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Περίληψη 
 

Η συγκεκριμένη διατριβή ειδίκευσης αποτελεί μια προσπάθεια συγκριτικής 

μελέτης νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών για στοιχεία καύσιμου 

υψηλής θερμοκρασίας, με το PBI (πολυβενζιμιδαζόλιο).  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια φασματοσκοπική και ηλεκτροχημική μελέτη των 

μεμβρανών. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν η μεμβράνη ADVENT TPS® και τα μίγματα 

SFSX-PBIY (σουλφονωμένο δεκαφλουοροδιφαινύλιο με εξαφλουοροισοπροπυλενό- 

διφαινολη - πολυβενζιμιδαζόλιο) εμποτισμένα με πυκνό διάλυμα φωσφορικού οξέος 

85%. Η ηλεκτροχημική μελέτη αφορούσε τη μέτρηση της ιοντικής αγωγιμότητας 

συναρτήσει του βαθμού εμποτισμού, ενώ η φασματοσκοπική μελέτη 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δονητικής φασματοσκοπίας FT-IR και FT-Raman 

επίσης συναρτήσει του βαθμού εμποτισμού, κάνοντας έτσι δυνατή τη συσχέτιση των 

δονητικών φασμάτων με την ιοντική αγωγιμότητα. 

Με τη φασματοσκοπία FT-Raman μελετήθηκε το φαινόμενο της πρωτονίωσης των 

μεμβρανών με το φωσφορικό οξύ. Η συσχέτιση του βαθμού εμποτισμού με τις 

σχετικές εντάσεις συγκεκριμένων κορυφών (1589 cm-1 και 1632 cm-1 για το TPS και 

1593 cm-1  και 1570 cm-1 για τα μίγματα SFSX-PBIY) δίνει την δυνατότητα 

υπολογισμού των μορίων φωσφορικού οξέος που απαιτούνται για να πρωτονιώσουν 

έναν πυριδινικό δακτύλιο στην πρώτη περίπτωση και δυο ιμιδαζολικούς δακτυλίους 

στην δεύτερη. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορούσε την εξέταση του φαινομένου αποβολής 

του εμποτίζοντος μέσου από την μεμβράνη, γεγονός που αποτελεί το κυριότερο 

πρόβλημα μη εμπορικής διαθεσιμότητας κυψελίδων καυσίμου αγωγής πρωτονίων 

μέσω ηλεκτρολυτικής πολυμερικής μεμβράνης υψηλών θερμοκρασιών. 

Μέσω φασματοσκοπίας FT-Raman παρακολουθούμε τη διαδικασία της πλήρους 

πρωτονίωσης των μεμβρανών που είναι προαπαιτούμενο για τον περαιτέρω εμποτισμό 

τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία σταθεροποίησης τους υπό θέρμανση και 

υπό θέρμανση και πίεση ταυτόχρονα σε διαφορετικές θερμοκρασίες, που μας επιτρέπει 

να υπολογίσουμε τα μόρια του εμποτίζοντος μέσου που συγκρατεί τελικά η μεμβράνη 

και την ποιοτική τους κατάσταση στο τέλος της διαδικασίας.   
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Abstract  

Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) have gained international 

attention as candidates for alternative automobile and stationary power sources. The 

electrolyte is a polymeric membrane. Poly(benzimidazole), PBI, has been widely 

studied with various strong acids and bases as a promising electrolyte for high 

temperature PEM fuel cells but it seems that the doping agent is leaching out with 

time, something that causes problems in their operation. For these reasons have 

been developed novel polymeric membranes that can be used as electrolytes at HT-

PEMFCs. Two promising membranes are the ADVENT TPS® that contains pyridine 

units and alternative PBI polymer blends with partially fluorinated polyether ionomer 

(SFS). 

In this work our efforts were primarily concentrated to the examination via FT-IR 

and FT-Raman of the structural characteristics of the membranes and via the four 

probe interruption method to the examination of their electrochemical properties. 

The emphasis was given to the correlation of the spectroscopic evidence of acid 

interactions with the doping level attained and the ionic conductivity obtained.  

Then, we were concentrated to the examination via FT-Raman of the leaching 

out of the doping agent from the membranes that were protonated /doped by high 

concentrated phosphoric acid in different doping levels and in different temperatures. 

The influence of the doping temperature and the effect of the heating, under 

pressure or without, to the decisive leaching out of an acid-doped PBI membrane 

were investigated. Both novel membranes seem to bond phosphoric acid better than 

PBI. 
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________________________________________________________ 

 

Κυψελίδες καύσιμου  

 

________________________________________________________ 

 

 

1.1 Υδρογόνο - Το καύσιμο του μέλλοντος  

 

Η συγκέντρωση του κόσμου στα μεγάλα αστικά κέντρα, η ένταση των 

δραστηριοτήτων, τα μέσα μεταφοράς και γενικότερα ο τρόπος ζωής τα τελευταία 

χρόνια οδήγησαν στην αύξηση των ενεργειακών αναγκών. Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε 

η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας με συνέπεια να οδηγηθούμε σε μείωση των 

ενεργειακών αποθεμάτων αλλά σε και περιβαλλοντικές αλλαγές με σημαντικότερη την 

κλιματική αλλαγή λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου από τις τεράστιες εκπομπές 

ρύπων, κυρίως του CO2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1960 το CO2 της 

ατμόσφαιρας έχει αυξηθεί από 313 ppm σε 381 ppm δηλαδή περίπου 22% σύμφωνα 

με το National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 1.1[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα από το 1960 έως το 

2007 

                                                 
[1] http://www.mlo.noaa.gov/ - Mauna Loa Observatory 
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Για τα ορυκτά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο), που είναι υπεύθυνα για τις 

εκπομπές του CO2 στην ατμόσφαιρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι πλέον εξαιτίας της 

αλόγιστης χρήσης τους με μια πιθανή εξάντληση των αποθεμάτων τους και με 

δεδομένο το γεγονός ότι η παγκόσμια ζήτηση σε ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί 

μέχρι και 50% έως το 2030[2] (Σχήμα 1.2) γίνεται αντιληπτό ότι οι ενεργειακές 

ανάγκες δεν θα μπορούν πλέον να καλυφθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2: Πρόβλεψη ενεργειακής κατανάλωσης 

 

Με δεδομένο ότι το πρόβλημα της επάρκειας και του τρόπου παραγωγής και 

κατανάλωσης της ενέργειας μέσα σε ένα βιώσιμο περιβάλλον δεν είναι μόνο 

πρόβλημα ενεργειακό και περιβαλλοντικό, αλλά παράλληλα πρόβλημα οικονομικό και 

κοινωνικό, δηλαδή βαθύτατα πολιτικό, ήταν επιτακτική η ανάγκη για στροφή της 

έρευνας και της τεχνολογίας στην ανεύρεση και εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας αντί των υδρογονανθράκων.  

Με τον όρο εναλλακτικές μορφές ενέργειας εννοούμε όλες εκείνες τις μορφές 

ενέργειας πέρα από την ενέργεια που λαμβάνουμε από τις καύσιμες ύλες (πετρέλαιο, 

άνθρακα, κοκ) όπως η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμία που τα τελευταία χρόνια 

προέβαλλαν ως υποψήφιοι αντικαταστάτες του πετρελαίου χωρίς όμως να είναι ικανές 

να ικανοποιήσουν τα ποσά ενέργειας που απαιτούνται παγκοσμίως. Ακόμα και η 

πυρηνική ενέργεια που διαφημίστηκε σαν λύση φθηνής και καθαρής ενέργειας, 

ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, απέδειξε δυστυχώς με πολύ τραγικό 

τρόπο μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ ακριβώς το αντίθετο. Αλλά παρότι έχει 

                                                 
[2] http://www.eia.doe.gov/ - International Energy Outlook 2008
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βελτιωθεί το πρόβλημα της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων, τα ίδια τα 

πυρηνικά καύσιμα έχουν ορατό ορίζοντα εξάντλησης.  

