμα η πολυμερική μεμβράνη να δεσμεύει περισσότερα μόρια νερού 

[63,64]. Η αύξηση των δεσμευμένων μορίων του νερού και της ιοντικής αγωγιμότητας της 

Nafion έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστασης του κελιού. Η παραπάνω ανάλυση 

προτείνει ότι η μείωση της ιοντικής αντίστασης και της αντίστασης της αντίδρασης είναι οι 

λόγοι για την αύξηση της παραγωγής του Η2 για κάθε συστοιχία που μελετήθηκε όσο η 

θερμοκρασία της κυψελίδας αυξάνεται (Σχήματα 4.20-4.22). 

Μια άλλη αξιοσημείωτη παρατήρηση των Σχημάτων 4.20-4.22 είναι οι σημαντικές ποσότητες 

CΗ3OΗ και CO2 που ανιχνεύονται στην κάθοδο. Η ανίχνευση μεθανόλης, το σήμα της οποίας 

ακολουθεί μια μη περιοδική συμπεριφορά αποτελεί ένδειξη φαινομένων διάχυσης της 

αλκοόλης (crossover) από την άνοδο στην κάθοδο μέσω της πολυμερικής μεμβράνης. Η 

διάχυση της μεθανόλης από την άνοδο προς την κάθοδο προκαλείται από κινητήριες δυνάμεις 

της διαβάθμισης της συγκέντρωσης, της διαβάθμισης της πίεσης και των δυνάμεων ηλεκτρο-

όσμωσης (εξ. 4.4) [65–68]. 

2 mc KΔP λDΔc
Q = - - + I

t t nF
                                                (4.4) 

D: αποτελεσματική διαχυτικότητα της μεθανόλης στην μεμβράνη 

t: πάχος μεμβράνης  

Δc: διαφορά συγκέντρωσης της μεθανόλης μεταξύ της μεμβράνης 

c2: συγκέντρωση μεθανόλης στην επιφάνεια αλληλεπίδρασης καταλύτη και Nafion 

Κ: σταθερά σχετικά με την υδραυλική διάχυση  

λm: συντελεστής οπισθέλκουσας της μεθανόλης  

F: σταθερά Faraday 
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Σχήμα 4.20. Επίδραση της θερμοκρασίας του κελιού στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας 

κυκλικής βολταμετρίας (a,c,e & g) και περισσότερων διαδοχικών κύκλων (b,d,f,h) για το ανοδικό 

ηλεκτρόδιο Pt-Ru. Ταυτόχρονη ποσοτική καταγραφή της μάζας 2 (Η2), και ποιοτική για τις μάζες 44 (CO2) 

και 31 (CH3OH). 
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Σχήμα 4.21. Επίδραση της θερμοκρασίας του κελιού στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας 

κυκλικής βολταμετρίας (a,c,e & g) και περισσότερων διαδοχικών κύκλων (b,d,f,h) για το εμπορικό 

ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru. Ταυτόχρονη ποσοτική καταγραφή της μάζας 2 (Η2), και ποιοτική για τις μάζες 

44 (CO2) και 31 (CH3OH). 



Κεφάλαιο 4o  Ηλεκτροχημική Αναμόρφωση Αλκοολών 

233 

 

 

 

Σχήμα 4.22. Επίδραση της θερμοκρασίας του κελιού στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας 

κυκλικής βολταμετρίας (a,c,e & g) και περισσότερων διαδοχικών κύκλων (b,d,f,h) για το εμπορικό 

ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-Ru. Ταυτόχρονη ποσοτική καταγραφή της μάζας 2 (Η2), και ποιοτική για τις μάζες  

44 (CO2) και 31 (CH3OH). Σύγκριση του βαθμονομημένου σήματος του Η2 με την παρατηρούμενη 

ποσότητα ρεύματος (ένθετα διαγράμματα) 
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Παρατηρείται ότι, η αύξηση του δυναμικού (Σχήματα 4.20-4.22) έχει ως συνέπεια την αύξηση 

της εκλυόμενης στην κάθοδο ποσότητας Η2. Κατά την αντίστροφη πορεία, η μείωση του 

δυναμικού συνοδεύεται από μείωση της ποσότητας του παραγόμενου Η2. Η σύγκριση των 

βαθμονομημένων σημάτων με τα μετρούμενα ρεύματα (ένθετο Σχήμα 4.22) δείχνει ότι η 

απόδοση είναι κοντά στο 100%. Με άλλα λόγια, όλο το ρεύμα χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του υδρογόνου.  

 

Σύγκριση εμπορικού ηλεκτροδίου με ηλεκτρόδια Pt-Ru και Pt-Ru-TiO2 

Στο Σχήμα 4.23 (a & b) παρουσιάζεται η επίδραση του δυναμικού στις πυκνότητες ρεύματος 

για διάφορες περιεκτικότητες μεθανόλης και θερμοκρασίες της κυψελίδας. Η 

ηλεκτροκαταλυτική δραστικότητα του τροποποιημένου με TiO2 ηλεκτροδίου είναι αυξημένη 

σε σχέση με τα υπόλοιπα δυο ηλεκτρόδια. Ενδεικτικά, για θερμοκρασία 60ºC και σε δυναμικό 

0.85 V το τροποποιημένο ηλεκτρόδιο με TiO2 εμφανίζει 18% παραπάνω ενεργότητα σε σχέση 

με τον εμπορικό καταλύτη. Η διαφορά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική εάν λάβουμε υπόψιν 

ότι στο τροποποιημένο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται κατά 50% λιγότερη ποσότητα από τα 

ονομαζόμενα ευγενή μέταλλα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πυκνότητα ρεύματος αυξάνεται 

γραμμικά με την αύξηση της θερμοκρασίας (Σχήμα 4.23 (b)). Αντιθέτως, η συγκέντρωση της 

μεθανόλης φαίνεται να έχει μικρότερη επίδραση στην πυκνότητα ρεύματος (Σχήμα 4.23 (a)). 

 

Σχήμα 4.26. Επίδραση του δυναμικού στο ρεύμα και στην κανονικοποιημένη πυκνότητα ρεύματος για 

συγκεντρώσεις μεθανόλης 0.5-3 Μ και θερμοκρασία 25οC (a) και θερμοκρασίες κυψελίδας 25-60οC και 

διάλυμα μεθανόλης 3 Μ (b). 
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Η σύγκριση των τριών ΜΕΑ πραγματοποιήθηκε στο μέγιστο δυναμικό 1 V και σε τρεις 

διαφορετικές θερμοκρασίες (Σχήμα 4.24). Η ποιο αποδοτική συστοιχία για την ηλεκτροχημική 

αναμόρφωση της μεθανόλης ήταν αυτή με το τροποποιημένο με TiO2 ανοδικό ηλεκτρόδιο. Οι 

άλλες δυο συστοιχίες παρουσίασαν σχεδόν παρόμοια συμπεριφορά. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας από 30 σε 50ºC παρατηρήθηκε διπλασιασμός της πυκνότητας ρεύματος για τη 

συστοιχία με το τροποποιημένο ανοδικό ηλεκτρόδιο. Μια επιπλέον αύξηση περίπου 30% 

σημειώθηκε με αύξηση της θερμοκρασίας από 50 σε 60ºC. 

 

Σχήμα 4.24. Σύγκριση πυκνότητας ρεύματος σε δυναμικό 1 V για τις συστοιχίες που μελετήθηκαν 

σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 

4.3.2 Ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2 κατά την ηλεκτροχημική αναμόρφωση μεθανόλης 

και αιθανόλης  

Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρονται τα αποτελέσματα της μελέτης αναμόρφωσης 

μεθανόλης και αιθανόλης σε μια συστοιχία μεμβράνης-ηλεκτροδίων με ανοδικό ηλεκτρόδιο 

Pt-SnO2/Ti χωρίς χρήση carbon cloth (δηλαδή με τη χρήση του υποστρώματος Ti και ως 

στρώμα διάχυσης). Εξετάστηκε η επίδραση διάφορων παραμέτρων, όπως η ροή του καυσίμου 

στην άνοδο, η συγκέντρωση της εκάστοτε αλκοόλης και της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην 

πυκνότητα ρεύματος. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε καυσίμου αναφέρθηκαν 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 (παράγραφο 3.1.3). 
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Επίδραση της ροής της μεθανόλης στο παρατηρούμενο ρεύμα και στην ποσότητα του 

παραγόμενου Η2 

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση της ροής της μεθανόλης στο παρατηρούμενο ρεύμα. Στο 

Σχήμα 4.25 απεικονίζεται η επίδραση μικρών ροών (0.5 έως 6 mL min-1) στην πυκνότητα 

ρεύματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πυκνότητα ρεύματος φαίνεται να αυξάνεται για 

ροή μέχρι 1 mL min-1, ενώ περαιτέρω αύξηση έχει ως συνέπεια την αντίθετη συμπεριφορά. Η 

μείωση αυτή είναι σύμφωνη με τη βιβλιογραφία καθώς με την αύξηση της ροής της μεθανόλης 

αυξάνεται η διάχυση του καυσίμου από την άνοδο στην κάθοδο της κυψελίδας με αποτέλεσμα 

τη μείωση της απόδοσης του συστήματος [69]. Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος επαφής του 

καυσίμου με τον καταλύτη στο ανοδικό ηλεκτρόδιο, με αποτέλεσμα την ατελή οξείδωση της 

αλκοόλης.  

 

Σχήμα 4.25. Επίδραση της ροής της μεθανόλης στη πυκνότητα ρεύματος. Τ=25˚C, C=3 M και 

ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 

 

Για περαιτέρω επιβεβαίωση του συγκεκριμένου φαινομένου πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

και σε μεγαλύτερο εύρος ροών υπό εφαρμογή σταθερού δυναμικού 0.8 V. Όπως παρατηρείται 

στο Σχήμα 4.26, η πυκνότητα του ρεύματος μειώνεται δραματικά με την αύξηση της ροής της 

μεθανόλης από 3 σε 20 mL min-1. Η μείωση μάλιστα φτάνει σε ποσοστό 40% και 39% για την 

πυκνότητα ρεύματος και την ποσότητα του παραγόμενου Η2, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.26. Επίδραση ροής στην πυκνότητα ρεύματος και στην ποσότητα του παραγόμενου Η2 σε 

σταθερό δυναμικό 0.8 V και θερμοκρασία 25˚C. 

 

Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης και της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην 

πυκνότητα ρεύματος για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2 

Με βάση τα προηγούμενα πειράματα επιλέχθηκε ως σταθερή ροή μεθανόλης 1 mL min-1. Η 

επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος, η οποία έχει άμεση 

σχέση με την παραγωγή υδρογόνου (Η2), μελετήθηκε για έξι διαφορετικές συγκεντρώσεις 

(Σχήμα 4.27). Στο Σχήμα 4.27 (ένθετο) παρατηρείται αύξηση στις πυκνότητες ρεύματος καθώς 

αυξάνεται η συγκέντρωση της μεθανόλης από 1 σε 5 Μ, όπου η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος 

είναι περίπου 21 mΑ cm-2. H επιπλέον αύξηση της συγκέντρωσης έχει ως συνέπεια αντίθετα 

αποτελέσματα, δηλαδή τη μείωση της πυκνότητας ρεύματος. Η μείωση αυτή στις μεγάλες 

συγκεντρώσεις μεθανόλης οφείλεται στη διάλυση της ιονομερούς Nafion που υπάρχει στο 

καταλυτικό στρώμα. Επίσης, ένας ακόμα λόγος είναι η αλλαγή στην αγωγιμότητα της 

μεμβράνης. Η μεμβράνη Nafion αποτελείται από ένα πλήθος συμπλεγμάτων τα οποία 

αλληλοσυνδέονται με στενούς πόρους. Σε κάθε σύμπλεγμα, το φορτίο της μεμβράνης 

εκτείνεται προς το κέντρο της κάθε σφαίρας. Όσο η συγκέντρωση της μεθανόλης αυξάνεται 

στο διάλυμα μεθανόλης-νερού, η πολικότητα του διαλύματος μειώνεται με αποτέλεσμα το 

μέγεθος του συμπλέγματος να αυξάνεται και η ιοντική αγωγιμότητα της μεμβράνης να 
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μειώνεται, με άμεση επίδραση στην πυκνότητα ρεύματος [70]. Παρόμοια συμπεριφορά έχει 

παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες για διαφορετικούς καταλύτες και συνθήκες [47,71]. 

 

 
 

Σχήμα 4.27. Επίδραση της συγκέντρωσης της μεθανόλης στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια 

της θετικής σάρωσης και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επίδραση της συγκέντρωσης στην πυκνότητα 

ρεύματος στο μέγιστο δυναμικό Ε=1 V (ένθετο). 

 

Η επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος μελετήθηκε κατά τη 

διάρκεια τριών διαδοχικών κύκλων με βήμα σάρωσης 20 mV s-1. Η ανάλυση του καθοδικού 

ρεύματος κατέστησε δυνατή την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των προϊόντων της 

αντίδρασης καθώς και τον υπολογισμό της απόδοσης ως προς την ποσότητα του υδρογόνο 

(Σχήμα 4.28). Η μέγιστη παραγωγή του υδρογόνου παρατηρείται στο μέγιστο δυναμικό και 

ρεύμα, όπως άλλωστε αναμενόταν. Η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος επιτυγχάνεται σε 

θερμοκρασία 60ºC και σε δυναμικό 1 V. Αντίθετα, το CO2 φαίνεται να ακολουθεί αντίθετη 

πορεία, όπως και στην περίπτωση της εμπορικής συστοιχίας (ΜΕΑ). Μια τέτοια συμπεριφορά 

συμπίπτει απόλυτα με τη θεωρία μεταφοράς πρωτονίων ή ιόντων σε μια μεμβράνη Nafion, 

όπου η μεταφορά των μορίων του CO2 είναι πάρα πολύ αργή σε σχέση με τη μεταφορά των 

πρωτονίων (Η+) που ακολουθεί κυρίως τον μηχανισμό Grotthouss. Η απόδοση του συστήματος 

μελετάται με τη σύγκριση των παρατηρούμενων ρευμάτων και τον ρυθμό του παραγόμενου Η2 

σε 6 διαφορετικά δυναμικά (0.2 V, 0.4 V, 0.6 V, 0.8 V, 1.0 V και 1.2 V) (Σχήμα 4.29). Για όλες 

σχεδόν τις θερμοκρασίες η απόδοση του συστήματος είναι περίπου 100% για δυναμικό έως 1V 

ενώ αρχίζει να μειώνεται όταν το δυναμικό πλησιάζει το 1.23 V, δηλαδή το δυναμικό της 
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ανταγωνιστικής αντίδρασης της έκλυσης του Ο2. Η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος και κατά 

συνέπεια η μέγιστη ποσότητα του παραγόμενου Η2 παρατηρείται σε θερμοκρασίες 50-60ºC. 

Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πυκνότητας ρεύματος 

εξαιτίας δυο φαινομένων, της διάχυσης της μεθανόλης από την άνοδο προς την κάθοδο της 

κυψελίδας και της αύξησης της ποσότητας του CO2 στην άνοδο, με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό ενός επιφανειακού στρώματος του συγκεκριμένου αερίου στην επιφάνεια του 

καταλύτη που αναστέλλει την πλήρη οξείδωση του καυσίμου (μεθανόλη) [72]. 

 

Σχήμα 4.28. Επίδραση της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια 

τριών διαδοχικών κύκλων και ταυτόχρονη ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης Η2 (m/z=2) και CO2 

(m/z=44) στην περίπτωση της ηλεκτροχημικής αναμόρφωσης της μεθανόλης 5 Μ. 

 

Η συμπεριφορά του ανοδικού ηλεκτροδίου Pt-SnO2/Ti μελετήθηκε και σε μεγαλύτερα 

επιβαλλόμενα δυναμικά (0-2 V) ώστε να εξετασθεί η λειτουργία του ηλεκτροδίου σε πιο 

αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Δηλαδή, σε συνθήκες όπου είναι εφικτή και η παραγωγή 
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οξυγόνου (Ο2). Στην προκειμένη περίπτωση μελετήθηκε η αντοχή του ηλεκτροδίου με χρήση 

χρονοαμπερομετρίας σε σταθερό δυναμικό 1.6 V και διάρκεια 5 ωρών, η επίδραση της 

θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος καθώς και η απόδοση του συστήματος ως προς το Η2. 

Ενδεικτικά και για θερμοκρασία 70ºC, τα προαναφερθείσα πειράματα παρουσιάζονται στα 

σχήματα 4.30-4.31. Παρόλο που η απόδοση της κυψελίδας σε σταθερό δυναμικό 1.6 V είναι 

μικρότερη από 100% η πτώση της ενεργότητας μετά το πέρας των 5 ωρών είναι μόνο 0.9% 

(Σχήμα 4.30). H πολύ μικρή μείωση της πυκνότητας ρεύματος κατατάσσει τα ανοδικά 

ηλεκτρόδια που έχουν ως υπόστρωμα το πλέγμα Ti πολύ σταθερά και ανθεκτικά με το πέρας 

του χρόνου. 

 

Σχήμα 4.29. Σύγκριση των παρατηρούμενων ρευμάτων με την ποσότητα του Η2 που παράγεται 

στην άνοδο για όλες τις εξεταζόμενες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχημικής 

αναμόρφωσης της μεθανόλης. 
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Σχήμα 4.30. Χρονοαμπερομετρία με ταυτόχρονη ανάλυση των προϊόντων (Η2 (m/z=2) και CO2 (m/z=44)) της 

ηλεκτροχημικής αντίδρασης της αναμόρφωσης της μεθανόλης (5 Μ) σε σταθερό δυναμικό 1.6 V. 