Έτσι στις μέρες μας παρατηρείται μια στροφή παγκοσμίως προς μια άλλη 

μορφή ενέργειας ή πιο σωστά σε ένα φορέα ενέργειας, το υδρογόνο, τα προτερήματα 

του οποίου, οδηγούν πολλούς να το θεωρούν ως το ιδανικό καύσιμο του μέλλοντος. 

Το υδρογόνο είναι διαθέσιμο παντού και σε απεριόριστες ποσότητες. Η παρασκευή του 

γίνεται από αναμόρφωση υδρογονανθράκων με ατμό, κυρίως φυσικό αέριο, με μερική 

οξείδωση – αεριοποίηση βαρέων υδρογονανθράκων ή κάρβουνου και από την 

ηλεκτρόλυση του νερού. Ειδικά αν έχει παρασκευαστεί με την τελευταία μέθοδο η 

καύση του εκλύει καθαρό ατμό, με αποτέλεσμα να μην ρυπαίνει το περιβάλλον. 

Επίσης, έχει υψηλή θερμαντική αξία, με μηχανικές αποδόσεις που ξεπερνούν το 70%, 

ενώ η αντίστοιχη απόδοση της βενζίνης είναι μόλις 15%.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα στην έρευνα και 

ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, με βάση το καύσιμο υδρογόνο, και χώρες όπως οι 

ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία αλλά και χώρες της Ευρώπης επενδύουν τεράστια ποσά. 

Τα κίνητρα είναι πολύ ισχυρά, καθώς η χρήση υδρογόνου συνεπάγεται ενεργειακή 

απεξάρτηση και αυτάρκεια της χώρας που το χρησιμοποιεί. Ενδεικτικό είναι ότι 

σήμερα 26 λεωφορεία που κινούνται με υδρογόνο κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκές 

πόλεις, όπως η Μαδρίτη, το Ρέικιαβικ και η Στουτγάρδη. Μάλιστα, στα 

υδρογονοκίνητα λεωφορεία η συμβατική μπαταρία έχει αντικατασταθεί με κυψέλες 

καυσίμου (fuell cells). 

Όπως αναφέρθηκε ο καλύτερος τρόπος παρασκευής του υδρογόνου είναι από την 

ηλεκτρόλυση του νερού και δη με τη βοήθεια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

αφού τότε δεν εκλύονται ρύποι. Με βάση αυτό η Ελλάδα μοιάζει να πληρεί όλες τις 

προδιαγραφές για να γίνει μια παραγωγός χώρα υδρογόνου αφού διαθέτει πληθώρα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική) που μπορούν και πρέπει 

να αξιοποιηθούν σωστά. 

 

1.2 Ιστορική αναδρομή των κυψελίδων καύσιμου   

 

Το 1800 οι Βρετανοί επιστήμονες William Nicholson και Anthony Carlisle 

περιέγραψαν την διαδικασία της διάσπασης του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο με τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι το 1838 ο σερ William Robert Grove βασιζόμενος 

σε αυτήν την ιδέα πήγε ένα βήμα παραπέρα ή καλύτερα πήγε ένα βήμα αντίθετα. 

Ενσωμάτωσε δυο ηλεκτρόδια λευκόχρυσου σε δυο ξεχωριστά δοχεία που το ένα 

περιείχε υδρογόνο και το άλλο οξυγόνο και τα εμβάπτισε σε θειικό οξύ με συνεχή ροή 

ρεύματος. Τότε παρατήρησε ότι η στάθμη του νερού αυξανόταν και στα δυο δοχεία με 

τα αέρια. Για να αυξήσει τη τάση που παραγόταν σύνδεσε πολλές τέτοιες συσκευές 
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στη σειρά και δημιούργησε μια συσκευή –τη πρώτη κυψελίδα καύσιμου- που την 

ονόμασε “μπαταρία αερίου”. Παρόλο που ο Grove απέδειξε ότι η κυψελίδα καύσιμου 
που έφτιαξε μπορούσε να δουλέψει αποτελεσματικά, η ενδιαφέρουσα εφεύρεση του 

δεν εμπορευματοποιήθηκε λόγω δυσκολιών στη χρηματοδότηση αλλά και στη στροφή 

της τεχνολογίας εκείνη την εποχή στις μηχανές εσωτερικής καύσης και στην ευρεία 

κατανάλωση ορυκτών καύσιμων.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3: Η συσκευή του Grove[3]  

 

Αργότερα ο William White Jacques - ο οποίος τυχαία έδωσε τον όρο fuel cells- 

κατασκεύασε κυψελίδες καύσιμου σαν αυτές του Grove αντικαθιστώντας το θειικό  με 

φωσφορικό οξύ. Σημαντικές έρευνες για τα κελιά καύσιμου έγιναν στη Γερμανία γύρω 

στο 1920  οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για κελιά που βασίζονταν στον άνθρακα και στα 

οξείδια του. 

Ίσως όμως η σημαντικότερη έρευνα έγινε από τον Dr. Francis T. Bacon ο όποιος 

ανέπτυξε τη κυψελίδα καύσιμου γνωστή ως “Bacon cell”. Ο Dr. Bacon αντικατέστησε 

τα ακριβά ηλεκτρόδια λευκόχρυσου με ηλεκτρόδια νικελίου και το H2SO4 με KOH και 

στην ουσία έφτιαξε την πρώτη αλκαλική κυψελίδα καύσιμου. Το καυστικό κάλιο 

συμπεριφέρεται τόσο καλά όσο και το οξύ και δεν είναι διαβρωτικό για τα ηλεκτρόδια. 

Παρόλο που πέρασαν 27 χρόνια για να παρασκευαστεί μια πραγματικά εφαρμόσιμη 

κυψελίδα καύσιμου η συμβολή του Bacon στην ανάπτυξη κυψελίδων καύσιμου και 

αποτελεσματικότερων ηλεκτροδίων ήταν καθοριστική.[4]  

Όμως, σοβαρό ενδιαφέρον για τις κυψελίδες καυσίμου ως πρακτικές γεννήτριες 

άρχισε να υπάρχει από τη δεκαετία του '60 και μετά, όταν το διαστημικό πρόγραμμα 

των ΗΠΑ επέλεξε τα στοιχεία καυσίμου κι όχι την επικίνδυνη πυρηνική και την 

ακριβότερη ηλιακή ενέργεια. Τα στοιχεία καυσίμου εφοδίαζαν με ενέργεια τα 

                                                 
[3] N. R Grove, Philos. Mag., Ser. 3, 1839, 14, 127 
[4] F.T. Bacon, Electrochemica Acta, 14, 1969, 569  
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διαστημικά σκάφη Gemini[5] και Apollo[6] και παρείχαν ακόμα και νερό για το 

διαστημικό λεωφορείο. 

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν έγινε αλματώδης εξέλιξη στο τομέα των 

κυψελίδων καύσιμου. Τη δεκαετία του 1970 η General Motors  αντικατέστησε το 

σουλφονωμένο πολυστυρόλιο με το Nafion η εξαιρετική χημική σταθερότητα του 

όποιου αύξησε τη διάρκεια ζωής των κυψελίδων μεμβράνης πολυμερούς σε σχέση με 

τις αλκαλικές κυψελίδες από 10.000h σε 54.000h[7]. Τη δεκαετία του 1980 η εταιρεία 

Ballard Power Systems Inc., επικέντρωσε το ενδιαφέρον τα στο μηχανικό σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη μονάδων PEM για επίγειες εφαρμογές. Τέλος από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 και μέχρι σήμερα η τεχνολογία έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

των κυψελίδων καύσιμου για οχήματα. Σήμερα οι περισσότερες 

αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν να επιδείξουν πρότυπα αυτοκίνητα που βασίζονται στη 

τεχνολογία καύσιμου τα οποία όμως δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για κοινή χρήση.  

Προαπαιτούμενο βεβαία για την χρήση των αυτοκίνητων με κυψελίδες καύσιμου 

είναι η ύπαρξη σταθμών εφοδιασμού H2. Ήδη λειτουργούν τέτοια πρατήρια με πρώτο 

αυτό της Ισλανδίας (2003) και αλλά όπως αυτό του Βερολίνου (2005), τρία στη 

Φλώριδα και πολλά ακόμα που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν τόσο στην Καλιφορνία 

όσο και στο δρόμο που ενώνει το Βανκούβερ με το Γουίστλερ μέχρι τους χειμερινούς 

Ολυμπιακούς αγώνες του 2010[8]. 

 

1.3 Εισαγωγή στα κελιά καυσίμου 
 

Το στοιχείο καυσίμου είναι μια ηλεκτροχημική διάταξη η οποία παράγει ενέργεια 

από το καύσιμο που βρίσκεται στη άνοδο και το οξειδωτικό μέσο  που υπάρχει στην 

κάθοδο με την παρουσία κάποιου ηλεκτρολύτη. Η επιλογή του ηλεκτρολύτη εξαρτάται 

από τη φύση του καυσίμου, τη θερμοκρασία λειτουργίας, και την ειδική εφαρμογή της 

τεχνολογίας του στοιχείου καυσίμου.  

Οι αντιδράσεις καύσης συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μας διότι απελευθερώνουν 

μεγάλα ποσά ενέργειας ανά μονάδα μάζας του αερίου και επιπλέον γιατί κάποια από 

αυτά τα αέρια είναι διαθέσιμα σε σχετικά χαμηλό κόστος. Η αντίδραση του υδρογόνου 

με το οξυγόνο για την παραγωγή νερού είναι μια τέτοια κατάλληλη αντίδραση. Στα 

αέρια που χρησιμοποιούνται στα κελιά καυσίμου περιλαμβάνεται το μεθάνιο, η 

μεθανόλη, και κάποιες φορές η βενζίνη.  

                                                 
[5] Zawodzinski, T.A., Derouin, C., Radzinski, S., Sheman, R. J., Smith, V.T., Springer, T.E., Gottesfeld, S., 
J.Electrochem. Soc., 140, 1041, 1993. 
[6] Aircraft Pratt and Whitney, in ‘‘Design and Development of H2-O2 Fuel Cell Power Plants for Apollo 
Command Module, NASA/Houston’’, Final Report 1962. 
[7] M. Wakizoe, O. A. Velev, S. Srinivasan, Electrochemica Acta, 40, 1995, 335 
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_highway
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Σχήμα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας ενός PEM 

 

Το βασικό σύστημα στο οποίο βασίζεται ένα στοιχείο καυσίμου είναι ένα 

ηλεκτροχημικό κελί που όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4. αποτελείται από δύο 

ηλεκτρόδια που διαχωρίζονται από ένα ιοντικά αγώγιμο μέσο. Το αγώγιμο αυτό μέσο 

μπορεί να είναι ένα οξύ, κάποια βάση, ή κάποιο άλας ή ακόμα και ένα στερεό 

κεραμικό που άγει τα ιόντα. Η επιλογή του ηλεκτρολύτη εξαρτάται από τη φύση του 

καυσίμου, τη θερμοκρασία λειτουργίας και την ειδική εφαρμογή της τεχνολογίας του 

στοιχείου καυσίμου. Το καύσιμο διοχετεύεται στην άνοδο, ενώ το οξυγόνο στην 

κάθοδο. Καθώς το καύσιμο οξειδώνεται, τα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται και 

κινούνται μέσω του εξωτερικού κυκλώματος στην κάθοδο, και συναντώνται εκεί με το 

οξυγόνο της ατμόσφαιρας, και τα ιόντα που έχουν διαπεράσει το αγώγιμο μέσο. Κάθε 

προϊόν της αντίδρασης (που ανάλογα με το καύσιμο και τον τύπο του κελιού είναι Η2Ο 

και κάποιες φορές CO2) θα πρέπει πάντα να απομακρύνεται από το κελί. 

Δεδομένου ότι το κελί καυσίμου δεν στηρίζεται στην καύση, οι εκπομπές από αυτό 

τον τύπο του συστήματος, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιείται, είναι 

μικρότερες από αυτές των καθαρότερων διαδικασιών καύσης καυσίμων. Οι 

αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Άνοδος:    H2  2H+ +2e-     (1.1) 

 

Κάθοδος:   ½ O2 +2H+ +2e-  H2O    (1.2) 

 

Συνολική αντίδραση: H2 +½ O2  H2O +DC +Q    (1.3) 
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Τα ηλεκτρόδια υπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Κατά αρχήν, πρέπει να είναι 

ηλεκτρικά αγώγιμα. Επίσης, περιέχουν τα ηλεκτροκαταλυτικά υλικά που διευκολύνουν 

την αντίδραση του καυσίμου στην άνοδο και του οξυγόνου στην κάθοδο. Κάποια 

καταλυτικά υλικά είναι πολύ καλύτερα από άλλα στην διευκόλυνση των αντιδράσεων 

και μπορούν τα ίδια να είναι ηλεκτρονιακοί αγωγοί. Ο Grove χρησιμοποίησε στερεά 

κομμάτια από μέταλλο πλατίνας και για τα δύο ηλεκτρόδια. Έτσι, η πλατίνα ήταν τόσο 

ο αγωγός, όσο και ο ηλεκτροκαταλύτης. 

Στα πιο σύγχρονα στοιχεία καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται 

ακόμα ηλεκτροκαταλύτες από πλατίνα. Οι τελευταίοι βρίσκονται σε υψηλά 

διασπαρμένες μορφές, όπως είναι τα νανοσωματίδια. 

Ο ηλεκτροκαταλύτης είναι υψηλής διασποράς με στόχο να επιτυγχάνουμε 

μεγάλους ρυθμούς ηλεκτροχημικών αντιδράσεων, που έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλή 

ηλεκτρική ισχύ εξόδου. Για την σωστή λειτουργία των κελιών καυσίμου, πρέπει να 

είναι εύκολη η πρόσβαση του καυσίμου και του οξυγόνου στα σωματίδια του 

ηλεκτροκαταλύτη του αντίστοιχου ηλεκτροδίου. Επίσης, τα σωματίδια αυτά θα πρέπει 

να είναι σε επαφή τόσο με το ιοντικά, όσο και με το ηλεκτρονιακά αγώγιμο μέσο. 

Κατά συνέπεια, τα σύγχρονα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται στα στοιχεία καυσίμου 

χαμηλών θερμοκρασιών αποτελούνται από πορώδη σύνθετα ιοντικών και 

ηλεκτρονιακών αγωγών με ενσωματωμένα νανοσύνθετα σωματίδια του 

ηλεκτροκαταλύτη πλατίνας. Ο στόχος μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή ηλεκτρική ισχύς 

με τη χρήση της μικρότερης δυνατής ποσότητας μετάλλου υψηλού κόστους. Τα 

ηλεκτρόδια περιλαμβάνουν ανοιχτούς πόρους για να εισαχθεί ή να εξαχθεί το 

καύσιμο. 