 

 

Σχήμα 4.31. Επίδραση της θερμοκρασίας του κελιού στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια τριών 

διαδοχικών κύκλων για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2/Ti, ταυτόχρονη ποσοτική ανάλυση της μάζας 2 (Η2) και 

ποιοτική της μάζας  44 (CO2) (a). Σύγκριση του βαθμονομημένου σήματος του Η2 με την παρατηρούμενη 

ποσότητα ρεύματος (b). Τ=50˚C και ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 

 

Επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης και της θερμοκρασίας της κυψελίδας στην 

πυκνότητα ρεύματος για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2 

Παρόμοια πειράματα με την ηλεκτροχημική αναμόρφωση της μεθανόλης πραγματοποιήθηκαν 

και στην περίπτωση της αιθανόλης διατηρώντας σταθερή ροή 1 mL min-1. Αρχικά, μελετήθηκε 
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η επίδραση της συγκέντρωσης της αιθανόλης (1-6 Μ) στην πυκνότητα ρεύματος (Σχήμα 4.32 

(a)). Η αύξηση της συγκέντρωσης της αιθανόλης επιδρά ελάχιστα στην πυκνότητα ρεύματος. 

Μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της πυκνότητας ρεύματος έχει η αύξηση της 

θερμοκρασίας της κυψελίδας (Σχήμα 4.32 (b)). Τα θερμοκρασιακά πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν σε συγκέντρωση αιθανόλης 6 Μ. 

 

 

Σχήμα 4.32. Επίδραση του δυναμικού στο ρεύμα και στην κανονικοποιημένη πυκνότητα ρεύματος για 
συγκεντρώσεις μεθανόλης 0.5-3 Μ και θερμοκρασία 25οC (a) και για θερμοκρασίες 25-70οC και διάλυμα 

μεθανόλης 3 Μ (b). 

 

Η παρατηρούμενη βελτίωση στην πυκνότητα ρεύματος μέχρι θερμοκρασία 50ºC οφείλεται 

κυρίως σε τρεις λόγους, στην αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας, στη μείωση της ωμικής 

αντίστασης και στην ενίσχυση της κινητικής της ηλεκτροχημικής αντίδρασης της 

αναμόρφωσης. H επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα της αύξηση της 

διάχυσης της αιθανόλης από την άνοδο προς την κάθοδο με αποτέλεσμα τη μείωση της 

πυκνότητας ρεύματος. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η απόδοση της διεργασίας ως προς το υδρογόνο (m/z=2), η 

παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα (m/z=44), τα πιθανά επιπλέον προϊόντα της αντίδρασης, 

όπως η ακεταλδεϋδη  (m/z=29) καθώς και φαινόμενα διάχυσης της αιθανόλης (m/z=31) 

χρησιμοποιήθηκε φασματογράφος μάζας (Σχήμα 4.33). Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 4.33, 

σε χαμηλή θερμοκρασία (Τ=25ºC), η έναρξη της παραγωγής του υδρογόνου (m/z=2) αρχίζει 

σε δυναμικό 0.6 V. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα η παραγωγή υδρογόνου 

να λαμβάνει χώρα σε χαμηλότερα δυναμικά. Πιο συγκεκριμένα, στη βέλτιστη θερμοκρασία 

λειτουργίας της ηλεκτρολυτικής κυψελίδας (Τ=50ºC), η έναρξη της παραγωγής υδρογόνου 
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(m/z=2) παρατηρείται από δυναμικό 0.4 V (Σχήμα 4.34). Σε αντίθεση με τη μεθανόλη, στην 

περίπτωση της αιθανόλης, μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος δεν συνεπάγεται με μεγαλύτερη 

παραγωγή υδρογόνου. Αν και η αντίδραση της οξείδωσης της αιθανόλης παράγει περισσότερα 

μόρια Η2 (αντίδραση 4-ΧΧVI), απ’ ότι η μεθανόλη, η απόδοση του συστήματος ήταν πολύ 

μικρότερη από το 100% και μειώθηκε δραματικά με την αύξηση της θερμοκρασίας της 

κυψελίδας (Σχήμα 4.35). Με τη βοήθεια του φασματογράφου μάζας ο οποίος συνδέθηκε στην 

κάθοδο της κυψελίδας εκτιμήθηκε η απόδοση του συστήματος ως προς το υδρογόνο σε ένα 

εύρος δυναμικών 0-1 V για όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας (Σχήμα 4.35). Από το Σχήμα 

4.35 προκύπτει ότι, η απόδοση ως προς το υδρογόνο μέχρι 1 V είναι περίπου 100% για τις 

θερμοκρασίες μέχρι 40ºC. Αντίθετα, περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως συνέπεια τη 

μείωση της απόδοσης. Η συμπεριφορά αυτή ίσως οφείλεται στην κατανάλωση του ρεύματος 

για μεγαλύτερη παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων που δηλητηριάζουν τον καταλύτη όπως το 

οξικό οξύ και η ακεταλδεϋδη (m/z=29). Δηλαδή με την αύξηση της θερμοκρασίας ευνοούνται 

οι παράλληλες αντιδράσεις για την παραγωγή παραπροϊόντων και όχι η παραγωγή του Η2. 

 

 
 

Σχήμα 4.33. Επίδραση του δυναμικού στο ρεύμα (CV) και στη σύσταση του καθοδικού ρεύματος (MSCV) 

για τις μάζες 29 (C2H4O), 31 (CΗ3OΗ), 44 (CO2) και 2 (Η2) χρησιμοποιώντας το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-

SnO2. Γραφικές παραστάσεις για την ελάχιστη (a) και μέγιστη εξεταζόμενη θερμοκρασία (b) και 

συγκέντρωση C2Η5OΗ 6.0 Μ.  
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Σχήμα 4.34. Γραφική παράσταση της βέλτιστης λειτουργίας του κελιού ως προς την πυκνότητα 

ρεύματος. Θερμοκρασία λειτουργίας 50˚C και συγκέντρωση C2Η5OΗ 6.0 Μ. Επίδραση της θερμοκρασίας 

της κυψελίδας στην πυκνότητα ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής βολταμετρίας (a) και τριών 

διαδοχικών κύκλων (b) καθώς και ταυτόχρονη ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης Η2 (m/z=2), CO2 

(m/z=44) και C2H4O (m/z=29). 

 

Σχήμα 4.35. Σύγκριση των παρατηρούμενων ρευμάτων με την ποσότητα του Η2 που παράγεται 

στην άνοδο για όλες τις εξεταζόμενες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχημικής 

αναμόρφωσης της αιθανόλης. 
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4.4 Συμπεράσματα 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του 4ου κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα: 

Η προσθήκη του ΤiΟ2 στην περίπτωση των ηλεκτροδίων Pt-Ru, αυξάνει την 

ηλεκτροκαταλυτική δραστικότητα. Η αύξηση της θερμοκρασίας της κυψελίδας (έως τους 

60οC) αυξάνει την πυκνότητα ρεύματος, με συνέπεια την αύξηση της ποσότητας του 

παραγόμενου Η2. Το ρεύμα της καθόδου μπορεί να αναλυθεί σε πραγματικό χρόνο με 

φασματογράφο μάζας και να καταγραφούν τα προφίλ των χημικών ενώσεων που υπάρχουν σε 

αυτό. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η σύζευξη κυκλικής βολταμετρίας και φασματοσκοπίας 

μάζας. Με χρήση πολυμερικής μεμβράνης Nafion 117® επιβεβαιώθηκαν φαινόμενα διάχυσης 

της μεθανόλης από την άνοδο στην κάθοδο, χωρίς να εμφανίζεται κάποια περιοδικότητα. 

Το ίδιο συνέβη και για το ανοδικό ηλεκτρόδιο Pt-SnO2, όπου επιβεβαιώθηκαν φαινόμενα 

διάχυσης τόσο του καυσίμου (CΗ3OH και C2H5OH) όσο και των προϊόντων της αντίδρασης 

της αναμόρφωσης που λαμβάνει χώρα στην άνοδο (CO2, C2H4O2, C2H4O). Η εκλεκτικότητα 

σε Η2 στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο CH3OH ήταν 100%. Στην περίπτωση 

της C2H5OH, η εκλεκτικότητα ήταν υψηλή σε χαμηλές θερμοκρασίες (<30°C) και μειωνόταν 

δραματικά με τη θερμοκρασία της κυψελίδας. 

Το υπόστρωμα του Ti μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την εναπόθεση 

διμεταλλικού ή τριμεταλλικού καταλύτη και την παρασκευή ανοδικού ηλεκτροδίου για την 

ηλεκτροχημική οξείδωση αλκοολών. Η ανθεκτικότητα, η καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα καθώς 

και η καλή διασπορά των μεταλλικών σωματιδίων παρουσία του Τi κατατάσσουν το 

συγκεκριμένο υπόστρωμα ικανό και πολλά υποσχόμενο για την παρασκευή ανοδικών 

ηλεκτροδίων σε ηλεκτρολυτικές κυψελίδες. 
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5.1 Θεωρητικό Μέρος 

5.1.1 Ηλεκτροχημική Εναπόθεση 

Η ηλεκτροχημική εναπόθεση, ή όπως επίσης είναι γνωστή ηλεκτροεναπόθεση, μπορεί να γίνει 

κατανοητή ως ειδική ηλεκτρόλυση, η οποία είναι μια διαδικασία αποβολής μετάλλου μέσα σε 

ηλεκτρολυτικά κελιά τα οποία περιέχουν το προς απόθεση μέταλλο ως ηλεκτρόδιο. Κατά την 

ηλεκτροεναπόθεση, στη μάζα των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών υπάρχουν ανιόντα και 

κατιόντα ελευθέρα να κινηθούν στο διάλυμα, κάτω από την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου 

που δημιουργείται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, τα οποία και τελικά έλκονται από το θετικό και 

το αρνητικό ηλεκτρόδιο αντίστοιχα. Τα κατιόντα κινούνται προς το αρνητικά φορτισμένο 

ηλεκτρόδιο, το όποιο ονομάζεται κάθοδος και εκεί προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια όπου και 

εξουδετερώνεται το φορτίο τους με αποτέλεσμα να ανάγονται και να μετατρέπονται σε 

ουδέτερα άτομα. Γενικά, η ηλεκτροχημική εναπόθεση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε αγώγιμα 

υλικά όπως ημιαγωγοί, μέταλλα, κράματα και αγώγιμα πολυμερή. Οι ηλεκτρολυτικές 

αντιδράσεις στην ουσία δεν είναι απλές αντιδράσεις αλλά παρουσιάζουν πολυπλοκότητα. Κάθε 

ιόν για να αποβάλει το φορτίο του (ή αλλιώς για να αναχθεί αν είναι κατιόν ή να οξειδωθεί αν 

είναι ανιόν), απαιτεί εφαρμογή ορισμένης τάσης, η τιμή της οποίας εξαρτάται ανάλογα με το 

ιόν και ονομάζεται τάση απόθεσης του ιόντος. Έτσι, σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα που 

υπάρχουν περισσότερα από ένα κατιόντα, με την επιβολή τάσης έλκονται όλα από την κάθοδο 

και αποφορτίζονται πρώτα εκείνα που έχουν μικρότερη τάση απόθεσης, ενώ δεν 

αποφορτίζονται εκείνα για τα οποία η τάση είναι μικρότερη από αυτή που χρειάζεται για  να 

αναχθούν. 

Στη διεπιφάνεια μεταξύ ηλεκτροδίου και ηλεκτρολύτη λαμβάνει χώρα η οξείδωση ή η 

αντίδραση της αναγωγής, αντιδράσεις οι οποίες συνοδεύονται από μεταφορά φορτίου μέχρι να 

επιτευχθεί ισορροπία. Τη συγκεκριμένη περίπτωση το δυναμικό του ηλεκτροδίου περιγράφεται 

από την εξίσωση Nernst: 

o i

RT
E = E + ln(a )

nF
                                                        (5.1) 

Όπου Εο το πρότυπο δυναμικό του ηλεκτροδίου ή αλλιώς η διαφορά δυναμικού μεταξύ του 

ηλεκτροδίου και του ηλεκτρολυτικού διαλύματος, R η σταθερά αερίων, Τ η θερμοκρασία και 

F η σταθερά Faraday. 

Στην περίπτωση που το δυναμικό του ηλεκτροδίου είναι αρνητικότερο (μεγαλύτερο) από την 

ενεργειακή στάθμη του μοριακού τροχιακού στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα, τότε τα ηλεκτρόνια 
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θα μεταφερθούν από το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα, με αποτέλεσμα τη διάσπαση ή αναγωγή του 

ηλεκτροδίου (Σχήμα 5.1 (α)). Εάν όμως, το δυναμικό του ηλεκτροδίου είναι θετικότερο 

(μικρότερο) από την ενεργειακή στάθμη του καλυμμένου μοριακού τροχιακού, τα ηλεκτρόνια 

θα μεταφερθούν από το διάλυμα στο ηλεκτρόδιο και η εναπόθεση ή η οξείδωση των 

ηλεκτρολυτικών ιόντων στο ηλεκτρόδιο θα πραγματοποιηθεί αυτόματα (Σχήμα 5.1 (b)) [1]. 

 

 

Σχήμα 5.1. Αναπαράσταση της αναγωγής (α) και οξειδωτικής (b) διαδικασίας του είδους Α 

σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα. 

 

5.1.2 Αρχές Ηλεκτροχημικής Εναπόθεσης  

Στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζεται μια τυπική διάταξη ηλεκτροχημικής εναπόθεσης στην οποία 

λαμβάνει χώρα η επικάλυψη μιας επιφάνειας. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελείται από ένα 

κελί το οποίο εκτός από τα ηλεκτρόδια εργασίας, βοηθητικό και αναφοράς περιέχει και τον 

κατάλληλο ηλεκτρολύτη. Για την εναπόθεση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός 

ποτενσιοστάτη, ο οποίος θα επιβάλλει δυναμικό και θα κατευθύνει τα φορτισμένα ιόντα. Ο 

ηλεκτρολύτης συνήθως αποτελείται από το υδατικό διάλυμα άλατος του μετάλλου, που 

πρόκειται να αποτεθεί [2].  
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Σχήμα 5.2. Διάταξη ηλεκτροχημικής εναπόθεσης. 

 

Όταν ένα άλας ιόντων μετάλλου διίσταται στο νερό στο διάλυμα ελευθερώνονται τα κατιόντα 

του προς απόθεση μετάλλου. Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα αποτελείται από άλατα, με σκοπό την 

αύξηση της αγωγιμότητας και ουσίες που ρυθμίζουν το pH και κατά συνέπεια και το δυναμικό 

εναπόθεσης, σύμφωνα με την εξίσωση 5.1, η οποία μετατρέπεται στην εξίσωση 5.2. Επίσης, 

υπάρχουν διάφορα πρόσθετα που επηρεάζουν ορισμένες ιδιότητες των επικαλύψεων, όπως η 

πρόσφυσή τους με το υπόστρωμα και η τραχύτητα.  

ο ref
Ε = Ε -Ε -0.059 pH                                              (5.2) 

O όρος Εref αναφέρεται στο ηλεκτρόδιο αναφοράς που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης. Η εφαρμογή δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση των μεταλλικών ιόντων 

(Μn+) του διαλύματος προς την επιφάνεια του υποστρώματος. Στην επιφάνεια αυτή λαμβάνει 

χώρα η ημιαντίδραση αναγωγής, σύμφωνα με την οποία τα κατιόντα του μετάλλου ανάγονται 

προς ουδέτερα άτομα μετάλλου (Μ). Το αποτέλεσμα της αναγωγής είναι η εναπόθεση 

μεταλλικών ατόμων στην επιθυμητή επιφάνεια, τα οποία μετά το πέρας της διαδικασίας 

σχηματίζουν μεταλλική επικάλυψη. Εξαιτίας της διαφοράς δυναμικού μεταξύ του ανοδικού 

(εργασίας) και καθοδικού (βοηθητικού) ηλεκτροδίου τα ανιόντα του άλατος (Αn-) κινούνται 

προς το καθοδικό ηλεκτρόδιο, όπου και αποφορτίζονται και μετατρέπονται σε ουδέτερα άτομα 

(Α) σύμφωνα με την ημιαντίδραση οξείδωσης. Η αντίδραση διάσπασης των ιόντων καθώς και 

οι ημιαντιδράσεις αναγωγής-οξείδωσης περιγράφονται από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

n n n n

n

n

M A M A

M ne M

A ne A

+ − + −

+ −

− −

→ +

+ →

− →

                                                         (5-I) 



Κεφάλαιο 5o                                                                   Ηλεκτροχημική Εναπόθεση Μετάλλων 

255 

 

Η διαδικασία της ηλεκτροχημικής εναπόθεσης διέπεται από τον Νόμο του Faraday (σχέση 5.3). 

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η μάζα του εναποτιθέμενου μετάλλου είναι ανάλογη της έντασης 

του ρεύματος Ι που εφαρμόζεται και της χρονικής διάρκειας της ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. 