 

1.4 Πλεονεκτήματα κελιών καυσίμου 

 

1.4.1 Φιλικότητα προς το περιβάλλον 

 

Τα πλεονεκτήματα των κελιών καυσίμου ως προς το περιβάλλον είναι από τα 

κυριότερα κίνητρα για την ανάπτυξη τους. Αυτά είναι οι σχεδόν μηδενικές εκπομπές 

ρύπων NOx, SOx, CO και υδρογονανθράκων κατά την λειτουργία τους. Αν το καύσιμο 

τους είναι το υδρογόνο, τότε το μόνο προϊόν είναι καθαρό νερό. Συγκρινόμενα με 

μηχανές εσωτερικής καύσης μειώνουν κατά 40.000 λίβρες την όξινη βροχή και κατά 

3,5 εκατομμύρια λίβρες το μονοξείδιο του άνθρακα το χρόνο.[9] Επίσης τα κελιά 

καυσίμου είναι αθόρυβα, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε κατοικημένες 

περιοχές, ακόμα και μέσα στα σπίτια. Παρακάτω δίνονται συγκριτικά στοιχεία.  

 

                                                 
[9] www.utcfuelcells.com
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Σχήμα 1.5: Εκπομπές ρύπων από συμβατικές μηχανές εσωτερικής καύσης και από 

κελιά καυσίμου.[10]

 

1.4.2 Υψηλές αποδόσεις 

 

Τα κελιά καυσίμου έχουν μεγάλες αποδόσεις. Ανάλογα τον τύπο τους 

μετατρέπουν από 30-60% του διαθέσιμου καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια (80% με 

την ανάκτηση της θερμότητας) ενώ οι παραδοσιακές μηχανές εσωτερικής καύσης 

μετατρέπουν μόλις το 20%, όπως φαίνεται και στo Σχήμα 1.6. Στο Σχήμα 1.7 

φαίνεται πως τα κελιά καυσίμου έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν αποδόσεις 

μεγαλύτερες του 50% ακόμα και σε σχετικά μικρά μεγέθη (π.χ. 10kW). Έτσι, τα κελιά 

καυσίμου μειώνουν το κόστος σε καύσιμα και ταυτόχρονα κάνουν εξοικονόμηση στα 

φυσικά αποθέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6: Σύγκριση απόδοσης μηχανών εσωτερικής καύσης και κελιών καυσίμου.[9]

 

 

 

                                                 
[10] http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30527/article.html
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Σχήμα 1.7: Αποδόσεις κελιών καυσίμου.[11]

 

1.4.3 Αξιοπιστία 

 

Τα κελιά καυσίμου θεωρούνται ανώτερα του ηλεκτρικού δικτύου για τροφοδοσία 

αξιόπιστης ενέργειας σε υψηλής τεχνολογίας συσκευές όπως είναι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, αφού δεν υπάρχει το πρόβλημα της διακύμανσης της τάσης του 

ρεύματος. Επίσης είναι ιδανικά για περιοχές όπου το κόστος εγκατάστασης δικτύου 

είναι απαγορευτικό (απομονωμένες περιοχές) ή παρουσιάζει προβλήματα που 

προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα, π.χ. καταιγίδες. 

 

1.5 Κατηγορίες κελιών καυσίμου 

 

Η κατηγοριοποίηση των κελιών καυσίμου μπορεί να βασιστεί σε διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται, στην απευθείας ή όχι 

μετατροπή του καυσίμου μέσα στο κελί κ.α. Ένας από τους πιο γνωστούς 

διαχωρισμούς βασίζεται στη θερμοκρασία λειτουργίας. Έτσι, υπάρχουν τα κελιά 

καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών που λειτουργούν σε θερμοκρασίες <100ΟC, 

ενδιάμεσων όπου η θερμοκρασία λειτουργίας είναι (100-500)ΟC, υψηλών 

θερμοκρασιών (>500ΟC) και  πολύ υψηλής θερμοκρασίας (>1000ΟC). 

Συνήθως, όμως, τα κελιά καυσίμου ταξινομούνται με βάση τον ηλεκτρολύτη που 

χρησιμοποιείται. Γενικά ένας ηλεκτρολύτης μπορεί να είναι σε υγρή ή στερεά μορφή 

και ο κύριος ρόλος του είναι η προαγωγή της ιοντικής αγωγιμότητας. Μοναδική 

εξαίρεση στην ταξινόμηση αυτή είναι το DMFC (Direct Methanol Fuel Cell)  το οποίο 

είναι ένα κελί που τροφοδοτείται στην άνοδο απευθείας με μεθανόλη. Ο ηλεκτρολύτης 

σε αυτόν τον τύπο κελιού δεν είναι καθοριστικός για την κατηγοριοποίησή του.  

                                                 
[11] http://www.fz-juelich.de/ief/ief-pbz/mission_statements/
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Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο διαχωρισμού, που αφορά στο είδος του 

ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται τα κελιά καυσίμου διαχωρίζονται σε: 

• Κελιά καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης (polymer electrolyte membrane fuel 

cells) PEMs 

• άμεσης μετατροπής σε μεθανόλη (direct methanol fuel cells) DMFCs 

• αλκαλίων (alkaline fuel cells) AFCs 

• φωσφορικού οξέος (phosphoric acid fuel cells) AFCs 

• ανθρακικών τηγμάτων (Molten carbonate fuel cells) MCFCs 

• στερεών οξειδίων (solid oxide fuel cells) SOFCs 

Στον Πίνακα 1.1 φαίνονται κάποια χαρακτηριστικά τους, όπως η απόδοση της 

συνολικής διεργασίας, η θερμοκρασία λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.1: Ταξινόμηση κυριότερων τύπων κελιών καυσίμου. 

 

1.5.1 Κελιά Καύσιμου Φωσφορικού Οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cells, 

PAFC)[12][13]

 

Τα κελιά καυσίμου φωσφορικού οξέος ήταν τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα κελιά. 

Στα κελιά αυτού του τύπου ο ηλεκτρολύτης είναι πυκνό φωσφορικό οξύ το οποίο 

συγκρατείται σε μήτρα από καρβίδιο του πυριτίου, SiC. Η θερμοκρασία λειτουργίας 

                                                 
[12] www.nfcrc.uci.edu
[13] www.fuelcells.org
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είναι 80-200ΟC. Το φωσφορικό οξύ είναι ένα σχετικά σταθερό οξύ το οποίο επιτρέπει 

την λειτουργία σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι κακός 

ιοντικός αγωγός ενώ παρουσιάζει προβλήματα μόλυνσης του ηλεκτρολύτη της ανόδου 

με CO. Σε θερμοκρασίες > 200ΟC λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα με 

περιεκτικότητες CO ως και 1.5% στο καύσιμο, γεγονός που διευρύνει την επιλογή 

καυσίμου. Τα ηλεκτρόδια είναι από λευκόχρυσο και κράματα λευκόχρυσου 

υποστηριγμένα σε κατάλληλα επεξεργασμένο άνθρακα. Η εφεύρεση του Teflon στη 

δεκαετία του 50 και η εισαγωγή των ηλεκτροδίων υποστηριγμένων σε ειδικά 

επεξεργασμένο γραφίτη ήταν σημαντική στην εξέλιξη των PAFC. Η διασπορά του 

καταλύτη Pt πάνω στον άνθρακα επιτυγχάνει μεγάλο εμβαδόν καταλυτικά ενεργής 

επιφάνειας με ελάχιστο φορτίο ευγενούς μετάλλου, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση του κόστους κατασκευής του κελιού. 

Αν και τα γραφιτικά υλικά είναι θερμοδυναμικά ασταθή στο περιβάλλον του 

κελιού, η κινητική οξείδωσης τους είναι σε αυτές τις συνθήκες τόσο αργή ώστε να μην 

αποτελεί πρόβλημα. 

Με θερμοκρασία λειτουργίας τους 200ΟC τα PAFC παράγουν και ατμό ο οποίος 

μπορεί να αξιοποιηθεί ενώ παράλληλα η απουσία υγρού νερού δίνει τη δυνατότητα 

στο κελί να λειτουργεί σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης με υψηλή δυνατότητα 

κατανάλωσης οξυγόνου του αέρα, χωρίς να είναι αναγκαία η ανακύκλωση. 

 

Σχήμα 1.8: Τυπική αναπαράσταση ενός κελιού καυσίμου φωσφορικού οξέος 

(PAFC).[14]

 

                                                 
[14] www.wisconcinpublicservice.com
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Πλεονεκτήματα των PAFC είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακάθαρτο 

υδρογόνο ως καύσιμο. Αν χρησιμοποιηθεί βενζίνη πρέπει να απομακρυνθεί το θείο. 

Επίσης έχει σχεδόν 85% ικανότητα συμπαραγωγής.  

Μειονεκτήματα είναι ο ακριβός λευκόχρυσος που χρησιμοποιείται ως καταλύτης, η 

μικρότερη απόδοση από άλλους τύπους κελιών καυσίμου και γενικότερα ο μεγάλος 

όγκος και το βάρος του. Επίσης είναι ακατάλληλα για χρήση σε αυτοκίνητα λόγω του 

μεγάλου χρόνου προθέρμανσης. Ωστόσο αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία στα 

κελιά καυσίμου αυτή την στιγμή. 

Στο Σχήμα 1.8 φαίνεται σχηματικά ένα κελί καυσίμου φωσφορικού οξέος και 

στον Πίνακα 1.2 δίνονται οι αντιδράσεις που συμβαίνουν στην άνοδο και στην 

κάθοδο καθώς και η συνολική αντίδραση. 

 

1.5.2 Κελιά Καυσίμου Τηγμένων Ανθρακικών Αλάτων (Molten Carbonate Fuel 

Cells, MCFC)[12][13]

 

Ο ηλεκτρολύτης αυτών των κελιών είναι ένα ανθρακικό άλας των 

αλκαλιμετάλλων (π.χ. Na2CO3, K2CO3, Li2CO3) ή συνδυασμός ανθρακικών αλάτων που 

συγκρατείται σε μια κεραμική μήτρα LiAlO2. Η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι 

500-700ΟC, όπου εκεί το ανθρακικό άλας σχηματίζει ένα υψηλά αγώγιμο τηγμένο 

άλας με το CO3
2- να άγει το ρεύμα μέσα στην ηλεκτρολυτική μήτρα. Οι αντιδράσεις 

που συμβαίνουν δίνονται στον Πίνακα 1.2. Συγχρόνως με την παραγωγή ενός 

μορίου H2O έχουμε και την μεταφορά ενός μορίου CO2 από την κάθοδο στην άνοδο. 

Αυτό το CO2 πρέπει να ανακυκλωθεί για να διατηρηθεί ο ηλεκτρολύτης. 

Εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας δεν χρειάζονται ευγενή μέταλλα για την άνοδο 

και την κάθοδο, όπου Ni και NiO χρησιμοποιούνται αντίστοιχα. Άλλα πλεονεκτήματα 

της υψηλής θερμοκρασίας είναι ότι έχουν υψηλή απόδοση (60%, ενώ αγγίζει το 85% 

όταν η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή) και η δυνατότητα 

χρήσης περισσότερων τύπων καυσίμου. 

Ως μειονεκτήματα αυτού του τύπου κελιών καυσίμου θεωρείται η διάβρωση και 

καταστροφή των επιμέρους τμημάτων του κελιού λόγω της υψηλής θερμοκρασίας 

καθώς και η απαίτηση για πηγή CO2 για την αντίδραση της καθόδου. 

Τα MCFC βρίσκουν ήδη εφαρμογή σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία αλλά και στη 

βιομηχανία. 
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Σχήμα 1.9: Τυπική αναπαράσταση ενός κελιού καυσίμου τηγμένων ανθρακικών 

αλάτων. 

 

1.5.3 Κελιά Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη (Sold Oxide Fuel Cell, 

SOFC)[12][13]

 

Τα κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη είναι τα πλέον κατάλληλα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα που θα τροφοδοτεί βιομηχανίες ή 

πόλεις. Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιείται οξείδιο ενός μη πορώδους μετάλλου, 

συνήθως οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2) σταθεροποιημένο με 8% Υ2Ο3 (YSZ). Τα SOFCs 

λειτουργούν σε θερμοκρασίες μεταξύ 650-1000οC, όπου η ιοντική αγωγιμότητα 

οφείλεται στα ιόντα οξυγόνου (Ο2-). Η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας δίνει την 

δυνατότητα χρήσης υδρογονανθράκων ως καύσιμο, όπου ειδικός ανοδικός 

ηλεκτροκαταλύτης αποτελούμενος από 60-70% Ni και σκόνη YSZ (Ni-YSZ cermet) 

μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά την εσωτερική αναμόρφωση του 

υδρογονάνθρακα προς CO και H2, μόρια που αποτελούν άριστα καύσιμα για τις 

ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του κελιού που δίνονται στον Πίνακα 1.2. Στην άνοδο 

επιτελείται επίσης η αντίδραση αναμόρφωσης του CH4, η οποία είναι ενδόθερμη και 

συντηρείται από το εξώθερμο των ανοδικών αντιδράσεων. 

   

CH4 + H2O  CO + 3 H2

 

Τυπικές κάθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο κελιών είναι 

κατασκευασμένες από υλικά της ομάδας των περοβσκιτών (perovskites), τα οποία 

είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες όπως επίσης πολύ καλοί ιοντικοί και 
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ηλεκτρονιακοί αγωγοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο La1-xSrxMnO3.[15] Τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των κελιών λόγω της υψηλής θερμοκρασίας 

λειτουργίας τους είναι παρόμοια με αυτά των τηγμένων ανθρακικών αλάτων. 

Η πρώτη χρήση στερεών ηλεκτρολυτών αναφέρθηκε από τον Wagner το 1943, 

ωστόσο η πρώτη εφαρμογή σε κελιά καυσίμου έγινε από τους Weissbart και Ruka[16] 

στη Westinghouse. Η ίδια εταιρία έχει κατασκευάσει σωληνωτού τύπου συστήματα 

SOFC τα οποία έχουν δοκιμαστεί για περισσότερα από 7 χρόνια συνεχούς και 

σταθερούς λειτουργίας. Ήδη έχουν εγκατασταθεί μονάδες SOFC δυναμικότητας 

100kW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. 

 

Σχήμα 1.10: Τυπική αναπαράσταση ενός κελιού καυσίμου στερεού 

ηλεκτρολύτη.[18]Error! Bookmark not defined. 

 

1.5.4 Αλκαλικά Κελιά Καυσίμου (Alkaline Fuel Cells, AFC)[12][13]

 

Τα αλκαλικά κελιά είναι από τα πιο παλιά κελιά που χρησιμοποιήθηκαν για τα 

διαστημικά προγράμματα της NASA. Ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιείται διάλυμα 

καυστικού καλίου. Η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι περίπου 80oC. Σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες χρησιμοποιούν πυκνό (85%) διάλυμα ΚΟΗ ενώ σε 

χαμηλότερες χρησιμοποιούν πιο αραιό διάλυμα. Ο ηλεκτρολύτης περιέχεται σε μια 

μήτρα (συνήθως άσβεστος), η οποία υγραίνει τις επιφάνειες των ηλεκτροδίων. Αυτό 

αποτελεί πλεονέκτημα γιατί η αντίδραση της καθόδου (Πίνακας 1.2) είναι πιο ταχεία 

σε αλκαλικό ηλεκτρολύτη και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη απόδοση. 