M I t
m =

nF

 
                                                       (5.3) 

 

5.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτροχημική εναπόθεση 

Δυναμικό Εναπόθεσης 

Το δυναμικό που εφαρμόζεται μεταξύ του ανοδικού και καθοδικού ηλεκτροδίου αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην ηλεκτροχημική εναπόθεση. Για να εκδηλωθεί και να ξεκινήσει η 

διαδικασία της ηλεκτροχημικής εναπόθεσης, πρέπει το εφαρμοζόμενο δυναμικό να είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο μιας συγκεκριμένης τιμής η οποία ονομάζεται δυναμικό εναπόθεσης (E). To 

δυναμικό εναπόθεσης όπως είναι λογικό είναι διαφορετικό για κάθε ηλεκτροχημική αντίδραση 

και εξαρτάται από το διάλυμα και το προς απόθεση μέταλλο. Όταν το κελί αρχίσει να 

διαρρέεται από ρεύμα εμφανίζεται μια αρχική πτώση τάσης, η οποία ασκείται στους πόλους τις 

διάταξης. Η συγκεκριμένη πτώση οφείλεται κυρίως στην πόλωση των ηλεκτροδίων, η οποία 

δημιουργείται εξαιτίας της αύξησης της συγκέντρωσης των ιόντων στις περιοχές κοντά στις 

επιφάνειες των ηλεκτροδίων. Η μείωση της πυκνότητας ρεύματος ή η αύξηση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του παραπάνω φαινομένου. 

Επίσης, η πόλωση μπορεί να περιοριστεί με ανάδευση του διαλύματος, καθώς με αυτόν τον 

τρόπο μειώνεται ο αριθμός των ιόντων που συγκεντρώνονται γύρω από τα ηλεκτρόδια. Μια 

δευτερεύουσα πτώση παρατηρείται και από την ωμική πτώση δυναμικού (IR), η οποία 

δημιουργείται από τα αγώγιμα στρώματα στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων.  

 

Ηλεκτρολυτικό Διάλυμα 

Τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτροχημικές εναποθέσεις είναι τριών ειδών. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για όξινα, βασικά ή σύνθετα διαλύματα. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων χρησιμοποιούνται όξινα διαλύματα για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, είναι δυνατή 

η εφαρμογή υψηλών πυκνοτήτων ρεύματος και δεύτερον οι αντιδράσεις είναι πολύ γρήγορες 

με αποτέλεσμα υψηλή απόδοση ρεύματος. 
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Σταθεροποίηση του pH του διαλύματος 

Η ρύθμιση του pH στα ηλεκτρολυτικά κελιά γίνεται με την προσθήκη ειδικών διαλυμάτων τα 

οποία ονομάζονται ρυθμιστικά διαλύματα. Αυτά είναι διαλύματα που δεν επιτρέπουν απότομες 

μεταβολές του pH κατά την προσθήκη μικρών ποσοτήτων οξέων ή βάσεων. Με τα ρυθμιστικά 

διαλύματα αποφεύγεται η αύξηση του pH, λόγω της αναγωγής των ιόντων Η+ και κατά 

συνέπεια η δημιουργία ιζημάτων. Η ρύθμιση του pH στα ηλεκτρολυτικά κελιά γίνεται με την 

προσθήκη σε αυτά μικρών ποσοτήτων οξέων ή βάσεων. 

 

Ανοδικά και Καθοδικά Ηλεκτρόδια 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαλυτές άνοδοι, οι οποίες είναι 

κατασκευασμένες από το ίδιο το μέταλλο που πρόκειται να εναποτεθεί στην κάθοδο. Έτσι, με 

τη διάλυση, διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των ιόντων του μετάλλου στο διάλυμα. 

Σπανιότερα χρησιμοποιούνται αδρανείς άνοδοι, οι οποίες δε διαλύονται στο ηλεκτρολυτικό 

κελί. Οι άνοδοι αυτοί κατασκευάζονται από γραφίτη, ανοξείδωτο χάλυβα ή πλατίνα. Στην 

περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση των ιόντων του μετάλλου στο διάλυμα διατηρείται σταθερή 

με την προσθήκη διαλυτών ενώσεων του μετάλλου. Όσον αφορά τις καθόδους, στις 

ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις χρησιμοποιούνται τα προς επιμετάλλωση αντικείμενα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις βοηθητικά ηλεκτρόδια. 

 

5.1.4 Ηλεκτροχημική Εναπόθεση Κραμάτων  

Οι κραματικές ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις αναφέρονται σε εναποθέσεις δυο ή περισσοτέρων 

μετάλλων ή σε μορφή κραμάτων ή ξεχωριστών μετάλλων. Η ταυτόχρονη εναπόθεση δύο ή 

περισσοτέρων μετάλλων στο υπόστρωμα δεν οδηγεί απαραίτητα σε σχηματισμό κράματος, 

εφόσον είναι δυνατόν οι επικαλύψεις να αποτελούνται και από ανεξάρτητους κρυστάλλους των 

δύο μετάλλων. Το κράμα που σχηματίζεται μπορεί να αποτελείται από διάφορες κραματικές 

φάσεις, όπως στερεά διαλύματα αντικατάστασης ή ενδομεταλλικές φάσεις. Η παραγωγή 

ηλεκτρολυτικών κραματικών επικαλύψεων μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις αρχές της 

ηλεκτροχημικής εναπόθεσης, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα, το οποίο περιέχει 

άλατα των στοιχείων, που αποτελούν το κράμα. Η ηλεκτρολυτική εναπόθεση κραμάτων σε 

μεταλλικά υποστρώματα απαιτεί αυστηρό και συνεχή έλεγχο των συνθηκών της 

ηλεκτροχημικής εναπόθεσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρήση 
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ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων με πολύπλοκη χημική σύσταση. Παρά την εμφάνιση δυσκολιών 

στην εναπόθεση κραμάτων σε σχέση με την εναπόθεση καθαρών μετάλλων, οι ηλεκτρολυτικές 

κραματικές επικαλύψεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών στα Πανεπιστήμια και 

στη βιομηχανία κατά την τελευταία εικοσαετία. Αυτό οφείλεται στις καλύτερες ιδιότητες, που 

παρουσιάζουν συνήθως οι κραματικές επικαλύψεις, σε σύγκριση με τις επικαλύψεις καθαρών 

μετάλλων. Οι ηλεκτρολυτικές κραματικές επικαλύψεις έχουν μακροσκοπικά ομοιόμορφη 

δομή. Μικροσκοπικά όμως, οι επικαλύψεις αυτές είναι δυνατό να αποτελούνται από διάφορες 

φάσεις όπως, στερεά διαλύματα ή ενδομεταλλικές φάσεις. Η δομή των ηλεκτρολυτικών 

κραματικών επικαλύψεων μοιάζει με αυτήν των κραμάτων, που παρασκευάζονται με τήξη, 

αφού συνήθως αποτελούνται από τις ίδιες φάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι, κατά τη διαδικασία 

της ηλεκτροχημικής εναπόθεσης επικρατούν κυρίως φαινόμενα ηλεκτροκινητικής και 

ηλεκτροκρυστάλλωσης, έναντι των φαινομένων της θερμοδυναμικής. Οι ηλεκτρολυτικές 

κραματικές επικαλύψεις έχουν συνήθως καλύτερες ηλεκτροχημικές ιδιότητες σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες επικαλύψεις των καθαρών μετάλλων, που αποτελούν το κράμα. Οι κραματικές 

επικαλύψεις παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη σκληρότητα από τη σκληρότητα των 

καθαρών μετάλλων. Τα ανωτέρω φαινόμενα είναι πιθανόν να οφείλονται στη λεπτόκοκκη 

δομή, που παρουσιάζουν οι επικαλύψεις αυτές και στην παρουσία στερεών διαλυμάτων ή 

σκληρών ενδομεταλλικών φάσεων στη δομή των ηλεκτρολυτικών κραματικών επικαλύψεων. 

 

5.1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων 

Όταν δημιουργείται επιφανειακή πυκνότητα φορτίου μιας στερεής επιφάνειας ταυτόχρονα 

δημιουργείται μια ηλεκτροστατική δύναμη μεταξύ της στερεής επιφάνειας και των 

φορτισμένων ιόντων με σκοπό να διαχωρίσει τα θετικά από τα αρνητικά φορτισμένα είδη. 

Ωστόσο, υπάρχει μια κίνηση γνωστή ως Brownian καθώς και η εντροπική δύναμη οι οποίες 

ομοιογενούν τη διασπορά των φορτισμένων ειδών στο διάλυμα. Η διασπορά των ιόντων 

ελέγχεται κυρίως από τον συνδυασμό των παρακάτω δυνάμεων: 

I. Δύναμη Coulomb ή ηλεκτροστατική δύναμη 

II. Εντροπική δύναμη 

III. Κίνηση Brownian 

 

Η ανομοιογενής διασπορά των ιόντων οδηγεί στη δημιουργία της ονομαζόμενης 

διπλοστοιβάδας (Σχήμα 5.3). Η διπλοστοιβάδα περιέχει δυο ξεχωριστές στοιβάδες, την Stern 
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και Gouy (ή αλλιώς διπλοστοιβάδα διάχυσης). Τις δυο προαναφερθείσες διπλοστοιβάδες τις 

διαχωρίζει το επίπεδο Helmholtz. Μεταξύ του ηλεκτροδίου και του επιπέδου Helmholtz 

βρίσκεται η στοιβάδα Stern, όπου το ηλεκτρικό δυναμικό μειώνεται γραμμικά. Αντίθετα, στην 

περιοχή διάχυσης υπάρχει μη γραμμική μείωση του δυναμικού. 

 

 
 

Σχήμα 5.3. Σχηματική αναπαράσταση της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας κοντά στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

 

Δυναμικό έλξης Van der Waals 

Όταν τα σωματίδια είναι πολύ μικρά, δηλαδή σε μέγεθος μικρότερα του μm και είναι 

διασπαρμένα στον διαλύτη, η ελκτική δύναμη και η κίνηση Brownian παίζουν σημαντικό ρόλο, 

ενώ αντίθετα η επίδραση της βαρύτητας μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Για χάρη της 

απλότητας, θεωρούμε τα σωματίδια ως νάνο καθώς επίσης και σφαιρικά. Η δύναμη Van der 

Waals είναι αδύναμη και γίνεται σημαντική μόνο στις μικρές αποστάσεις μεταξύ των 

σωματιδίων. Επίσης, η κίνηση Brownian εξασφαλίζει ότι τα νανοσωματίδια συγκρούονται όλο 

το χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των δυο παραπάνω θεωριών έχει ως αποτέλεσμα την 

συσσώρευση των νανοσωματιδίων.  

Η ενσωμάτωση όλων των Van der Waals αλληλεπιδράσεων μεταξύ δυο σφαιρικών μοριακών 

ακτίνας r, σε απόσταση S, δίνει τη συνολική ενέργεια αλληλεπίδρασης ή δυναμικό έλξης: 

2 2 2

Α 2 2 2 2 2

2r 2r S + 4rS
Φ = -Α / 6 + + ln

S + 4rS S + 4rS+ 4r S + 4rS+ 4r

   
  
   

                           (5.4) 
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Όπου το αρνητικό πρόσημο δηλώνει την ελκτική φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

σωματιδίων και το Α είναι σταθερά Hamaker, η οποία είναι της τάξης 10-19 έως 10-20 J. Η 

συγκεκριμένη σταθερά εξαρτάται από τις ιδιότητες πόλωσης του μοριακού και από το μέσω 

που διαχωρίζει τα δυο μοριακά. Σε αυτή τη φάση διαχωρίζονται δυο ειδικές περιπτώσεις: 

I. Η απόσταση μεταξύ των δύο ίσων σφαιρικών σωματιδίων να είναι πολύ μικρότερη σε 

σχέση με την ακτίνα των σωματιδίων, S/r<<1. Η σχέση 5.4 απλοποιείται σε: 

Α

-Ar
Φ =

12S
  

II. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο μοριακών είναι διαφορετική από δυο 

νανοσωματιδίων; 

 
-6

Α  Φ S   

Στον παρακάτω Πίνακα 5.1 φαίνονται διαφορετικές εκφράσεις της έλξης Van der Waals για 

μερικές απλοποιημένες περιπτώσεις.  

 

Πίνακας 5.1. Απλοποιημένες μορφές για την έλξη Van der Waals μεταξύ δυο σωματιδίων 
 

Νανοσωματίδια  

(r1 και r2 >>S) 

ΦΑ 

Σφαιρικά, r1=r2 -Ar/12S 

Σφαιρικά, r1≠r2 -Ar1r2/6S(r1+r2) 

Παράλληλες επιφάνειες, 

πάχους δ 
-Α/12π[S-2+(2δ+S)-2+(δ+S)-2] 

Κύβοι -Α/12πS2 

 

Αλληλεπίδραση μεταξύ δυο σωματιδίων: Θεωρία DLVO 

H συνολική αλληλεπίδραση μεταξύ δυο σωματιδίων στα οποία έχει επέλθει ηλεκτροστατική 

ισορροπία περιγράφεται από τον συνδυασμό των δυνάμεων έλξης και απώθησης. Πιο 

συγκεκριμένα από την έλξη Van der Waals και την ηλεκτροστατική απώθηση (Εξ. 5.5).  

RΑΦ = Φ + Φ                                                                             (5.5) 

Η ηλεκτροστατική ισορροπία των σωματιδίων περιγράφεται ικανοποιητικά από τη θεωρία 

DLVO, η οποία ονομάστηκε προς τιμήν των Derjaguin, Landau, Verwey και Overbeek [3]. 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές σημαντικές υποθέσεις στη συγκεκριμένη θεωρία όπως: 

i. Άπειρη στερεή επιφάνεια (ηλεκτρόδιο εναπόθεσης) 

ii. Ομοιόμορφη πυκνότητα επιφανειακού φορτίου 
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iii. Σταθερό επιφανειακό ηλεκτρικό δυναμικό 

iv. Σταθερή συγκέντρωση θετικών και αρνητικών ιόντων 

v. Δεν υπάρχουν χημικές αντιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και του διαλυτικού μέσου 

 

Είναι φανερό ότι κάποιες υποθέσεις είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα των δυο 

νανοσωματιδίων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεωρία εξηγεί ικανοποιητικά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ δυο σωματιδίων, τα οποία είναι ηλεκτρικά φορτισμένα.  

Το Σχήμα 5.4 αναπαριστά την έλξη Van der Waals, την ηλεκτρική απώθηση και τον συνδυασμό 

των δυο αντίθετων δυναμικών ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των επιφανειών. Σε 

απόσταση πολύ μεγάλη από το ηλεκτρόδιο και οι δυο παραπάνω δυνάμεις τείνουν στο μηδέν. 

Κοντά στην επιφάνεια παρατηρείται ελάχιστο στο δυναμικό το οποίο οφείλεται στην έλξη Van 

der Waals. Ενώ το μέγιστο δυναμικό βρίσκεται σε απόσταση κοντά στην επιφάνεια, στην 

περιοχή όπου η δύναμη απώθησης επικρατεί της έλξης Van der Waals. Το μέγιστο αυτό 

ονομάζεται εμπόδιο δυναμικού. Στην περίπτωση που η τιμή του μεγίστου είναι μεγαλύτερη 

από 10 kT, όπου k η σταθερά Boltzmann, η σύγκρουση δυο σωματιδίων εξαιτίας της κίνησης 

Brownian δεν θα ξεπεράσει το συγκεκριμένο εμπόδιο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

συσσώρευση σωματιδίων. 

 

Σχήμα 5.4. Θεωρία DLVO.  

 

Στην περίπτωση που δυο σωματίδια είναι κοντά και η διπλοστοιβάδα του ενός σωματιδίου 

καλύπτει τη διπλοστοιβάδα του άλλου, τότε αναπτύσσεται η δύναμη απώθησης. Όταν η 

απόσταση μεταξύ των σωματιδίων μειώνεται η δύναμη απώθησης αυξάνεται και φτάνει σε ένα 

μέγιστο όταν η απόσταση αυτή ισορροπεί την απόσταση μεταξύ του εμποδίου δυναμικού και 

της επιφάνειας (Σχήμα 5.5). Η δύναμη απώθησης είναι αποτέλεσμα δύο φαινομένων. Πρώτον, 

η απώθηση που προκύπτει από το ηλεκτρικό δυναμικό, εξαιτίας της αλληλοκάλυψης των 
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διπλοστοιβάδων. Δεύτερων, η απώθηση που προκύπτει λόγω ώσμωσης. Όταν δυο σωματίδια 

πλησιάζουν το ένα το άλλο, η συγκέντρωση των ιόντων ανάμεσα στα δυο σωματίδια όπου οι 

διπλοστοιβάδες αλληλοκαλύπτονται αυξάνεται σημαντικά.  

 

Σχήμα 5.5. Ηλεκτροστατική απώθηση μεταξύ δυο σωματιδίων. 

 

Συγκέντρωση διαλύτη 

Η συγκέντρωση του καταλύτη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το μέγεθος 

των σωματιδίων. Όταν η συγκέντρωση του διαλύτη αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου, δεν 

παρατηρείται ο σχηματισμός νέων πυρήνων μεταλλικών σωματιδίων. Η δημιουργία πυρήνων 

λαμβάνει χώρα μόνο όταν ο υπερκορεσμός φτάνει σε τιμές πάνω από τη διαλυτότητα, δηλαδή 

αναφέρεται στο ενεργειακό εμπόδιο που καθορίζεται από την εξίσωση: 

*

ν

γ
r = -2

ΔG
 , 

( )
*

2

v

16πγ
ΔG =

3ΔG
                                       (5.5) 

Όπου γ η επιφανειακή ενέργεια δια την επιφάνεια, ΔG* κρίσιμη ενέργεια, r* κρίσιμη ακτίνα 

για τη δημιουργία του πυρήνα και ΔG ελεύθερη ενέργεια Gibbs. 

Μετά τον αρχικό σχηματισμό των πυρήνων, η συγκέντρωση ή ο υπερκορεσμός των μεγάλων 

σε μέγεθος ειδών μειώνεται με αποτέλεσμα και μείωση στην ελεύθερη ενέργει Gibbs. Όταν η 

συγκέντρωση μειώνεται κάτω από την ειδική συγκέντρωση, η οποία αναφέρεται στην κρίσιμη 

ενέργεια, δεν παρατηρείται ο σχηματισμός νέων πυρήνων αλλά μόνο η αύξηση του μεγέθους 

των ήδη υπαρχόντων πυρήνων. Το Σχήμα 5.6 παριστάνει σχηματικά τη σχέση μεταξύ του 

σχηματισμού των πυρήνων και τον ρυθμό αύξησης του μεγέθους με τη συγκέντρωση των ήδη 

ανεπτυγμένων ειδών.  