                                                 
[15] Vayenas, C. G., The Electrochemical Soc. Inc., 904, 1993 
[16] Weissbart, Ruka, J. Electrochemical Society, 109,723, 1962 
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Μεγάλη ποικιλία ηλεκτροκαταλυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρόδια 

και όχι μόνο ακριβά ευγενή μέταλλα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κατασκευής τους. Ωστόσο τα καύσιμα πρέπει να είναι καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο, 

διότι η παρουσία CO μολύνει το κελί, ενώ το CO2 αντιδρά με τον ηλεκτρολύτη προς 

δημιουργία K2CO3. Ακόμη και πολύ μικρές συγκεντρώσεις CO2 μπορούν να 

επηρεάσουν την απόδοση του κελιού.[17] Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι πως 

με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η σταθερότητα τους, η οποία οφείλεται στην 

οξείδωση των ηλεκτροδίων άνθρακα από το αλκαλικό διάλυμα. 

Η λειτουργία τους σε επανδρωμένες διαστημικές αποστολές ήταν επιτυχής καθώς 

χρησιμοποιήθηκαν σε πάνω από 100 διαστημικές πτήσεις. Μέχρι πρόσφατα το κόστος 

λειτουργίας τους ήταν πολύ υψηλό για να βρουν ευρεία εφαρμογή, αλλά πολλές 

εταιρίες εξετάζουν τρόπους να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την λειτουργία 

τους. Η τυπική τους απόδοση είναι από 300W- 5kW. 

 

 

Σχήμα 1.11: Τυπική αναπαράσταση ενός αλκαλικού κελιού καυσίμου.[18]

 

1.5.5 Κελιά Καυσίμου Πολυμερικής Ηλεκτρολυτικής Μεμβράνης (Proton 

Exchange Membrane Fuel Cells/ Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, 

PEMFC) [12][13]

 

Σε αυτά τα κελιά (Σχήμα 1.12) χρησιμοποιείται ως στερεός ηλεκτρολύτης μια 

πολυμερική μεμβράνη, η οποία όταν ενυδατωθεί είναι καλός αγωγός πρωτονίων (Η+) 

και αντίθετα μονωτής ηλεκτρονίων. Η τεχνολογία των μεμβρανών των PEMFCs 

βασίζεται κυρίως σε φθοριωμένα και φθοριωμένα σουλφονικά πολυμερή, (π.χ. 

                                                 
[17] Hirschenhofer, J. H.,IEEE Aerospace and Electronics Systems Μagazine 12, 3, 1997 
[18] www.eere.energy.gov
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Nafion).[19] [20] Η δομή τους που μοιάζει με αυτή του Teflon δίνει εξαιρετική και 

μεγάλης διάρκειας σταθερότητα τόσο σε οξειδωτικό όσο και αναγωγικό περιβάλλον. Η 

αγωγιμότητα των μεμβρανών στηρίζεται στο νερό. Για να λειτουργεί επομένως 

αποδοτικά το κελί η διαχείριση του νερού είναι απαραίτητη. Η θερμοκρασία 

λειτουργίας του πρέπει να είναι κάτω από 100ΟC και το εξατμιζόμενο νερό να 

αναπληρώνεται. Η χαμηλή θερμοκρασία καθώς και η απουσία άλλων υγρών πέρα του 

νερού μειώνουν στο ελάχιστο τη διάβρωση των ηλεκτροδίων και γενικότερα του 

κελιού.  

Οι αντιδράσεις που συμβαίνουν στην άνοδο και κάθοδο δίνονται στον Πίνακα 1.2. 

Τα PEMFCs τροφοδοτούνται με καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο, αν και το οξειδωτικό 

μπορεί να είναι και ο ατμοσφαιρικός αέρας. Το CO που υπάρχει σε υδρογόνο που 

προέρχεται από αναμόρφωση υδρογονανθράκων μπορεί να μολύνει τους καταλύτες 

και να μειώσει έτσι την απόδοση του κελιού,[21] περιορίζεται όμως σημαντικά με την 

αύξηση της θερμοκρασίας.[22]

Τα πρώτα κελιά PEMFC κατασκευάσθηκαν από την General Electric και 

χρησιμοποιήθηκαν στο διαστημικό πρόγραμμα Gemini. Ο ηλεκτρολύτης ήταν 

διασταυρωμένα πολυστυρενικά διβινυλοβενζοϊκά σουλφονικά οξέα που είχαν ωστόσο 

μικρή διάρκεια ζωής, αφού δεν ήταν σταθερά σε οξειδωτικό περιβάλλον. Η εμφάνιση 

των ολικώς φθοριωμένων πολυμερών (Nafion) από την Du Pont τη δεκαετία του 60 

έφερε την ανάπτυξη αυτών των κελιών, καθώς αυτή η ομάδα υλικών δείχνει πολύ 

καλή σταθερότητα μέχρι τους 100ΟC.  

 

Σχήμα 1.12: Τυπική αναπαράσταση ενός κελιού καυσίμου πολυμερικής 

ηλεκτρολυτικής μεμβράνης.[18] 

                                                 
[19] Gottesfeld, S., Zawodzinski, T. A., In Advances in Electrochemical Science and Engineering, Alkire, R. 
C., Gerischer, H., Kolb, D. M., Tobias, C. W., Eds, Wiley –VCH: Weinheim, Germany,Vol.5, p 195, 1997 
[20] Costamagna, P., Srinivasan, S., J Power Sources, 102,242 & 253, 2001 
[21] Oetjen, H. F., Schmidt, V. M., Stimming, U., Trilla, F., J. Electrochem. Soc.,143, 3838, 1996 
[22] Xiao, G., Li, Q., Hjuler, H. A., Bjerrum, N. J. J. Electrochem. Soc., 142. 2890, 1995 
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Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση σε πολυμερικές μεμβράνες, οι οποίες μπορούν 

λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες άνω των 100 ΟC, έτσι ώστε να επιλυθούν πολλά από 

τα προβλήματα λειτουργίας αυτών των κελιών, τα οποία αναφέρονται διεξοδικά σε 

επόμενη ενότητα, καθώς οι πολυμερικές μεμβράνες της συγκεκριμένης κατηγορίας 

κελιών καυσίμου αποτέλεσε το θέμα μελέτης της παρούσας διατριβής ειδίκευσης. 

Τα PEMFCs ήδη χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρίες, σε πιλοτική κυρίως βάση, 

σε μέσα μεταφοράς καθώς και για οικιακές συσκευές. 

 

1.5.6 Κελιά Καυσίμου Απευθείας Μετατροπής της Μεθανόλης (Direct 

Methanol Fuel Cells, DMFC)[12][13]  

 

Αυτού του είδους τα κελιά μοιάζουν με τα PEMs ως προς το ότι και τα δύο 

χρησιμοποιούν μια πολυμερική μεμβράνη για ηλεκτρολύτη. Ωστόσο, στα DMFCs ο 

ίδιος ο καταλύτης της ανόδου παίρνει το υδρογόνο από την υγρή μεθανόλη, 

εξαφανίζοντας την ανάγκη για αναμορφωτή καυσίμου. Αυτό αποτελεί ελκυστική λύση 

στα προβλήματα της αποθήκευσης και μεταφοράς του υδρογόνου, ιδιαίτερα στα 

αυτοκίνητα. Η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι χαμηλή, μεταξύ 60-130ΟC, 

καθιστώντας τα ιδανικά για μικρές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς 

υπολογιστές. 

Παρά τα πλεονεκτήματα που φαίνεται να έχουν τα DMFC δεν έχουν ακόμα φτάσει 

σε εμπορικό στάδιο κυρίως λόγω της χαμηλής τους απόδοσης σε σχέση με τα 

τροφοδοτούμενα με υδρογόνο PEMs. Κύριος περιορισμός στην απόδοση τους είναι η 

μη αποτελεσματική κατάλυση της ανοδικής αντίδρασης. Από κινητικής απόψεως αυτό 

οφείλεται στην αργή κινητική της οξείδωσης της μεθανόλης και στη δηλητηρίαση των 

ηλεκτροδίων από το CO που παράγεται κατά την οξείδωση. Μέχρι στιγμής μόνο o Pt 

και κράματα του Pt-Ru[23] φαίνεται να επιδεικνύουν μια ανεκτή καταλυτική 

ενεργότητα αλλά και την αναγκαία σταθερότητα στις συνθήκες λειτουργίας του 

κελιού, ανεβάζοντας όμως ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής τους. 

                                                 
[23] Schmidt, T. J., Noeske, M., Gasteiger, H. A., Behm, R. J., J. Electrochem. Soc., 142, 925, 1998 
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Σχήμα 1.13: Τυπική αναπαράσταση ενός κελιού καυσίμου απευθείας μετατροπής της 

μεθανόλης.[12]  

 

Οι αντιδράσεις που συμβαίνουν στο κελί δίνονται στον Πίνακα 1.2. Στην άνοδο η 

μεθανόλη αντιδρά ηλεκτροχημικά με νερό για να παραχθούν πρωτόνια, ηλεκτρόνια 

και CO2. Η αντίδραση συμβαίνει σε παραπάνω του ενός στάδια, 

συμπεριλαμβανομένων και καθαρά χημικών σταδίων. Το CO2 είναι γνωστό πως σε 

αλκαλικά διαλύματα σχηματίζει αδιάλυτα ανθρακικά άλατα, για αυτό το λόγο το DMFC 

πρέπει να έχει έναν όξινο παρά αλκαλικό ηλεκτρολύτη, ώστε να βοηθά στην απόρριψη 

του CO2. 

Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζουν αυτού του είδους τα κελιά είναι πως 

υπάρχει μεταφορά του καυσίμου από την άνοδο στην κάθοδο χωρίς να υπάρχει 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας[24] ( fuel cross over), με αποτέλεσμα φυσικά την 

μείωση της απόδοσης του κελιού. 

Για τους παραπάνω λόγους οι έρευνες στρέφονται σε πολυμερικές μεμβράνες που 

να αναιρούν αυτά τα προβλήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[24] Heinzel, A., Barragan, V. M., J. Power Sources, 84, 70, 1999 
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Κυψελίδες Καυσίμου____________________________________________ 

Πίνακας Αντιδράσεων Κελιών Καύσιμου 

 

Κελί Καυσίμου Αντίδραση ανόδου Αντίδραση καθόδου Συνολική 

αντίδραση 

Κελιά Καυσίμου 

Φωσφορικού Οξέος 

(PAFC) 

H2(g) 2H+(aq) +2e- ½O2(g)+2H+(aq) +2e- H2O(l) 

H2(g) + ½ O2 (g) 

+CO2 (g)  

H2O(l) + CO2(g) 

Κελιά Καυσίμου 

Τηγμένων 

Ανθρακικών Αλάτων 

(MCFC) 

H2(g) +CO3
2-  

H2O(g) +CO2(g) + 2e- 
½ O2(g) + CO2(g) +2e- CO3

2- 

H2(g) + ½ O2 (g) 

+CO2(g)  

H2O(l) + CO2(g) 

Κελιά Καυσίμου 

Στερεού 

Ηλεκτρολύτη 

(SOFC) 

H2(g)+ O2- H2O(g) + 2e- 

 

CO(g) +O2- CO2(g) +2e- 

½ O2(g) +2e-  O2- 

H2(g) + ½ O2(g) 

 H2O(g) 

 

CO(g) + ½ 

O2(g)  CO2(g) 

Αλκαλικά Κελιά 

Καυσίμου (AFC) 

H2(g) + 2OH-(aq)  2H2O(l) 

+ 2e- 

½ O2(g) + H2O(l) + 2e-  

2OH-(aq) 

H2(g)+ ½ O2(g) 

 H2O(l) 

Κελιά Καυσίμου 

Πολυμερικής 

Μεμβράνης 

(PEMFC) 

H2(g) 2H+(aq) +2e- ½O2(g)+2H+(aq)+2e  H2O(l) 
H2(g) + ½ O2(g) 

 H2O(l) 

Κελιά Καυσίμου 

Απευθείας 

Μετατροπής της 

Μεθανόλης (DMFC) 

CH3OH(aq) +H2O(l)  

CO2(g) +6H+(aq) +6e- 

6H+(aq)+6e- + 3/2 O2(g)  

3 H2O(l) 

CH3OH(aq) +3/2 

O2(g)  

CO2 (g)+2 

H2O(l) 

 

Πίνακας 1.2: Αντιδράσεις που επιτελούνται στα κελιά καυσίμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

________________________________________________________ 

 

Πολυμερικοί Ηλεκτρολύτες  

 

________________________________________________________ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

στοιχείων καυσίμου με τη χρήση πολυμερικής μεμβράνης σε ρόλο ηλεκτρολύτη, με 

στόχο να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές αλλά και στις τηλεπικοινωνίες, κάτι που 

έχει αρχίσει ήδη να γίνεται. Όπως αναφέρθηκε η “καρδιά” των PEMFCs είναι η 

πολυμερική μεμβράνη αφού είναι το μέσο μεταφοράς των πρωτονίων από την άνοδο 

στην κάθοδο ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζει το υδρογόνο από το οξυγόνο αποτρέποντας 

έτσι την μεταξύ τους αντίδραση. Για να χρησιμοποιηθεί όμως ένα πολυμερές ως 

ηλεκτρολύτης χρειάζεται να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις[1]:  

• Υψηλή ιοντική αγωγιμότητα κατά τον εμποτισμό του σε νερό ή σε επαμφοτερίζον 

μέσο 

• Μηδενική ηλεκτρονική αγωγιμότητα  

• Χαμηλή διαπερατότητα στα αέρια (H2 και O2) 

• Χημική, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα  

• Καλές μηχανές ιδιότητες  

• Χαμηλό κόστος παράγωγης  

Οι πολυμερικές ηλεκτρολυτικές μεμβράνες κατηγοριοποιούνται είτε με βάση τη 

χημική τους δομή είτε με βάση τη  θερμοκρασία στην οποία λειτουργούν. Στην πρώτη 

κατηγορία χωρίζονται σε φθοριωμένα και μη φθοριωμένα πολυμερή ενώ στη δεύτερη, 

που θα μας απασχολήσει στη παρούσα διατριβή, σε ηλεκτρολύτες χαμηλής (<100 OC) 

και υψηλής θερμοκρασίας (>120 OC) ανάλογα με τη θερμοκρασία που λειτουργούν.  