Κεφάλαιο 5o                                                                   Ηλεκτροχημική Εναπόθεση Μετάλλων 

262 

 

 

Σχήμα 5.6. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας. 
 

Ο σχηματισμός πυρήνων αρχίζει όταν η συγκέντρωση φτάνει στην ελάχιστη τιμή κορεσμού 

για να ξεπεράσει το ενεργειακό φράγμα. Η αύξηση του μεγέθους συμβαίνει ταυτόχρονα με την 

εμφάνιση των πυρήνων. Πάνω από την ελάχιστη συγκέντρωση (Cmin), ο σχηματισμός των 

πυρήνων και η αύξηση του μεγέθους είναι μη ξεχωριστές διαδικασίες, ωστόσο είναι 

διαδικασίες με διαφορετικές ταχύτητες. 

Για την σύνθεση νανοσωματιδίων με ομοιόμορφη διασπορά μεγέθους, είναι καλύτερο όλοι οι 

πυρήνες να σχηματιστούν την ίδια χρονική στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση οι πυρήνες έχουν 

ίδιο ή παρόμοιο μέγεθος και μεγαλώνουν ομοιόμορφα. Είναι εμφανές ότι προτιμάτε ο 

σχηματισμός των πυρήνων σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Η διασπορά μεγέθους των νανοσωματιδίων εξαρτάται από τη διαδικασία αύξησης του 

μεγέθους των πυρήνων. Η διαδικασία αύξησης  περιλαμβάνει πολλά στάδια με τα κυριότερα 

να είναι: 

i. Δημιουργία των ανεπτυγμένων ειδών 

ii. Διάχυση των ειδών από το διάλυμα στην επιφάνεια 

iii. Απορρόφηση των ειδών από την καλυμμένη επιφάνεια  

iv. Επιφανειακή αύξηση του μεγέθους  

 

5.1.6 Αντίδραση Έκλυσης Υδρογόνου-Ερμηνεία Καμπυλών Tafel 

Η αντίδραση έκλυσης υδρογόνου σε διάφορα ηλεκτρόδια αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης λόγω 

της μεγάλης τεχνολογικής σημασίας που έχει η εύρεση οικονομικά συμφέρουσας μεθόδου 

παραγωγής του, επειδή χρησιμοποιείται σαν αντιδραστήριο σε πολλές αντιδράσεις. 
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Η αντίδραση έκλυσης υδρογόνου περιγράφεται με δυο τρόπους. Ανάλογα με το ηλεκτρολυτικό 

διάλυμα που χρησιμοποιείται χωρίζεται σε: 

Αναγωγή του υδροξωνίου, σε όξινα διαλύματα, 
+ -

3 2 22H O + 2e H + 2H O    

Αναγωγή του νερού, σε βασικά διαλύματα 
- -

2 22H O + 2e H + 2OH   

 

Αναγωγή Υδροξωνίου 

Κάθε χημική αντίδραση αποτελείται από στοιχειώδη βήματα, τα οποία αθροίζοντάς τα δίνουν 

τη συνολική αντίδραση [4–10]. Τα στοιχειώδη βήματα είναι: 

+ -

3 2H O + e + M M - H + H O                  (Volmer) 

+ -

3 2 2M - H + H O + e H + H O + M         (Heyrovsky) 

22M - H H + 2M                                 (Tafel) 

Όπου, το Μ σημαίνει κενή μεταλλική θέση. Κάθε βήμα μπορεί να καθορίσει τον συνολικό 

ρυθμό, ανάλογα ποιο είναι και το πιο αργό (ρυθμορυθμιστικό βήμα). 

Όταν το βήμα Volmer καθορίζει τον ρυθμό της αντίδρασης, τα άλλα δυο βήματα δεν πρέπει να 

ληφθούν υπόψιν. Η κινητική έκφραση για τον ρυθμό της αντίδρασης δίνεται: 

+
3

VVolmer H O
r = k a (1-θ)                                                         (5.6) 

Όπου, ri και ki είναι ο ρυθμός και η κινητική σταθερά της αντίδρασης, ενώ 𝛼𝛨3𝛰+ η ενεργότητα 

των υδροξωνίων και θ η επιφανειακή κάλυψη από άτομα υδρογόνου. Επειδή αυτό το βήμα 

περιλαμβάνει μεταφορά ενός και μόνο ηλεκτρονίου, η κινητική σταθερά εξαρτάται από το 

επιβαλλόμενο δυναμικό, σύμφωνα με την εξίσωση 5.7. 

o
i i i i

k = k exp(-a fn )  ή 
o

-i -i i i
k = k exp{(1-a )fn }                          (5.7) 

Όπου, (kο) η πρότυπη σταθερά της αντίδρασης, (a) η σταθερά μεταφοράς του ηλεκτρονίου, 

(f)=F/RT και (n) η υπέρταση. Με την υπόθεση ότι το βήμα Volmer καθορίζει τον ολικό ρυθμό 

της αντίδρασης η επιφανειακή κάλυψη πρέπει να είναι κοντά στο 0. Άρα, συνδυάζοντας τις 

εξισώσεις 5.6 και 5.7, ο ρυθμός της αντίδρασης περιγράφεται από την εξίσωση: 
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+
3

o
V V VVolmer H O

r = k a exp(-a fn )                                            (5.8) 

Το επιβαλλόμενο ρεύμα συνδέεται με τον ρυθμό της αντίδρασης (r) από την εξίσωση: 

I = nFAr                                                                          (5.9) 

Όπου, (Ι) το ηλεκτρικό ρεύμα, (n) ο αριθμός των ηλεκτρονίων που λαμβάνουν χώρα στην 

αντίδραση, (Α) η επιφάνεια του ηλεκτροκαταλύτη. Από τις εξισώσεις 5.8 και 5.9 προκύπτει η 

ολική έκφραση που συνδέει το ρεύμα με τη σταθερά του ρυθμού της αντίδρασης: 

+
3

o
V V VH O

I = nFAk a exp(-a fn )                                             (5.10) 

Όταν το βήμα Heyrovsky είναι το ρυθμορυθμιστικό βήμα, το ροφημένο υδρογόνο καθώς και 

τα αντιδρώντα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Σε αυτή την περίπτωση η αντίδραση Volmer 

βρίσκεται σε ισορροπία, οπότε ο ρυθμός της αντιστρεπτής αντίδρασης δίνεται από την 

εξίσωση: 

2-V H O-Volmer
r = k a θ                                                         (5.11) 

Συνδυάζοντας την κανονική και την αντιστρεπτή αντίδραση προκύπτει η συνολική επικάλυψη 

που περιγράφεται από την εξίσωση 5.12. 

+
3

+
2 3

V H O

o
V VH O H O

Κ a
θ =

a exp(fn ) + K a
                                          (5.12) 

Όπου, Κv=kv/k –v. Ο ρυθμός αντίδρασης για το βήμα Heyrovsky δίνεται από την ακόλουθη 

έκφραση: 

+
3

HHeyrovksy H O
r = k a θ                                                     (5.13) 

Η τελική έκφραση για το ηλεκτρικό ρεύμα προκύπτει από τον συνδυασμό των εξισώσεων 5.7, 

5.9, 5.12 και 5.13. 

+
3

+
2 3

o o 2
H V H HH O

o
V VH O H O

k K a exp(-a fn )
I = nFA

a exp(fn ) +K a
                              (5.14) 

Στην τελευταία περίπτωση, όπου το ρυθμορυθμιστικό βήμα προκύπτει από την αντίδραση 

Tafel, τα αντιδρώντα παρέχονται από το βήμα Volmer, με αποτέλεσμα η εξίσωση 5.12 να 

ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ολικός ρυθμός θα δίνεται από την εξίσωση 5.15. 
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o 2
TTafel

r = k θ                                                              (5.15)  

Και η ολική έκφραση για το ρεύμα θα περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

+
3

+
2 3

2
o
V H Oo

T o
V VH O H O

K a
I = nFAk

a exp(fn )+ K a

 
 
 
 

                                (5.16) 

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ότι, το βήμα Tafel δεν περιλαμβάνει μεταφορά 

ηλεκτρονίου, οπότε η εξάρτηση του δυναμικού από το ρεύμα προκύπτει από τη συνολική 

κάλυψη της επιφάνειας.  

 

Αναγωγή του νερού 

Όπως και στην αναγωγή του υδροξωνίου, η αναγωγή του νερού περιγράφεται από τα παρακάτω 

βήματα [11–14]: 

- -

2H O + e + M M - H + OH                                     (Volmer) 

- -

2 2M - H + H O + e H + OH + M                              (Heyrovsky) 

22M - H H + 2M                                                     (Tafel) 

 

Όταν το ρυθμορυθμιστικό βήμα είναι το βήμα Volmer ο ρυθμός της αντίδρασης δίνεται από 

την εξίσωση: 

2V H OVolmer
r = k a (1-θ)                                                       (5.17) 

Όπως στην περίπτωση του υδροξωνίου έτσι και στην αναγωγή του νερού η επιφανειακή 

κάλυψη είναι ίση με το 0. Η τελική σχέση για το ρεύμα προκύπτει από τον συνδυασμό των 

εξισώσεων 5.7, 5.9 και 5.17.  

2

o
V V VH OI = nFAk a exp(-a fn )                                             (5.18) 

Στην περίπτωση που το βήμα Heyrovsky καθορίζει τον ρυθμό της αντίδρασης, η αντίδραση 

Volmer βρίσκεται ήδη σε ισορροπία, οπότε ο ρυθμός της αντιστρεπτής αντίδρασης είναι: 

--V -V OH
r = k a θ                                                                  (5.19) 
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Η επιφανειακή κάλυψη, ο ρυθμός αντίδρασης καθώς και το ρεύμα περιγράφονται από τις 

παρακάτω εξισώσεις: 

2

-
2

o
V H O

o
V V H OOH

K a
θ =

a exp(fn ) + K a
                                               (5.20) 

2H H OHeyrovsky
r = k a θ                                                         (5.21) 

2

-
2

o o 2
H V H HH O

o
V V H OOH

k K a exp(-a fn )
I = nFA

a exp(fn ) + K a
                                        (5.22) 

Όταν το ρυθμορυθμιστικό βήμα είναι η αντίδραση Tafel, όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση, η αντίδραση Volmer βρίσκεται ήδη σε ισορροπία, οπότε ισχύει η εξίσωση 5.20. Ο 

ρυθμός αντίδρασης δίνεται από την σχέση 5.15, οπότε η σχέση του ηλεκτρικού ρεύματος 

περιγράφεται από την εξίσωση 5.23. 

2

-
2

2
o
V H Oo

T o
V V H OOH

K a
I = nFAk

a exp(fn ) + K a

 
 
 
 

                                       (5.23) 

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν προσπαθήσει να 

μοντελοποιήσουν την αντίδραση της έκλυσης του υδρογόνου και πρότειναν συντελεστές Tafel 

ανάλογα με το ρυθμορυθμιστικό βήμα που ακολουθεί η αντίδραση [14]. Οι κλίσεις Tafel με 

τιμές 120, 40 και 30 mV/dec είναι ευρέως αποδεχτές για τα ρυθμορυθμιστικά βήματα Volmer, 

Heyrovsky και Tafel αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις κλίσεις Tafel που υπολογίζονται από την 

αντίδραση έκλυσης υδρογόνου είναι εφικτή η δυνατότητα κατανόησης του μηχανισμού της 

αντίδρασης. Δηλαδή, ποια αντίδραση καθορίζει τον συνολικό ρυθμό της αντίδρασης (Σχήμα 

5.7). 

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές προκύπτουν από θεωρητικούς υπολογισμούς και θέτοντας 

κάποιες παραμέτρους, όπως 𝑃𝐻2=1 και 𝑎𝐻2𝑂/𝑎𝐻3𝑂+/𝑎𝑂𝐻−=1/1/1. Πειραματικά έχει 

υπολογισθεί πληθώρα διαφορετικών τιμών ανάλογα με τις συνθήκες του εκάστοτε πειράματος 

[15–19].  
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Σχήμα 5.7. Συμπεριφορά διαγράμματος και συντελεστών Tafel όταν το ρυθμορυθμιστικό βήμα είναι: η 

αντίδραση Volmer (a), η αντίδραση Heyrovsky (b) και η αντίδραση Tafel (c) αντίστοιχα . 

 

 

5.1.7 Στόχος πειραμάτων 5ου Κεφαλαίου 

Στόχος του 5ου κεφαλαίου ήταν η μελέτη της επίδρασης της γεωμετρίας του υποστρώματος 

στις πυκνότητες ρεύματος κατά την αντίδραση έκλυσης υδρογόνου (HER). Η χρησιμοποίηση 

υποστρωμάτων με μακροπόρους για την εναπόθεση καταλυτών προτάθηκε για να βελτιωθεί η 

εκμετάλλευση περισσότερων ενεργών κέντρων του καθώς και για να μειωθεί η φόρτιση σε 

ευγενή μέταλλα. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά, δυο διαστάσεων, υποστρώματα (π.χ carbon 

cloth ή FTO) το πορώδες υπόστρωμα προσφέρει μεγάλη επιφάνεια, ενισχυμένη ηλεκτρολυτική 

διαπερατότητα και διάχυση αερίων, εξαιρετική δομή και γρήγορα μονοπάτια μεταφοράς 

ηλεκτρονίων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κεφαλαίου παρασκευάστηκαν δυο καταλύτες, 

Pt και Pt-Ni, υποστηριγμένοι σε carbon cloth, FTO, Ni foam και 3D carbon foam και 

εξετάσθηκαν κατά την αντίδραση HER σε όξινο και αλκαλικό διάλυμα. 
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5.2 Πειραματικό Μέρος 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε ηλεκτροχημική εναπόθεση σωματιδίων Pt καθώς και 

Pt-Ni σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα (τριών διαστάσεων πλέγμα νικελίου (Ni foam), 

τριών διαστάσεων πλέγμα άνθρακα (3D C), ανθρακικό ύφασμα (Carbon Cloth) και FTO). Οι 

πρόδρομες καταλυτικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν K2PtCl4 και NiCl2. Για τη 

διαδικασία της εναπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ένας ποτενσιοστάτης Bio-Logic, με τη βοήθεια 

του οποίου πραγματοποιήθηκε η επιβολή δυναμικού μονού παλμού (single pulse). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει την επιβολή σταθερού δυναμικού το οποίο διακόπτεται 

από επιβολή ανοιχτού κυκλώματος. Αυτή η διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί με πάρα πολύ καλά 

αποτελέσματα για την εναπόθεση καταλυτικών σωματιδίων σε υποστρώματα δυο διαστάσεων 

[20]. Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η ηλεκτροχημική εναπόθεση των καταλυτικών 

σωματιδίων με επιβολή σταθερού παλμικού δυναμικού ώσπου να επιτευχθεί συνολικό φορτίο 

200 ή 300 mC. Οι συνθήκες εναπόθεσης των σωματιδίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 και 

στο Σχήμα 5.8. 

Πίνακας 5.2. Εξεταζόμενες συνθήκες ηλεκτροχημικής εναπόθεσης. 
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Σχήμα 5.8. Κελί ηλεκτροχημικής εναπόθεσης και ηλεκτροχημικών πειραμάτων όπου (1) ηλεκτρόδιο 

εργασίας, (2) βοηθητικό ηλεκτρόδιο και (3) ηλεκτρόδιο αναφοράς (a). Επιβολή δυναμικού μονού 

παλμού και όριο εναπόθεσης 10 μC ανά εφαρμοζόμενο δυναμικό (b).  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα πειράματα του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν 

στο εργαστήριο του καθηγητή Syed Mubeen, (Department of Chemical and Biochemical 

Engineering, University of Iowa) 

 

5.3 Αποτελέσματα 

Η διαδικασία της εναπόθεσης ξεκίνησε με την επιβολή δυναμικού γραμμικής σάρωσης (LSV), 

ώστε να καταστεί κατανοητή η τιμή του επιβαλλόμενου σταθερού δυναμικού. Το Σχήμα 5.8 

παριστάνει τη γραμμική σάρωση δυναμικού σε διάλυμα Pt 10 mM και Pt Ni με γραμμομοριακή 

αναλογία 90-10. Για να είναι αγώγιμα τα προηγούμενα διαλύματα προστέθηκε NaCl 

συγκέντρωσης 0.5 Μ. Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 5.9, καθοριστικό ρόλο στην 

ηλεκτροχημική εναπόθεση παίζει ο καταλύτης και όχι τόσο το υπόστρωμα. Για παράδειγμα, η 

εναπόθεση των σωματιδίων Pt αρχίζει σε δυναμικό περίπου -0.4 V. Αντίθετα, για τα 

διμεταλλικά σωματίδια Pt-Ni το δυναμικό εναπόθεσης για όλα τα εξεταζόμενα υποστρώματα 

αρχίζει σε πολύ χαμηλότερο δυναμικό, περίπου -0.01 V. 

Η επίδραση του δυναμικού στο μέγεθος των σωματιδίων Pt καθώς και στη διασπορά τους 

μελετήθηκε με χρήση εικόνων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM). Διαφορετικές συνθήκες, 

όπως διαφορετικά επιβαλλόμενα δυναμικά, διαφορετικοί χρόνοι (φορτίο) εναπόθεσης και 

ανάδευση ή όχι του διαλύματος επιδρούν σημαντικά στο μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων 

καθώς και στη διασπορά τους.  
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Σχήμα 5.9. Γραμμική σάρωση δυναμικού για καταλύτες Pt και Pt-Ni σε υποστρώματα άνθρακα τριών 

διαστάσεων, υφάσματος άνθρακα, FTO και Ni τριών διαστάσεων. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το Σχήμα 5.10, η επιβολή μικρότερου δυναμικού ευνοεί τον ρυθμό 

αύξησης του μεγέθους των σωματιδίων, ενώ αντίθετα ο ρυθμός σχηματισμού των πυρήνων 

αυξάνεται με την επιβολή μεγαλύτερου δυναμικού (σύγκριση δείγματος Pt1, Pt2 και Pt4). 

Επίσης η εναπόθεση σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή επανάληψη εναπόθεσης μικρότερου 

φορτίου ευνοεί τον ρυθμό αύξησης του μεγέθους των σωματιδίων, καθώς το σωματίδιο δεν 

έχει επαρκή ενέργεια ώστε να σχηματίσει νέο πυρήνα, με αποτέλεσμα η δύναμη Van der Waals 

να επικρατεί (σύγκριση Pt2 Pt3). Η μη ανάδευση του διαλύματος έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

καλή διασπορά των σωματιδίων του καταλύτη, ως συνέπεια της μη ομοιόμορφης 

συγκέντρωσης των ιόντων στην επιφάνεια του υποστρώματος και στο εγγύς διάλυμα (Pt6). 

Τέλος, η αύξηση του συνολικού εναποτιθέμενου φορτίου δεν επιδρά σημαντικά στο μέγεθος 

των σωματιδίων αλλά μόνο στην πυκνότητα των σωματιδίων ανά επιφάνεια καθώς και στην 

απόσταση μεταξύ των σωματιδίων (Pt5). 

Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η καλύτερη διασπορά και το μικρότερο μέγεθος σωματιδίων ελήφθη 

με ανάδευση του διαλύματος και σε δυναμικό -0.6 V, η ηλεκτροχημική εναπόθεση του Pt 

καθώς και του διμεταλλικού καταλύτη Pt-Ni στα διάφορα υποστρώματα πραγματοποιήθηκε 

στις συγκεκριμένες συνθήκες. Από τις εικόνες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM) 

παρατηρείται το μέγεθος των μεταλλικών σωματιδίων για το διμεταλλικό καταλύτη Pt-Ni 

(Σχήμα 5.11). 
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Αναλυτικά, δεδομένα που ελήφθησαν από τις εικόνες SEM, όπως σωματίδια ανά επιφάνεια, 

μέσο μέγεθος και μέση απόσταση σωματιδίων, επιφάνεια που καταλαμβάνουν καθώς και η 

εξίσωση διασποράς που ακολουθούν τα σωματίδια παρέχονται στον Πίνακα 5.3.  

 

 
 

Σχήμα 5.10. Επίδραση συνθηκών στο μέγεθος και στην διασπορά των σωματιδίων του καταλύτη. 
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Σχήμα 5.11. Εικόνες SEM για τον υποστηριγμένο καταλύτη PtNi. 

 

Πίνακας 5.3. Αναλυτικά δεδομένα για τα μεταλλικά σωματίδια Pt και PtNi υπόστρωμα 3d C. 

 

 

Ηλεκτροχημικά Ενεργή Επιφάνεια 

Η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια (ESA) υπολογίστηκε με τη μέθοδο της ηλεκτροχημικής 

οξείδωσης του χαλκού (Cu) το οποίο είχε προηγουμένως εναποτεθεί στον καταλύτη 

ακολουθώντας τη διαδικασία της υποτασικής εναπόθεσης (UPD) [21,22]. Πιο συγκεκριμένα, 

διάλυμα 10 mM CuSO4 και 1 M HClO4 πραγματοποιήθηκε εναπόθεση Cu για διαφορετικούς 

χρόνους ώσπου η καταλυτική επιφάνεια να κορεσθεί πλήρως από τα ιόντα του χαλκού. Η 

ηλεκτροχημική επιφάνεια υπολογίστηκε τόσο για τον καταλύτη Pt όσο και για τον διμεταλλικό 

καταλύτη PtNi. O σκοπός των συγκεκριμένων πειραμάτων δεν ήταν η σύγκριση μεταξύ του 

μονομεταλλικού καταλύτη Pt με το διμεταλλικό PtNi, αλλά η σύγκριση των διαφορετικών 

υποστρωμάτων έχοντας μονομεταλλικό και διμεταλλικό καταλύτη. Tο υπόστρωμα του 

Sample Population density (n/μm2) particles occupied area % Particles distance (mean nm) Mean size (nm) Distribution Function

Pt_1 2±1 2,13±0,15 411±157 100±30 Gaussian

Pt_2 9±1 5,26±1,24 231±96 104±16 positive skewness

Pt_3 9±2 3,4±0,6 161±52 70±12 Gaussian

Pt_4 49±6 8,6±0,8 95±32 50±10 positive skewness

Pt_5 63±5 18,0±2,9 91±16 64±22 positive skewness

Pt_6 9±1 9,0±1,3 245±64 100±39 negative skewness

Pt_7 22±4 11,5±1,1 148±30 50±18 Gaussian

Pt-Ni 478±33 17,6±0,7 36±9 9,9±5,8 Gaussian

Pt-Co 600±85 18,8±2,8 40±10 34,6±19,7 positive skewness
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νικελίου (Νi foam) παρουσίασε μεγάλες πυκνότητες ρεύματος, φαινόμενο που οφείλεται στην 

εναπόθεση του Cu όχι μόνο στα μεταλλικά σωματίδια αλλά και στο υπόστρωμα. Σε αυτήν την 

περίπτωση η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. H 

καλύτερη διασπορά και το μικρότερο μέγεθος των σωματιδίων του καταλύτη στην περίπτωση 

του ανθρακικού υποστρώματος τριών διαστάσεων (3D C) έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 

ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια είναι 

περίπου 37% μεγαλύτερη στην περίπτωση του καταλύτη Pt όταν ως υπόστρωμα 

χρησιμοποιήθηκε το 3D C σε σχέση με το CC. Αντίστοιχα, για το διμεταλλικό καταλύτη PtNi 

η συγκεκριμένη διαφορά φτάνει σε ποσοστό 67% (Σχήμα 5.13). H μικρότερη ηλεκτροχημικά 

ενεργή επιφάνεια παρατηρείται για το υπόστρωμα FTO, όπου τα μεταλλικά σωματίδια 

δημιουργούν ένα ομοιόμορφο στρώμα. 

 

 

Σχήμα 5.12. Πειράματα υπολογισμού της ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνεια με την μέθοδο της 

ηλεκτροχημικής οξείδωσης του Cu. 
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Σχήμα 5.13. Ηλεκτροχημική ενεργή επιφάνεια για τους καταλύτες Pt και PtNi σε τρία διαφορετικά 

υποστρώματα. 

 

Μελέτη της αντίδρασης έκλυσης του υδρογόνου (HER) 

Η ηλεκτροχημική σύγκριση των εξεταζόμενων υποστρωμάτων πραγματοποιήθηκε για την 

αντίδραση έκλυσης υδρογόνου. Η αντίδραση αυτή εξετάστηκε για τους καταλύτες Pt και PtNi 

τόσο σε όξινο (1 Μ H2SO4) όσο και σε αλκαλικό (1 M KOH) ηλεκτρολύτη. H επίδραση της 

θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος παρουσιάζεται στα σχήματα 5.14-5.17. Τα 

θερμοκρασιακά πειράματα πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ενός θερμαινόμενου λουτρού. 

Όπως αναμενόταν, σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, η πυκνότητα ρεύματος αυξάνεται με 

αύξηση της θερμοκρασίας. H συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη καθώς η αύξηση της 

θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιοντικής αγωγιμότητας σύμφωνα με την 

εξίσωση 5.25.  

ο
ο o

25 C
λ = λ (1+α(θ -25))                                                  (5.25) 

όπου θ η θερμοκρασία του διαλύματος σε °C. Ο συντελεστής α είναι 0.02 για όλα τα ιόντα 

εκτός των (H+) και (OH-) που είναι 0.0139 και 0.0180, αντίστοιχα. Επίσης, σημαντική 

συνεισφορά στην αύξηση της πυκνότητας ρεύματος με την αύξηση της θερμοκρασίας έχει και 

η αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.  
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Σχήμα 5.14. Επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος για τον καταλύτη Pt 

υποστηριγμένο σε 3d C (a), CC (b), FTO (c) και Ni foam (d). Όξινος ηλεκτρολύτης H2SO4 1 M και 

ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 
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Σχήμα 5.15. Επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος για τον καταλύτη PtNi 

υποστηριγμένο σε 3d C (a), CC (b), FTO (c) και Ni foam (d). Όξινος ηλεκτρολύτης H2SO4 1 M και 

ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 
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Σχήμα 5.16. Επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος για τον καταλύτη Pt 

υποστηριγμένο σε 3d C (a), CC (b), FTO (c) και Ni foam (d). Αλκαλικός ηλεκτρολύτης ΚΟΗ 1 M και 

ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 
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Σχήμα 5.17. Επίδραση της θερμοκρασίας στην πυκνότητα ρεύματος για τον καταλύτη PtNi 

υποστηριγμένο σε 3d C (a), CC (b), FTO (c) και Ni foam (d). Αλκαλικός ηλεκτρολύτης ΚΟΗ 1 M και 

ταχύτητα σάρωσης 20 mV s-1. 

 

Παρότι η μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος παρατηρήθηκε όταν ως υπόστρωμα 

χρησιμοποιήθηκε το νικέλιο (Ni foam), το γεγονός αυτό συνδέθηκε κυρίως με τη δραστικότητα 

του ιδίου του υποστρώματος ως προς την αντίδραση έκλυσης του υδρογόνου. Ακολούθησαν οι 

πυκνότητες ρεύματος για τους καταλύτες που έχουν εναποτεθεί σε δομή άνθρακα τριών 

διαστάσεων (3D C). Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με την καλή διασπορά των μεταλλικών 

σωματιδίων καθώς και το μικρότερο μέγεθος των σωματιδίων για το εκάστοτε μέταλλο που 

παρατηρείται σύμφωνα με τις εικόνες SEM για το συγκεκριμένο υπόστρωμα (3D C).  
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Για λόγους περαιτέρω σύγκρισης σχεδιάστηκαν διαγράμματα Tafel σε όξινες και αλκαλικές 

συνθήκες για θερμοκρασία 25oC. Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι μικρότερος συντελεστής 

Tafel συνδέεται με υψηλή ενεργότητα ως προς την αντίδρασης έκλυσης υδρογόνου (HER) 

[11,23–25]. H αναμενόμενη τιμή της κλίσης Tafel για τις υψηλές υπερτάσεις (>15 mV) είναι 

120 mV dec-1 όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο θεωρητικό μέρος του 5ου κεφαλαίου. 

Παρέκκλιση από τη συγκεκριμένη τιμή οφείλεται κυρίως στις συνθήκες πραγματοποίησης του 

πειράματος. Παράγοντες όπως, φαινόμενα μεταφοράς μάζας στο διάλυμα και λήψη 

πειραματικών δεδομένων σε μη σταθερή κατάσταση, είναι οι βασικοί λόγοι της απόκλισης 

[26]. Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 5.18 (a) και (b), η κλίση Tafel κυμαίνεται μεταξύ 128-209 

mV dec-1. Σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, μικρότερη τιμή εμφανίζεται όταν ο καταλύτης 

είναι εναποτεθειμένος σε υπόστρωμα νικελίου. Το γεγονός αυτό καθιστά το συγκεκριμένο 

υπόστρωμα καταλληλότερο για την εναπόθεση μονομεταλλικού καταλύτη (Pt) ή διμεταλλικού 

καταλύτη (Pt-Ni) και χρήση αυτών για την αντίδραση έκλυσης του υδρογόνου.  

 

Σχήμα 5.18. Διαγράμματα και συντελεστές Tafel για καταλύτες Pt και Pt-Ni σε όξινο (a) και 

αλκαλικό (b) ηλεκτρολύτη.  

 

Με βάση τα διαγράμματα Tafel, πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον σύγκριση μεταξύ των 

υποστηριγμένων καταλυτών ως προς τις υπερτάσεις για την επίτευξη συγκεκριμένου ρεύματος. 

Όπως αναμενόταν, αύξηση ρεύματος σημαίνει και αύξηση της υπέρτασης ακολουθώντας τον 

νόμο του Tafel. Στο Σχήμα 5.19 (a) και (b) παρατηρείται, ότι απαιτείται υψηλότερη υπέρταση 

για την επίτευξη συγκεκριμένου ρεύματος στην περίπτωση υποστρωμάτων ανθρακικού 

υφάσματος (CC) και το FTO. Και στη συγκεκριμένη σύγκριση το υπόστρωμα νικελίου 

παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά ακολουθούμενη από το υπόστρωμα 3d C.  
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Σχήμα 5.19. Υπολογισμός υπέρτασης για 4 καθορισμένες τιμές πυκνότητας ρεύματος σε όξινο (a) 

και αλκαλικό (b) διάλυμα. 

 

Αξιοποιώντας τα πειράματα θερμοκρασιακής εξάρτησης (Σχήματα 5.14-5.17) είναι εφικτός ο 

υπολογισμός της ενέργειας ενεργοποίησης της εξεταζόμενης αντίδρασης. Από την εξίσωση 

Arrhenius (εξ. 5.26) και σε καθορισμένα επιβαλλόμενα δυναμικά προέκυψε η ενέργεια 

ενεργοποίησης [27].  

alni = const.-E / RT                                                              (5.26) 

Ενδεικτικά διαγράμματα υπολογισμού της ενέργειας ενεργοποίησης για τον καταλύτη Pt/3d C 

σε όξινο και αλκαλικό διάλυμα υπάρχουν στα Σχήματα 5.20 και 5.21 αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 5.20. Υπολογισμός της ενέργειας ενεργοποίησης (Ea) για τον καταλύτη Pt/3d C σε όξινο 

περιβάλλον συγκέντρωσης 1 Μ H2SO4. 
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Σχήμα 5.21. Υπολογισμός της ενέργειας ενεργοποίησης (Ea) για τον καταλύτη Pt/3d C σε αλκαλικό 

περιβάλλον συγκέντρωσης 1 Μ ΚΟΗ. 

 

Συνοπτικά, η ενέργεια ενεργοποίησης για τα εξεταζόμενα ηλεκτρόδια παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 5.22. Η ενέργεια ενεργοποίησης είναι υψηλή για μικρό επιβαλλόμενο δυναμικό και 

μειώνεται καθώς το συγκεκριμένο δυναμικό αυξάνεται. Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται άμεσα 

με την υπέρταση. Έχοντας υπόψιν την αντίδραση της έκλυσης του υδρογόνου, η ενέργεια 

ενεργοποίησης σε μικρή υπέρταση είναι μεγάλη, γεγονός που οφείλεται στην επιμήκυνση του 

δεσμού Pt-H. Καθώς η υπέρταση αυξάνεται, η αντίδραση γίνεται αυθόρμητη οπότε είναι 

αναμενόμενο η ενέργεια ενεργοποίησης να μειώνεται [28–31]. Όπως παρατηρείται από Σχήμα 

5.22 η ενέργεια ενεργοποίησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το υπόστρωμα ή τα μεταλλικά 

σωματίδια, αλλά είναι μέγεθος που εξαρτάται από την αλληλεπίδραση υποστρώματος-

σωματιδίων. Γενικά, παρατηρείται ίδια τάση των καμπυλών ενέργειας ενεργοποίησης (Εa) 

έναντι του επιβαλλόμενου δυναμικού για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση ηλεκτρολύτη ή 

καταλύτη. Αναλύοντας την ενέργεια ενεργοποίησης για τον όξινο ηλεκτρολύτη παρατηρείται 

ότι, για τον μονομεταλλικό καταλύτη Pt είναι μεγαλύτερη όταν ως υπόστρωμα χρησιμοποιείται 

το 3D C και ακολουθούν τα CC και FTO. Εν αντιθέσει με το μονομεταλλικό καταλύτη στον 

διμεταλλικό καταλύτη η ενέργεια ενεργοποίησης ακολουθεί τη σειρά CC>FTO>3D C (Σχήμα 

5.22 (a)). Σε αλκαλικό περιβάλλον οι καταλύτες παρουσιάζουν σχεδόν παρόμοια συμπεριφορά, 

όπου αρχικά υψηλότερη Εa εμφανίζεται για το ηλεκτρόδιο με υπόστρωμα CC και ακολουθούν 

3d C και FTO. Η μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται για τιμές επιβαλλόμενου δυναμικού 

μεγαλύτερες του -1.3 V (vs Hg/HgO) και για μονομεταλλικό καταλύτη Pt (Σχήμα 5.22 (b)). 
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Σχήμα 5.22. Ενέργεια ενεργοποίησης (Εa) σε διαφορετικά επιβαλλόμενα δυναμικά για όξινο (a) και 

αλκαλικό διάλυμα (b). 

 

Για να μελετηθεί η σταθερότητα των ηλεκτροδίων πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

χρονοαμπερομετρίας σε όξινο και αλκαλικό διάλυμα υπό σταθερό δυναμικό, διάρκειας 20 

ωρών (Σχήματα 5.23 και 5.24). Στο Σχήμα 5.23 φαίνεται η υποβάθμιση του καταλύτη Pt και 

PtNi σε όξινο περιβάλλον. Όπως παρατηρείται, η ενεργότητα είναι σταθερή για τους καταλύτες 

των υποστρωμάτων 3D C, CC και FTO. Αντίθετα, για τον φορέα του νικελίου (Ni foam) αν 

και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ενεργότητα, η ολική διάβρωση του υποστρώματος μετά το 

πέρας των 13 και 14 ωρών για τον καταλύτη PtNi και Pt αντίστοιχα, το καθιστά μη κατάλληλο 

υπόστρωμα για την αντίδραση έκλυσης υδρογόνου σε όξινες συνθήκες. Για πιο λεπτομερή 

μελέτη του φαινομένου της υποβάθμισης του καταλύτη κατά τη διάρκεια της 

χρονοαμπερομετρίας, κάθε 4 ώρες ελήφθησαν καμπύλες γραμμικής σάρωσης του δυναμικού. 

Η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος που προκύπτει στην εκάστοτε περίπτωση παριστάνεται στα 

πάνω Σχήματα 5.23 και 5.24. Όπως αναμένεται, η πυκνότητα ρεύματος υποβαθμίζεται 

περισσότερο σε όξινο διάλυμα απ’ ότι σε αλκαλικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

περίπτωση του υποστρώματος νικελίου όπου στο όξινο διάλυμα παρατηρείται δραματική 

μείωση του ρεύματος και μετά το πέρας 12 ή 16 ωρών επέρχεται ολοκληρωτική διάβρωση του 

ηλεκτροδίου. Η σειρά υποβάθμισης της μέγιστης πυκνότητας ρεύματος είναι η ίδια για όλα τα 

εξεταζόμενα ηλεκτρόδια (Ni foam>CC>FTO>3D C). Η ελάχιστη παρατηρείται στο 

υπόστρωμα 3D C και κυμαίνεται σε ποσοστό 10-17%. Αντίθετα, ο καταλύτης στο υπόστρωμα 
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Ni foam υποβαθμίζεται 100% σε όξινο περιβάλλον και 55-61% σε αλκαλικό (Σχήμα 5.23 (a) 

& (b) πάνω). 

 

Σχήμα 5.23. Χρονοαμπερομετρία και μέγιστη παρατηρούμενη πυκνότητα ρεύματος για καταλύτη 

Pt (a) και PtNi (b) σε όξινο περιβάλλον. 

 

 

Σχήμα 5.24. Χρονοαμπερομετρία και μέγιστη παρατηρούμενη πυκνότητα ρεύματος για καταλύτη 

Pt (a) και PtNi (b) σε αλκαλικό περιβάλλον. 

 

5.4 Συμπεράσματα  

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά μελετήθηκαν οι συνθήκες μιας ηλεκτροχημικής εναπόθεσης 

μονομεταλλικού καταλύτη. Δηλαδή, πως επιδρά κυρίως το επιβαλλόμενο δυναμικό στο 
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μέγεθος των σωματιδίων. Η ολοκλήρωση των πειραμάτων έδειξε ότι οι βέλτιστες συνθήκες για 

την εναπόθεση καταλύτη Pt ήταν σε δυναμικό -0.6 V και ανάδευση του ηλεκτρολυτικού 

διαλύματος.  

Πραγματοποιήθηκε εναπόθεση μονομεταλλικού (Pt) και διμεταλλικού (PtNi) καταλύτη σε 

τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ( 3D C, Carbon Cloth, FTO και Ni Foam). Καταλληλότερο 

υπόστρωμα και για τους δυο προαναφερόμενους καταλύτες φάνηκε να είναι το Ni foam, καθώς 

οι πυκνότητες ρεύματος που μετρήθηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερες τόσο σε όξινο όσο και σε 

αλκαλικό διάλυμα. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση των πειραμάτων παρατηρήθηκε ότι το 

υπόστρωμα του Ni υπόκειται σε μεγάλη υποβάθμιση της ενεργότητας εξαιτίας της διάβρωσης 

του υποστρώματος, φαινόμενο το οποίο είναι εντονότερο σε όξινες συνθήκες. Από την άλλη 

μεριά, αξιοσημείωτη είναι η μικρή υποβάθμιση που παρουσίασε η ενεργότητα του καταλύτη 

στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα το 3D C (μέγιστη υποβάθμιση 17% μετά 

το πέρας των 20 ωρών και σε όξινες συνθήκες). Η μεγάλη ενεργότητα των καταλυτών που 

υποστηρίζονται σε υπόστρωμα 3D C καθώς και η μικρή υποβάθμιση του καταλύτη καθιστά το 

συγκεκριμένο υλικό καταλληλότερο για την εναπόθεση διαφόρων καταλυτών στη μελέτη της 

αντίδρασης έκλυσης του υδρογόνου.  

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη πρέπει να αναφερθεί ότι η ενέργεια ενεργοποίησης είναι ένα 

μέγεθος που ίσως συσχετίζεται με την αλληλεπίδραση του καταλύτη με το υπόστρωμα και όχι 

ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει μόνο τον καταλύτη ή μόνο το υπόστρωμα, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την υπολογισμένη ενέργεια ενεργοποίησης σε όξινα και αλκαλικά 

διαλύματα. Για την πλήρη κατανόηση του φαινομένου πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω 

πειράματα φυσικοχημικού και ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού.  

Η καλύτερη συμπεριφορά των καταλυτών Pt ή PtNi στο 3D C αποδόθηκε στην καλύτερη 

διασπορά των μετάλλων και στον σχηματισμό μικρότερων μεταλλικών σωματιδίων με 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ηλεκτροχημικά ενεργή επιφάνεια. Επιπλέον, ο σχηματισμός 

ξεχωριστών μεταλλικών σωματιδίων (εικόνες SEM) έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 

ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα στην αντίδραση έκλυσης υδρογόνου. Αντίθετα, ο σχηματισμός 

καταλυτικού φιλμ ή η συσσώρευση των μεταλλικών σωματιδίων οδηγεί σε μειωμένη 

ενεργότητα (κυρίως όταν χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα το FTO). 
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6.1 Θεωρητικό Μέρος 

Η ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης (EPOC) ή μη Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική 

τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας (NEMCA) αποτελεί ένα φαινόμενο στο πεδίο της 

κατάλυσης/ηλεκτροκατάλυσης [1,2]. O όρος EPOC χρησιμοποιείται κυρίως για την περιγραφή 

της αντιστρεπτής διαδικασίας αύξησης του ρυθμού μιας καταλυτικής αντίδρασης. Η εφαρμογή 

σταθερού ρεύματος ή δυναμικού μεταξύ ενός ηλεκτροδίου εργασίας και ενός βοηθητικού 

ηλεκτροδίου επιφέρει την παρατηρούμενη μεταβολή του ρυθμού καθώς και της καταλυτικής 

εκλεκτικότητας. Κατά την διάρκεια ενός πειράματος ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, ο καταλύτης 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως ηλεκτρόδιο εργασίας, ενώ ο έλεγχος του ρυθμού ροής των 

προωθητικών ειδών (ιόντων) πραγματοποιείται με εφαρμογή σταθερού δυναμικού ή ρεύματος 

μέσω ενός εξωτερικού κυκλώματος. Η παρουσία των προωθητικών ειδών στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας μπορεί να αλλάξει σημαντικά το έργο εξόδου του καταλύτη με αποτέλεσμα την 

ισχυρή ή μη προσρόφηση των αντιδρώντων ή/και των ενδιάμεσων προϊόντων της αντίδρασης.  

Το φαινόμενο NEMCA ή EPOC έχει παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας κυρίως στερεούς 

ηλεκτρολύτες αλλά και κατά την παρουσία υγρών ηλεκτρολυτών, παρότι ο αριθμός τέτοιων 

αναφορών υστερεί σημαντικά. Στην περίπτωση των υγρών ηλεκτρολυτών παρουσιάζεται 

περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (όπως συμβαίνει στα υδατικά συστήματα) και παρουσιάζουν το φαινόμενο 

EPOC. Παλαιότερες έρευνες από τις ομάδες των K. Βαγενά [3,4] και Στ. Νεοφυτίδη [5] έχουν 

δείξει ότι η εφαρμογή θετικού ρεύματος σε καταλύτες Pt/C, Pt/graphite και Pt/Vulcan κατά την 

αντίδραση της οξείδωσης του Η2, αυξάνει τον καταλυτικό ρυθμό έως και 5 φορές, ενώ η 

μεταβολή του είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που αναμενόταν από τον 

Νόμο του Faraday (I/2F). 

Επιπλέον οι Anastasijevic et al. ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στη μη Φαρανταϊκή 

συμπεριφορά της αντίδρασης παραγωγής υδρογόνου κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση 

αλδεϋδών παρουσία μετάλλων της σειράς Ib σε θερμοκρασία περιβάλλοντος [6]. Η αντίδραση 

υδρογόνωσης του μαλεϊκού οξέος σε λευκόχρυσο από τους Lamy-Pitara et al. αποτελεί την 

πρώτη αναφορά εμφάνισης NEMCA σε όξινο ηλεκτρολύτη [7]. Οι ίδιοι ερευνητές 

διερευνώντας το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής  ενίσχυσης σε διάλυμα υπερχλωρικού οξέος, 

παρατήρησαν μικρή αύξηση της παραμέτρου Λ ( = Δr I 2F ) με μεταβολή του δυναμικού του 

ηλεκτροδίου. Σημείωσαν δε την απουσία του φαινομένου όταν ο ηλεκτρολύτης ήταν θειϊκό ή 
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υπερχλωρικό οξύ γεγονός που συνδέεται με την ισχυρή ικανότητα ρόφησης των ανιόντων 

HSO4
- και Cl- στη διεπιφάνεια. 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης κατά την 

οξείδωση του υδρογόνου σε τρεις διαφορετικούς καταλύτες Pt/C, Rh/C και Pd/C. Κατά τη 

διάρκεια του πειράματος λαμβάνουν χώρα τόσο η καταλυτική αντίδραση όσο και οι 

ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (υπό συνθήκες πόλωσης). 

Σε ανοικτό κύκλωμα η καταλυτική οξείδωση του Η2 περιγράφεται από την αντίδραση 6-Ι: 

cr
2 2 2

1
H + O H O

2
⎯⎯→                                                (6-Ι) 

Η εξίσωση 6.1 περιγράφει τον παρατηρούμενο ρυθμό κατανάλωσης του Η2 (𝑟𝐻2

𝑜 ) και του Ο2 

(𝑟𝑂2

𝑜 ). Οι συγκεκριμένοι ρυθμοί καθορίζουν τον καταλυτικό ρυθμό της αντίδρασης 6-Ι, rc : 

2

o o
c H Or = r = r                                                          (6.1) 

Όπου 𝑟𝑂
𝑜 = 2𝑟𝑂2

𝑜  

Υπό συνθήκες πόλωσης, εφαρμόζοντας δηλαδή ένα εξωτερικό ρεύμα στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας, το οποίο είναι εμβαπτισμένο σε βασικό διάλυμα, προκύπτουν οι παρακάτω 

ηλεκτροχημικές αντιδράσεις: 

ct,1r
- -

2 2H + 2OH 2H O + 2e⎯⎯⎯→⎯⎯⎯            o

1E = -0.828 V         (6-ΙΙ) 

ct,2r
- -

2 2

1
2OH O + H O + 2e

2
⎯⎯⎯→⎯⎯⎯             

o

2E = +0.401 V     (6-ΙΙΙ) 

Τα δυναμικά ισορροπίας έχουν άμεση σχέση με το είδος του ηλεκτρολύτη και προκύπτουν από 

την εξίσωση Nernst: 

o o
app sol

E = E -E                                                      (6.2) 

Για την καλύτερη κατανόηση και υπολογισμό του δυναμικού ισορροπίας ακολουθεί ένα απλό 

παράδειγμα, βασισμένο σε διάγραμμα Pourbaix, όπου παρατηρείται η εξάρτηση του δυναμικού 

από το pH του διαλύματος (Σχήμα 6.1). 
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Σχήμα 6.1. Διάγραμμα Pourbaix. 

 

Για μια γενική αντίδραση: 

 
+ -

2aA + mH + ze bB+ H O→                                      (6-IV) 

η εξίσωση Nernst δίνεται από την εξίσωση: 

a

o o
app b

ART RT
E = E - ln - m pH

zF zFB

  

  

                                             (6.3) 

Εφαρμόζοντας την εξίσωση 6.3 για την αντίδραση 6-ΙΙΙ έχουμε: 

-

-
2 2

-

2

-
2

2
o o OH
app 1/2 2

O Η Ο e

2
o OH

1/2
O

o 1/2
OOH

αRT
E = E - ln

2F α ×α ×α

αRT
= E - ln

2F α

RT RT
= E - lnα + lnα

F 2F

 

Αντικαθιστώντας τις ενεργότητες των Η+ και ΟΗ- με τη σταθερά ιοντισμού, + -Οw Η Η
= α  αK  

προκύπτει η σχέση: 

+
2

+

o o 1/2
app w OH

o
w H

RT RT RT
E = E - lnK + lnα + lnα

F F 2F
RT RT

= E - lnK + lnα
F F
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Η τελική εξίσωση που προκύπτει δίνεται από την εξίσωση 6.4: 

o o
app wE = E -0.059logK -0.059 pH                                      (6.4) 

Σε αλκαλικό διάλυμα με pH=13 το δυναμικό ισορροπίας είναι: 

o o -14
appE = E -0.059log10 -0.059 13 = 0.401 V +0.826 V -0.767 V = 0.460 V  

Αντίστοιχα σε όξινο περιβάλλον και για pH=1 προκύπτει το δυναμικό: 

o o 0
appE = E -0.059log10 -0.059 1=1.229 V +0 V -0.059 V =1.17 V  

 

6.1.1 Παράμετροι Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης  

Για την ποσοτικοποίηση του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής χρησιμοποιούνται δυο 

παράμετροι: 

1. Ο λόγος προσαύξησης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, ο οποίος ορίζεται ως:  

o

r
ρ =

r
                                                                      (6.5) 

όπου r: ο ρυθμός της αντίδρασης υπό συνθήκες πόλωσης, και 

rο: ο ρυθμός της αντίδρασης σε συνθήκες ανοικτού κυκλώματος (I=0) 

2. Η Φαρανταϊκή απόδοση ή συντελεστής ενίσχυσης (Λ), ο οποίος ορίζεται ως:  

Δr
Λ =

I / nF
                                                               (6.4) 

Όπου: 

Δr = r-ro η μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού της αντίδρασης  

I: το επιβαλλόμενο ρεύμα  

n: το φορτίο του ιόντος  

F: η σταθερά του Faraday  

Μια αντίδραση εμφανίζει μη Φαρανταϊκή ενίσχυση όταν |Λ|>1. Οι αντιδράσεις 

χαρακτηρίζονται ηλεκτρόφοβες όταν Λ>1 και ηλεκτρόφιλες όταν Λ<-1.  
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6.1.2 Φασματομετρία Μάζας 

Φασματομετρία μάζας (Mass Spectrometry, MS) ονομάζεται η αναλυτική τεχνική κατά την 

οποία τα μόρια (συστατικά) ενός δείγματος μετατρέπονται σε ταχύτατα κινούμενα ιόντα και 

στη συνέχεια διαχωρίζονται σε σχέση με το λόγο της μάζας προς το φορτίο τους (m/z). Η 

φασματομετρία μαζών είναι από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές ανάλυσης και εφαρμόζεται, 

ευρέως, σε πολλούς τομείς τεχνολογίας και έρευνας. Η πρόοδος στη μικροηλεκτρονική και οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις στη χημική ανάλυση, έχουν προωθήσει την ανάπτυξη της τεχνικής και 

την έχουν καταστήσει απαραίτητο εργαλείο για μεγάλο φάσμα επιστημονικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. Κύριο πεδίο εφαρμογής είναι οι επιστήμες ζωής, τα τρόφιμα και οι 

περιβαλλοντικές επιστήμες. Αυτό συμβαίνει γιατί η φασματομετρία μαζών προσφέρει 

πληροφορίες για: 

α) την ποιοτική και ποσοτική σύσταση αγνώστων μιγμάτων,  

β) τη χημική δομή πολύ μεγάλου αριθμού ενώσεων, 

γ) την παρουσία και το ποσοστό ισοτόπων,  

δ) τη δομή και σύσταση επιφανειών με μορφή απεικόνισης (MS Imaging).  

 

6.1.3 Στόχος πειραμάτων του 6ου Κεφαλαίου 

Η ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης (EPOC) έχει μελετηθεί εκτενώς σε πλήθος στερεών 

ηλεκτρολυτών και καταλυτών για πολλές αντιδράσεις. Στόχος του κεφαλαίου ήταν η 

διερεύνηση του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε υδατικά διαλύματα. Πιο 

συγκεκριμένα μελετήθηκε η ηλεκτροχημική ενίσχυση της οξείδωσης του υδρογόνου σε 

αλκαλικό διάλυμα. Εξετάστηκε η επίδραση του λόγου Ο2:Η2 καθώς και η φόρτιση του 

ηλεκτροδίου σε Pt. Επιπλέον, για την ίδια αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν εμπορικοί καταλύτες 

Rh και Pd. 

 

6.2 Πειραματικό μέρος 

Τα ηλεκτροχημικά πειράματα διεξήχθησαν κυρίως σε δυο θερμοκρασίες, 25 και 45°C σε ένα 

ηλεκτροχημικό κελί ενιαίου θαλάμου, όγκου 0.5 L και χρήση τριών ηλεκτροδίων (εργασίας, 

βοηθητικού και αναφοράς). Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΚΟΗ (0.05 Μ – 0.5 
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Μ). Οι εμπορικοί καταλύτες Pt, Pd και Rh (E-tek) που χρησιμοποιήθηκαν ως ηλεκτρόδια 

εργασίας ήταν μεταλλικά σωματίδια διεσπαρμένα σε Vulcan XC-72 και εναποτεθειμένα πάνω 

σε ύφασμα άνθρακα (carbon cloth) το οποίο λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως στρώμα 

διάχυσης των αερίων. Η μεταλλική φόρτιση ήταν 0.5 και 1 mg cm-2 για την περίπτωση του Pt 

και 3.0 mg cm-2 για τα ηλεκτρόδια Pd και Rh. Το εμβαδόν της εκτεθειμένης στο διάλυμα 

γεωμετρικής επιφάνειας του ηλεκτροδίου εργασίας ήταν ίσο με 4.9 cm2. Το ηλεκτρόδιο 

τοποθετήθηκε έχοντας την πλευρά της καταλυτικής επιφάνειας στραμμένη προς το αέριο ρεύμα 

τροφοδοσίας αερίου αντίδρασης συγκρατούμενο από δύο τμήματα πλεξιγκλάς συσφιγμένα 

αεροστεγώς μεταξύ τους. Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο αποτελούνταν από ένα σύρμα 

λευκόχρυσου (διαμέτρου 0.5 mm) ελικοειδώς περιελιγμένο, ενώ ως ηλεκτρόδιο αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρόδιο αργύρου/χλωριούχου αργύρου (Ag/AgCl, + 0.23V έναντι 

SHE) σε κοντινή (σταθερή) απόσταση από το ηλεκτρόδιο εργασίας με τη βοήθεια ενός 

τριχοειδούς σωλήνα όπως φαίνεται στην πειραματική διάταξη (Σχήμα 6.2). Το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο, πριν εμβαπτιστεί στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα, τοποθετούνταν μέσα σε γυάλινο 

σωλήνα του οποίου το ένα άκρο ήταν ανοικτό στην ατμόσφαιρα. Αυτό εξασφάλιζε πως τα 

αντιδρώντα/προϊόντα των αντίθετων αντιδράσεων (6-II) και (6-III) οι οποίες λαμβάνουν χώρα 

στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο, δεν έρχονταν σε άμεση επαφή με τη ροή των αερίων που 

τροφοδοτούνταν στο ηλεκτρόδιο εργασίας. 

 

     

Σχήμα 6.2. Πειραματική διάταξη για τη μελέτη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της οξείδωσης του Η2. 
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Ο ρυθμός ροής των αερίων τροφοδοσίας (Fv) κυμάνθηκε μεταξύ 170 και 220 mL min-1. Στο 

εύρος αυτό, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα μεταφοράς μάζας. Όλα τα αντιδρώντα ήταν 

πρότυπα αέρια μίγματα H2 και Ο2 σε He, πιστοποιημένα από την Air Liquide, τα οποία ήταν 

δυνατό να αραιωθούν περαιτέρω με χρήση υπερκαθαρού He (99.999 %). Το αέριο μίγμα 

αντίδρασης τροφοδοτούνταν στον καταλύτη διαμέσου ενός γυάλινου σωλήνα, το άκρο του 

οποίου ήταν προσαρτημένο στο πλεξιγκλάς, ενώ ο λόγος των μερικών πιέσεων Η2 προς Ο2 

κυμάνθηκε από 0.5 έως 2.5. Όλες οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας 

έναν ποτενσιοστάτη/γαλβανόστατη της εταιρίας AUTOLAB (PGSTAT302N).  

 

6.3 Αποτελέσματα 

6.3.1 Ηλεκτροχημική Οξείδωση του Υδρογόνου σε καταλύτη Pt/C 

Πειράματα ηλεκτροχημικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας εμπορικό 

ηλεκτρόδιο Pt/C (Ε-tek). Σκοπός μας ήταν η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών για την 

επίτευξη της μέγιστης ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (φόρτιση καταλύτη, σύσταση του μίγματος 

αέριας τροφοδοσίας Η2/O2) σε ένα υδατικό διάλυμα 0.5 M KOH και θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (25°C).  

Στα Σχήματα 6.3-6.6, παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης 

υδρογόνου και οξυγόνου κατά την εφαρμογή θετικών και αρνητικών ρευμάτων σταθερής 

έντασης, παράλληλα με την απόκριση του δυναμικού του καταλύτη (Erhe) διατηρώντας πάντα 

σταθερή τη μερική πίεση Η2. Πειράματα δυναμικής απόκρισης διεξήχθησαν υπό εφαρμογή 

σταθερών εντάσεων ρεύματα:  ± 2, ± 3, ± 5, ± 10 και ± 15 mA. 

Ο ρυθμός κατανάλωσης H2 (σε mol/s) υπολογίζεται από τη διαφορά των γραμμομοριακών 

κλασμάτων εξόδου (
2Hy ) και εισόδου (

2,inHy ) του αντιδραστήρα πολλαπλασιασμένα με τη 

συνολική παροχή Fv (mol/s) σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

2 22,in
vH H Hr = F (y - y )                                                      (6.6) 
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Σχήμα 6.3. Δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) 

υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώματος και εφαρμογής θετικού και αρνητικού ρεύματος 2 έως 10 mA 

αντίστοιχα με παράλληλη απόκριση του δυναμικού του καταλύτη Εrhe για σχεδόν στοιχειομετρικές 

συνθήκες και φόρτιση καταλύτη 1 mg cm-2. 
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Σχήμα 6.4. Δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) 

υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώματος και εφαρμογής θετικού και αρνητικού ρεύματος 2 έως 10 mA 

αντίστοιχα με παράλληλη απόκριση του δυναμικού του καταλύτη Εrhe για οξειδωτικές συνθήκες και 

φόρτιση καταλύτη 1 mg cm-2. 
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Σχήμα 6.5. Δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) 

υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώματος και εφαρμογής θετικού και αρνητικού ρεύματος 2 έως15 mA 

αντίστοιχα με παράλληλη απόκριση του δυναμικού του καταλύτη Εrhe για σχεδόν στοιχειομετρικές 

συνθήκες και φόρτιση καταλύτη 0.5 mg cm-2. 

 

Σχήμα 6.6. Δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) 

υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώματος και εφαρμογής θετικού και αρνητικού ρεύματος 2 έως 15 mA 

αντίστοιχα με παράλληλη απόκριση του δυναμικού του καταλύτη Εrhe για οξειδωτικές συνθήκες και 

φόρτιση καταλύτη 0.5 mg cm-2. 
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Σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις φαίνεται ότι η εφαρμογή θετικού ρεύματος έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού κατανάλωσης H2 και O2. Η παρατηρούμενη αλλαγή στους 

ρυθμούς κατανάλωσης Η2 και Ο2 (∆𝑟𝐻2, ∆𝑟𝑂) οφείλεται κυρίως στην επαγόμενη αύξηση του 

καταλυτικού ρυθμού η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη φαρανταϊκή. Η 

ενίσχυση του ρυθμού της καταλυτικής αντίδρασης, είναι μια διαδικασία πλήρως αναστρεπτή 

αφού ο ρυθμός επιστρέφει στην αρχική του τιμή μετά τη διακοπή του επιβαλλόμενου ρεύματος 

(Σχήματα 6.3-6.6). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις μεταβολές ∆𝑟𝐻2 και ∆𝑟𝑂 εμπεριέχεται 

πάντα μια μικρή συμβολή από τις φαρανταϊκές αντιδράσεις (6-ΙΙ) και (6-ΙΙΙ). Οι αντιδράσεις 

αυτές  προχωρούν είτε προς τα εμπρός είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση ανάλογα με το 

δυναμικό του ηλεκτροδίου εργασίας, Erhe. Στην περίπτωση μας, το δυναμικό αυτό διατηρείται 

πάντοτε πάνω από την τιμή -0.811 V, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο κατά την εφαρμογή 

θετικού όσο και αρνητικού ρεύματος, η αντίδραση (6-ΙΙ) προχωρά προς τα δεξιά (δηλαδή 𝑟𝑐𝑡,1 > 

0) και επομένως το Η2 καταναλώνεται πάντα. Αντίστοιχα, η αντίδραση (6-ΙΙΙ) προχωρεί προς 

τα δεξιά (δηλαδή 𝑟𝑐𝑡,2 > 0) που σημαίνει ότι το οξυγόνο παράγεται όταν το Erhe έχει  υψηλότερη 

τιμή από 0.418 V και προς τα αριστερά (δηλαδή 𝑟𝑐𝑡,2 < 0) που σημαίνει ότι το οξυγόνο 

καταναλώνεται όταν το Erhe είναι χαμηλότερο από 0.418 V.  

Οι εξισώσεις (6.7-6.9) περιγράφουν μαθηματικά τις παραπάνω παρατηρήσεις : 

∆𝑟𝐻2 = ∆𝑟𝑐 + 𝑟𝑐𝑡,1                                                                          (6.7) 

και 

∆𝑟𝑂 =  ∆𝑟𝑐 + 𝑟𝑐𝑡,2        για    Erhe > 0.418 V                                    (6.8) 

∆𝑟𝑂 =  ∆𝑟𝑐 - |𝑟𝑐𝑡,2|      για      Erhe < 0.418 V                                     (6.9) 

Η ισχύς των εξισώσεων (6.7), (6.8) και (6.9) επιβεβαιώνεται και πειραματικά από το πείραμα 

δυναμικής απόκρισης που παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.3-6.6. Όταν Erhe > 0.4 V, το 

αντίστοιχο ∆𝑟𝑂 είναι ελαφρώς κάτω από το ∆𝑟𝐻2 επειδή ένα μικρό μέρος του Ο2 παράγεται 

φαρανταϊκά, ενώ το Η2 καταναλώνεται τόσο καταλυτικά όσο και ηλεκτροχημικά. Από την 

άλλη πλευρά, όταν Erhe < 0.4 V το παρατηρούμενο ∆𝑟𝑂 είναι πάντοτε πάνω από το ∆𝑟𝛨2
. 

Το Σχήμα 6.7 παριστάνει τον ρυθμό κατανάλωσης του υδρογόνου (m/z=2) και του οξυγόνου 

(m/z=32) κατά τη διάρκεια μιας κυκλικής βολταμετρίας για όλες τις συνθήκες που εξετάστηκαν 

παραπάνω. 
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Σχήμα 6.7. Δυναμική απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) υπό 

συνθήκες κυκλικής βολταμετρίας και φόρτιση καταλύτη 1 mg cm-2 σε στοιχειομετρικές (a) και οξειδωτικές (b). 

Αντίστοιχα για φόρτιση καταλύτη 0.5 mg cm-2 στοιχειομετρικές (c) και οξειδωτικές (d). 

 

Με βάση τα πειραματικά δεδομένα των Σχημάτων 6.3-6.6 μπορούν να υπολογιστούν οι 

συντελεστές Λ (συντελεστής ενίσχυσης) και ρ (λόγος προσαύξησης του καταλυτικού ρυθμού). 

Το Σχήμα 6.8 παρουσιάζει την επίδραση, σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης, του 

εφαρμοζόμενου θετικού ρεύματος στο λόγο προσαύξησης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, για 

σταθερή τιμή 𝑃𝐻2
 = 1.16 kPa και δύο διαφορετικές τιμές 𝑃𝑂2

 (1.65 kPa και 0.73 kPa) μαζί με 

την αντίστοιχη μετατροπή (υπό μη ενισχυμένες συνθήκες). Από το εσωτερικό διάγραμμα του 

Σχήματος 6.8 παρατηρείται ότι, μεγαλύτερη φόρτιση σε καταλύτη (1 mg cm-2) προκαλεί και 

μεγαλύτερη μετατροπή, όπου το μέγιστο ποσοστό της (47.6%) υπολογίζεται σε σχεδόν 

στοιχειομετρικές συνθήκες. Αντίθετα, με τη μείωση της φόρτισης του καταλύτη, η μετατροπή 

φαίνεται να μειώνεται περίπου 10% για κάθε περίπτωση.  
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Η καταλυτική μετατροπή του Η2 υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώματος (Ι = 0) και ο ρυθμός 

κατανάλωσής του υπό αναλογία μερικών πιέσεων 𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

  ίση με 1.6 υπολογίζονται ως 34.4% 

και 7.4 x 10-7 mol sec-1 αντιστοίχως, ενώ για αναλογία 𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

=0.7 οι αντίστοιχες τιμές είναι 

32.3% και 7.3 x 10-7 mol sec-1. Μεγαλύτερες τιμές ρ και Λ παρατηρούνται για φόρτιση 

καταλύτη 0.5 mg cm-2 και οξειδωτικές συνθήκες (𝑃𝐻2
 = 1.16 kPa και 𝑃𝑂2

= 1.65 kPa, Σχήματα 

6.8-6.9), όπου το μέγιστο ρ είναι περίπου 2.9 και η επαγόμενη αλλαγή στον καταλυτικό ρυθμό 

έως και 24 φορές μεγαλύτερη από τη φαρανταϊκά προβλεπόμενη, I/2F. Από τα παραπάνω 

αποτελέσματα συνεπάγεται ότι η ηλεκτροχημική ενίσχυση της καταλυτικής αντίδρασης 

ευνοείται σε οξειδωτικές συνθήκες τροφοδοσίας.  

 

 

 

Σχήμα 6.8. Επίδραση υπό συνθήκες μόνιμης κατάστασης της εφαρμογής θετικού ρεύματος (ανοδικό) στο λόγο 

προσαύξησης του καταλυτικού ρυθμού, ρ, για σταθερή 𝑃𝐻2
 = 1.16 kPa και δύο διαφορετικές τιμές 𝑃𝛰2

:1.65 

kPa και 0.73 kPa. Τα κυκλικά σύμβολα αντιπροσωπεύουν φόρτιση καταλύτη 1 mg cm-2 και τα τετράγωνα 0.5 

mg cm-2. Το ένθετο γράφημα δείχνει τη μετατροπή του υδρογόνου σε συνθήκες μη ενίσχυσης σε κάθε 

εξεταζόμενη περίπτωση. 



Κεφάλαιο 6o                                                                        Μελέτη Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης  

301 

 

 

Σχήμα 6.9. Επίδραση υπό συνθήκες μόνιμης κατάστασης της εφαρμογής θετικού ρεύματος (ανοδικό) στους 

ρυθμούς κατανάλωσης οξυγόνου και υδρογόνου υπό σταθερή 𝑃𝐻2
 =1.16 kPa, για δύο διαφορετικές τιμές 𝑃𝛰2

  

και φορτίσεις καταλύτη Pt. Με διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται οι τιμές των σταθερών φαρανταϊκών 

λόγων προσαύξησης. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες, το φαινόμενο EPOC σε υδατικούς 

αλκαλικούς ηλεκτρολύτες διέπεται από τις ίδιες αρχές της θεωρίας της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης όπως αυτή εφαρμόζεται στους ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης [1–3,5,8–10]. Σε 

ένα τόσο ισχυρά αλκαλικό ηλεκτρολυτικό διάλυμα, τα ΟΗ- είναι τα κυρίαρχα ιοντικά είδη. 

Έτσι, με την εφαρμογή θετικού ρεύματος, τα ανιόντα, ΟΗ-, τροφοδοτούνται ηλεκτροχημικά 

στη διεπιφάνεια ανοδικού ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη με συνέπεια τη ρόφησή τους στον 

καταλύτη. Οι Labou και Neophytides πρότειναν το παρακάτω σχήμα αντιδράσεων (6-IV και 

6-V) με σκοπό να εξηγήσουν το μονοπάτι σχηματισμού των ειδών OHad μέσω των ενδιάμεσων 
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ιοντικών διπόλων (𝑂𝐻𝑎𝑑
𝛿−), τα οποία είναι ισχυρά ροφημένα στην εκτεθειμένη στο αέριο 

επιφάνεια του καταλύτη, σχηματίζοντας μια ηλεκτροχημικά ενεργή διπλοστοιβάδα. 

𝑂𝐻− + 𝑆 →  𝑂𝐻𝑎𝑑
𝛿− + 𝑒−                                             (6-IV) 

𝑂𝐻𝑎𝑑
𝛿− →  𝑂𝐻𝑎𝑑                                                        (6-V) 

Όπου το S υποδηλώνει μια ελεύθερη θέση στην επιφάνεια του καταλύτη.  

Αν και αυτά τα είδη παρουσιάζουν χαμηλή δραστικότητα, με τα ενδιάμεσα ροφημένα είδη 

υδρογόνου και οξυγόνου, Had και Oad (καταλυτική αντίδραση (6-I)), η διάχυσή τους (spillover) 

στην καταλυτική επιφάνεια προκαλεί ισχυρή πόλωση ικανή να τροποποιήσει το έργο εξόδου 

του καταλύτη και συνεπώς την ισχύ των δεσμών χημειορόφησης των Had και Oad. Σύμφωνα με 

τους κανόνες της χημικής και ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, η εφαρμογή θετικού ρεύματος 

(αύξηση του δυναμικού καταλύτη) έχει ως αποτέλεσμα την ασθενέστερη χημειορόφηση του 

οξυγόνου και την ισχυρότερη χημειορόφηση του υδρογόνου στην επιφάνεια του καταλύτη. Η 

εξασθένηση του δεσμού χημειορόφησης του οξυγόνου καθιστά τα είδη Oads ευκολότερο να 

αντιδράσουν με τα κοντινά ροφημένα είδη υδρογόνου (Had) απελευθερώνοντας ενεργές θέσεις 

στην επιφάνεια του καταλύτη. Ως αποτέλεσμα, είναι εφικτό να ροφηθούν διασπαστικά 

επιπλέον είδη υδρογόνου και να αντιδράσουν με τη σειρά τους με τα χαλαρά συνδεδεμένα 

γειτονικά Oad, επιταχύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συνολική καταλυτική αντίδραση. Υπό 

οξειδωτικές συνθήκες (χαμηλός λόγος 𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

), η κάλυψη οξυγόνου στην επιφάνεια του 

καταλύτη αναμένεται να είναι υψηλότερη από εκείνη του υδρογόνου και ως εκ τούτου 

ενισχύεται το φαινόμενο ενίσχυσης του ρυθμού μέσω του ανωτέρω μηχανισμού. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και πειραματικά, αφού στην περίπτωση υψηλής μερικής πίεσης οξυγόνου 

(𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

= 0.7) οι τιμές των παραμέτρων Λ και ρ αυξήθηκαν και η επίδραση του φαινομένου 

EPOC ήταν πιο έντονη σε σύγκριση με συμπεριφορά και τις αντίστοιχες τιμές Λ και ρ για 

υψηλότερες τιμές 𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

 (Σχήματα 6.8 και 6.9) 

 

6.3.2 Ηλεκτροχημική Οξείδωση του Υδρογόνου σε καταλύτες Pd/C και Rh/C 

Το ηλεκτρόδιο με καταλύτη Pd αλλά και αυτό με το Rh σε μεγαλύτερο βαθμό παρουσιάζουν 

σημαντικά χαμηλότερη καταλυτική ενεργότητα στις συνθήκες διεξαγωγής που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Για τον λόγο αυτό και για να είναι δυνατή η εκτέλεση των πειραμάτων 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης, το pH του ηλεκτρολυτικού διαλύματος και η θερμοκρασία του 
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αντιδραστήρα διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τον Pt. Πιο συγκεκριμένα, μετά από δοκιμές 

επιλέχθηκε τιμή pH = 12.7, η οποία αντιστοιχεί σε συγκέντρωση ΚΟΗ ίση με 0.05 Μ και 

θερμοκρασία λειτουργίας Τ = 45°C.  

 

Ηλεκτρόδιο Rh/C (E-tek) 

Το ρόδιο (Rh) είναι μέταλλο της ομάδας του λευκόχρυσου (Pt group) και μελετήθηκε για 

πρώτη φορά ως ένας πιθανός ηλεκτροκαταλύτης ικανός να εμφανίσει ηλεκτροχημική ενίσχυση 

EPOC για την αντίδραση οξείδωσης του Η2 σε αλκαλικό υδατικό ηλεκτρολύτη. Όσον αφορά 

την καταλυτική ενεργότητα, το Rh στην μεταλλική του κατάσταση βρέθηκε να είναι λιγότερο 

δραστικό από τον Pt. Σε θερμοκρασίες δωματίου και κάτω από ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες 

(𝑃𝐻2
/𝑃𝑂2

= 0.4 – 0.8), οι καταλυτικοί ρυθμοί ανοικτού κυκλώματος κατανάλωσης H2 και O2 

ήταν μηδενικοί. Σε υψηλότερες τιμές λόγου 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 1.5, ο καταλυτικός ρυθμός κατανάλωσης 

Η2, 𝑟𝐻2

𝑜 , είναι ίσος με 0.51 x 10-7 mole s-1. Η αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας (έως και 

τους 45°C) έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν τριπλάσια αύξηση του 𝑟𝐻2

𝑜 . Το Σχήμα 6.10 παριστάνει 

την επίδραση της θερμοκρασίας στους καταλυτικούς ρυθμούς κατανάλωσης οξυγόνου και 

υδρογόνου, 𝑟𝑂 και 𝑟𝐻2
 μαζί με την επίδραση εφαρμογής θετικού ρεύματος (+7mA), η οποία σε 

αυτή την περίπτωση είναι απλώς η φαρανταϊκά αναμενόμενη (όπως μπορεί να φανεί στο δεξιό 

μέρος του Σχήματος 6.10 συγκρίνοντας τις επαγόμενες μεταβολές στους ρυθμούς 

κατανάλωσης και τον ρυθμό I/2F).  

Σε αντίθεση με την περίπτωση του ηλεκτροδίου Pt, η ηλεκτροχημική ενίσχυση της καταλυτικής 

αντίδρασης στο Rh παρατηρήθηκε μόνο υπό αναγωγικές συνθήκες (𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 2.5, Σχήμα 

6.11). Ακόμα και μια μικρή εφαρμογή θετικού ρεύματος (+2 mA) έχει ως αποτέλεσμα μια 

χαρακτηριστική αύξηση των ρυθμών κατανάλωσης Η2 και Ο2. Γενικά, όσο υψηλότερο είναι το 

επιβαλλόμενο ρεύμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η κλίση της αύξησης της κατανάλωσης. Η 

φαρανταϊκή απόδοση, Λ, φτάνει σε τιμές έως και 20, με εφαρμογή θετικού ρεύματος 7 mA. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι, η ηλεκτροχημική ενίσχυση που εμφανίζει το Rh δεν είναι 

αντιστρεπτή κατά τη διακοπή εφαρμογής του επιβαλλόμενου ρεύματος. Ακόμη και μετά από 

εφαρμογή αρνητικών ρευμάτων οι καταλυτικοί ρυθμοί δεν επιστρέφουν στις αρχικές τους 

τιμές. Επιπλέον, ο καταλύτης Rh παρέμενε σε κατάσταση ηλεκτροχημικής ενίσχυσης ακόμη 

και μετά από πολλές ημέρες αφού προηγουμένως είχε αφαιρεθεί από το κελί και αποθηκευτεί 

σε συνθήκες δωματίου. 
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Σχήμα 6.10. Δυναμική απόκριση στη γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας και στην εφαρμογή θετικού 

ρεύματος (I=7 mA) των ρυθμών κατανάλωσης H2 και O2 για λόγο μερικών πιέσεων 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2  = 1.5 στη 

περίπτωση του ηλεκτροδίου εργασίας Rh/C. 

 

Σχήμα 6.11. Καταλυτικοί ρυθμοί κατανάλωσης (I=0) του H2 υπό συνθήκες μη ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και η 

δυναμική απόκριση τους κατά την εφαρμογή θετικού και αρνητικού ρεύματος για λόγο μερικών πιέσεων 

𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

=2.5 στη περίπτωση του ηλεκτροδίου εργασίας Rh/C. 
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Το γεγονός ότι το δυναμικό αναγωγής του καταλύτη Rh, όπως αναφέρθηκε από τους Xuan Lam 

et al., είναι μάλλον χαμηλό (κάτω από -0.5 V έναντι του ηλεκτροδίου αναφοράς Hg/HgO) σε 

παρόμοιες συνθήκες ηλεκτρολυτικού διαλύματος και χαμηλότερο από τα παρατηρούμενα 

δυναμικά υπό συνθήκες καθοδικής πόλωσης, όπως αυτά καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της 

μελέτης μας, μπορεί να είναι ένας πιθανός λόγος για τη προαναφερθείσα συμπεριφορά [11]. 

Αυτή ακριβώς η παρατήρηση της μόνιμης τροποποίησης του καταλυτικού ρυθμού μας οδήγησε 

στο να χαρακτηρίσουμε την επιφάνεια ενός ηλεκτροενισχυμένου καθώς και ενός μη 

ηλεκτροενισχυμένου καταλύτη Rh με τη τεχνική της Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων 

Ακτίνων Χ (XPS). Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζεται η κορυφή αποσυνέλιξης C1s η οποία έχει 

αναλυθεί σε δύο συνιστώσες που αποδίδονται σε δεσμούς άνθρακα-άνθρακα C-C και δεσμούς 

άνθρακα-οξυγόνου C-O (εποξείδια και υδροξύλια C-O-C και C-O(H)), σε ενέργειες δέσμευσης 

284.8 ± 0.1 eV και 286.8 ± 0.1 eV (1), (2) αντίστοιχα. Στο ηλεκτροενισχυμένο δείγμα, η κορυφή 

άνθρακα-οξυγόνου μειώνεται περίπου τρεις φορές, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η 

ηλεκτροχημική ενίσχυση οδηγεί στην αναγωγή του επιφανειακού άνθρακα. Το Σχήμα 6.13 

δείχνει την αποσυνελιγμένη κορυφή Rh3d. Στο μη χρησιμοποιημένο δείγμα (Σχήμα 6.13 (α)) 

η κορυφή αναλύεται σε δύο διπλέτες (Rh3d5/2 και Rh3d3/2) διαχωρισμένες κατά 4.75 eV, 

όπου οι ενέργειες σύνδεσης του Rh3d5/2 είναι 307.3 eV που αντιστοιχεί στο μεταλλικό Rh και 

σε 308.5 eV που αντιστοιχεί σε Rh2O3. Η % αναλογία αυτών των καταστάσεων είναι 60% 

μεταλλικό Rh και 40% Rh2O3. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μη ηλεκτροενισχυμένο δείγμα, 

μελετήθηκε στο XPS όπως ακριβώς το προμηθευτήκαμε από την Ε-tek χωρίς να προηγηθεί 

κάποιο στάδιο αναγωγής πιο πριν. Στην περίπτωση τώρα του ηλεκτροενισχυμένου δείγματος 

(Σχήμα 6.13 (b)) η κορυφή αναλύεται επίσης σε δύο διπλέτες με τις ενέργειες σύνδεσης του 

Rh3d5/2 να είναι 308.5 eV η οποία αντιστοιχεί στο Rh2O3 και μια δεύτερη με μικρότερη 

ενέργεια σύνδεσης στα 307.8 eV η οποία αντιστοιχεί σε χαμηλότερη κατάσταση οξείδωσης, 

RhOx. Η επί τις εκατό αναλογία αυτών των χημικών καταστάσεων είναι 85% Rh2O3 και 15% 

RhOx. 

Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη του RhOx στην επιφάνεια κάτω από συνθήκες ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης θα μπορούσε να συσχετιστεί με την παρατηρούμενη ενίσχυση της καταλυτικής 

δραστικότητα του δείγματος Rh/C. Η χημική σταθερότητα αυτής της κατάστασης θα πρέπει να 

είναι αρκετά υψηλή, καθώς η ηλεκτροενισχυμένη κατάσταση παραμένει ακόμη και μετά από 

την διακοπή εφαρμογής ρεύματος ή την αρνητική πόλωση. Αυτό είναι σύμφωνο και με 

προηγούμενες μελέτες EPOC που αφορούσαν καταλύτη Rh εναποτεθειμένο σε στερεούς 

ηλεκτρολύτες ιόντων οξυγόνου σύμφωνα με τις οποίες η ανοδική πόλωση υπό αναγωγικές 
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συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την επιφανειακή αναγωγή του οξειδίου του ροδίου και συνεπώς 

στην ενισχυμένη καταλυτική του δραστικότητα [12–16]. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες με 

Rh σε μεταλλικές επιφάνειες για άλλες αντιδράσεις οξείδωσης (οξείδωση CO) αναφέρουν ότι 

η ανάπτυξη ενός τέτοιου λεπτού φιλμ επιφανειακού οξειδίου, πάνω από το μεταλλικό Rh, 

οδηγεί σε ένα εξαιρετικά δραστικό καταλύτη [17,18]. 

 
 

Σχήμα 6.12. Αποσυνελιγμένα C1s XPS Φάσματα για το ηλεκτρόδιο Rh/Vulcan: (a) μη ηλεκτροενισχυμένο και (b) 

χρησιμοποιημένο (ηλεκτροενισχυμένο). 

 

Σχήμα 6.13. Αποσυνελιγμένα Rh3d XPS Φάσματα του καταλύτη Rh/Vulcan: (a) μη ηλεκτροενισχυμένο και (b) 

χρησιμοποιημένο (ηλεκτρονισχυμένο). 

 

Χρησιμοποιώντας το συνολικό εμβαδό των φωτοκορυφών Rh3d και των O1s και C1s 

κορυφών, στο μη χρησιμοποιημένο και στο ηλεκτροχημικά ενισχυμένο δείγμα και με χρήση 

των κατάλληλων σχετικών παραγόντων ευαισθησίας RSF (από τους πίνακες Wagner 

προσαρμοσμένοι στα χαρακτηριστικά του αναλυτή EA10) και τις κατάλληλες εξισώσεις, 

μπορούν να βρεθούν και για τα δύο δείγματα το  ποσοστό (%) των ατόμων ροδίου, οξυγόνου 

και άνθρακα όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1. Είναι προφανές ότι η ηλεκτροχημική 



Κεφάλαιο 6o                                                                        Μελέτη Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης  

307 

 

ενίσχυση οδηγεί στη μείωση του ολικού αριθμού ατόμων οξυγόνου λόγω της αναγωγής των 

δεσμών άνθρακα-οξυγόνου όπως προκύπτει από την αποσυνέλιξη της κορυφής του C1 (Σχήμα 

6.12) και επίσης σε εμπλουτισμό της επιφάνειας του καταλύτη σε άτομα Rh. Αυτό θα μπορούσε 

να είναι ένας επίσης λόγος για την παρατηρούμενη ενισχυμένη καταλυτική δραστικότητα του 

δείγματος. 

Πίνακας 6.1: Ποσοστό ατόμων Rh, άνθρακα και οξυγόνου. 

 

 

Ηλεκτρόδιο Pd/C 

Ο καταλύτης Pd/C μελετήθηκε σε συνθήκες τροφοδοσίας του αερίου μίγματος που αφορούν 

δύο λόγους 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 (1.5 και 0.8). Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα α, β του Σχήματος 

6.14 η καταλυτική μετατροπή είναι μεγαλύτερη στη περίπτωση όπου 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 0.8 (α). Παρ’ 

όλα αυτά η επίδραση του ρεύματος στον καταλυτικό ρυθμό είναι εντονότερη (Λ=27) στην 

περίπτωση όπου 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

= 1.5 (β) έναντι του λόγου 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

= 0.8 (Λ=11).  

 

 

Σχήμα 6.14. Ρυθμός κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) για λόγο 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 1.45 και 

𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 0.8 στη περίπτωση ανοικτού κυκλώματος και εφαρμογής θετικού ρεύματος 7 mA (𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 0.8) (a). 

Ρυθμός κατανάλωσης υδρογόνου (m/z=2) και οξυγόνου (m/z=32) για 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 = 1.5, στην περίπτωση ανοικτού 

κυκλώματος αλλά και εφαρμογής θετικού ρεύματος 5 mA (b). 



Κεφάλαιο 6o                                                                        Μελέτη Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης  

308 

 

Είναι χαρακτηριστικό και σημαντικό να αναφερθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις μετά την 

επιβολή θετικού ρεύματος ο καταλυτικός ρυθμός δεν επανέρχεται στην αρχική του τιμή σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ ούτε η επιβολή αρνητικού ρεύματος φάνηκε να έχει επίδραση. 

Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται μόνο η επιβολή θετικού ρεύματος. Τέλος όπως αναφέρθηκε, 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ο αρχικός καταλυτικός ρυθμός είναι μικρότερος ενώ στην 

περίπτωση όπου η συγκέντρωση του ηλεκτρολυτικού διαλύματος ΚΟΗ είχε τιμή 0.5 Μ όπως 

και στην περίπτωση του Pd/C, ο καταλυτικός ρυθμός ήταν μηδενικός. 

 

6.4 Συμπεράσματα 

Τρία διαφορετικά εμπορικά διαθέσιμα ηλεκτρόδια Pt, Rh και Pd /C (E-tek) μελετήθηκαν όσον 

αφορά τη δυνατότητα τους ως προς την ηλεκτροχημική ενίσχυση της αντίδρασης οξείδωσης 

του H2 σε ένα αλκαλικό υδατικό ηλεκτρολυτικό διάλυμα. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt, η 

εφαρμογή μικρών θετικών ρευμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης 

οξυγόνου και υδρογόνου, φαινόμενο το οποίο ήταν εντελώς αναστρεπτό. Η ενίσχυση του 

καταλυτικού ρυθμού ήταν πιο έντονη υπό οξειδωτικές συνθήκες και η επαγόμενη μεταβολή 

στον καταλυτικό ρυθμό ήταν έως 24 φορές υψηλότερη από την αναμενόμενη φαρανταϊκή και 

έως 3 φορές μεγαλύτερη από τον καταλυτικό ρυθμό ανοικτού κυκλώματος. Τα αποτελέσματα 

ήταν σε πολύ καλή συμφωνία με προηγούμενες μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για την ίδια 

αντίδραση. Ο καταλύτης Rh φαίνεται να είναι λιγότερο δραστικός τόσο υπό οξειδωτικές όσο 

και υπό αναγωγικές συνθήκες αντίδρασης. Στην πρώτη περίπτωση δεν παρατηρήθηκε καμιά 

ενίσχυση κατά την εφαρμογή θετικού ρεύματος. Αντιθέτως, υπό αναγωγικές συνθήκες, το 

θετικό ρεύμα προκαλεί μεταβολή στον καταλυτικό ρυθμό μέχρι και 20 φορές μεγαλύτερη της 

φαρανταϊκής. Η ενίσχυση αυτή είναι μη αναστρέψιμη και η ενεργοποιημένη κατάσταση του 

καταλύτη θεωρείται μόνιμη. Η ανάλυση XPS έδειξε ότι το Rh σε μη 

χρησιμοποιημένα/ενισχυμένα δείγματα βρίσκεται ως Rh2O3 και ως μέταλλο, ενώ η επιφάνεια 

των χρησιμοποιούμενων δειγμάτων αποτελείται κυρίως από Rh2O3 και RhOx. Στην περίπτωση 

του Pd, οι χαμηλότερες αναλογίες 𝑃𝐻2
/𝑃𝛰2

 οδήγησαν σε υψηλότερους καταλυτικούς ρυθμούς, 

ενώ μια θετική επιβολή ρεύματος προκάλεσε επίσης μια μη αναστρέψιμη μεταβολή στον 

καταλυτικό ρυθμό από 11 έως 27 φορές μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τιμή Ι/2F. 
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