 

 

 

 

                                                 
[1] B.C.H. Steele and A.Heinzel, Nature, 414, 345, 2001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2__________________________________________________ 

2.1. Πολυμερικές Ηλεκτρολυτικές Μεμβράνες Χαμηλής Θερμοκρασίας (Low 

Temperature Polymer Electrolyte Membranes) 

 

Αυτές είναι ως επί το πλείστον φθοριωσουλφονωμένες πολυμερικές μεμβράνες 

(perfluorinated sulfonic acid). Η δομή τους φαίνεται στο Σχήμα 2.1. Αποτελούνται 

από μια κεντρική φθοριοανθρακική αλυσίδα, όπως αυτή του Teflon. H σκελετική τους 

αυτή δομή τους δίνει εξαιρετική σταθερότητα σε οξειδωτικό και αναγωγικό 

περιβάλλον. Επίσης, εφόσον εμποτιστούν με νερό, εμφανίζουν ιοντική αγωγιμότητα 

μέχρι και 10-1 S/cm. Κύριος εκπρόσωπος τους είναι το Nafion™, μεμβράνη που έχει 

μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη. 

 

(CF2-CF2)

(O-CF2-CF)

CF3

O (CF2) SO3H

x

m n

(CF2-CF)y

 

m=1, n=2, y=1, x=5-13,5            Nafion 

m=0, n=2                                    Dow 

m=0, n=1-5                                Flemion 

 

Σχήμα 2.1: Δομή PFSA μεμβρανών. 

 

Αν και η ανάπτυξη των κελιών καυσίμου πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης 

στηρίχθηκε στην τεχνολογία των PFSA μεμβρανών αυτές παρουσιάζουν αρκετά 

προβλήματα, κυρίως λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας τους, που 

επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση λειτουργίας των κελιών. Τα σημαντικότερα από 

αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

• Κόστος μεμβράνης  

Οι PFSA μεμβράνες έχουν μεγάλο κόστος το οποίο κάνει τη χρήση αυτών των 

κελιών ασύμφορη για ευρεία παραγωγή ενέργειας. 

• Διαχείριση νερού  

Στις συνθήκες λειτουργίας ενός κελιού ο συντελεστής εξάτμισης του νερού είναι 

υψηλός[2] [3]
, καθώς το νερό έχει σημείο ζέσεως κοντά στη θερμοκρασία 

λειτουργίας του κελιού όποτε συνυπάρχουν και οι δυο φάσεις του. Έτσι όταν τα 

επίπεδα υγρασίας της μεμβράνης είναι υψηλά τότε το νερό συμπυκνώνεται, 

υγροποιείται και πλημμυρίζει τα ηλεκτρόδια. Επίσης λόγω ηλεκτρόσμωσης 

προκαλείται αφυδάτωση της μεμβράνης στην πλευρά της ανόδου και ακολούθως 

                                                 
[2] Ise, M., Kreuer, K. D., Maier, J., J. Solid State Ionics, 125, 213, 1999 
[3] Ren, X., Gottesfeld, S., J. Electrochem. Soc., 148, A87, 2001 
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πτώση της αγωγιμότητας. Τέλος  οποιαδήποτε αλλαγή στη συγκέντρωση του 

νερού μπορεί να προκαλέσει διόγκωση ή συρρίκνωση της μεμβράνης 

καταστρέφοντάς την τελικά. Άρα γίνεται σαφές ότι είναι αναγκαία η 

αποτελεσματική διαχείριση του νερού. 

• Φαινόμενο μόλυνσης από CO 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζεται με τη χαμηλή θερμοκρασία 

είναι η περιορισμένη ανεκτικότητα του κελιού σε ακαθαρσίες του καυσίμου όπως 

είναι το CO και αυτό γιατί στις θερμοκρασίες αυτές ροφάται σε ενεργές περιοχές 

του καταλύτη δηλητηριάζοντάς τον, ενώ όσο αυξάνεται η θερμοκρασία μειώνεται 

η ρόφησή του. Σε μια τυπική θερμοκρασία λειτουργίας μιας πολυμερικής 

μεμβράνης στους 80ΟC, μια πολύ μικρή περιεκτικότητα CO (π.χ. 20ppm) στο 

καύσιμο συνεπάγεται αξιοσημείωτη μείωση στην απόδοση του κελιού[4] με 

συνέπεια να επιβάλλεται η χρήση πολύ καθαρού υδρογόνου γεγονός που αυξάνει 

το κόστος λειτουργίας. 

• Διαχείριση και αποθήκευση υδρογόνου 

Η χρήση καθαρού υδρογόνου αυξάνει την απόδοση του κελιού και το καθίστα 

ανταγωνιστικό απέναντι στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Ωστόσο η υποδομή 

(τροφοδοσία, διανομή, αποθήκευση) που απαιτείται για τη χρήση του υδρογόνου 

ως καύσιμο αντιμετωπίζει άλυτα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα. Η λύση που 

θέλει το υδρογόνο να αποθηκεύεται ως υδρίδιο προϋποθέτει θερμοκρασία 

προσρόφησης του υδρογόνου μεταξύ 100-200ΟC. Αν και το ποσό της αντίστοιχης 

θερμότητας είναι μόνο το ένα τέταρτο της περίσσειας θερμότητας ενός κελιού με 

απόδοση 50%, υψηλής χωρητικότητας δοχείο αποθήκευσης υδρογόνου δεν 

μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα PEMFC λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας 

λειτουργίας του. 

• Αναμορφωτής μεθανόλης 

H χρήση της μεθανόλης  αποτελεί ένα αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για τη 

λήψη του υδρογόνου σε ένα κελί καυσίμου εξαιτίας της εύκολης αποθήκευσης και 

τροφοδοσίας της. Εντούτοις, η μεθανόλη περιέχει CO και για να περιοριστεί το 

πρόβλημα που δημιουργεί το τελευταίο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 

καθαρισμό του καυσίμου από ίχνη CO με αναμορφωτή. Αυτό όμως επηρεάζει 

σημαντικά το σύστημα. Ιδιαίτερα για χρήση του κελιού σε ένα αυτοκίνητο, εκτός 

από το κόστος, έχει επιπτώσεις και στο βάρος, τον όγκο και στην ικανότητα 

απόκρισης του συστήματος και κατά συνέπεια και του οχήματος. Άρα ένα PEMFC 

που θα “ανέχεται” το CO θα ήταν αρκετά απλούστερο. 

 

 

                                                 
[4] Oetjen, H. F., Schmidt, V. M., Stimming, U., Trilla, F., J. Electrochem. Soc.,143, 3838, 1996 
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• Απευθείας χρήση μεθανόλης 

Η τροφοδοσία με απευθείας χρήση της μεθανόλης προτιμάται όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως για τα αυτοκίνητα. Παρουσιάζει όμως δυο βασικά προβλήματα. 

Καταρχάς, οι PFSA μεμβράνες παρουσιάζουν μεγάλο μεθανολικό ρυθμό cross 

over. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια καυσίμου αλλά και απώλεια 

της απόδοσης του κελιού λόγω του σύνθετου δυναμικού των ηλεκτροδίων[5]. 

Επιπλέον, ο ανοδικός καταλύτης δεν είναι αρκετά ενεργός με συνέπεια να οδηγεί 

σε υψηλό ανοδικό υπερδυναμικό ~350 mV σε σύγκριση με ~60mV για το 

υδρογόνο. Και τα δύο φαινόμενα βελτιώνονται με αύξηση της θερμοκρασίας. 

• Θερμική ισορροπία 

Ένα άλλο ζήτημα των PEMFCs είναι η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Ένα 

κελί που δουλεύει στους 80ΟC και με απόδοση 40-50% παράγει τεράστιο ποσό 

θερμότητας, το οποίο πρέπει να απομακρυνθεί προκειμένου να διατηρηθεί η 

σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα υπάρχοντα 

συστήματα ψύξης των σημερινών οχημάτων αποβάλλουν λιγότερο από 40% της 

περίσσειας θερμότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό απομακρύνεται με τα 

εξατμιζόμενα αέρια[6]. Αντίθετα για τα PEMFCs πρέπει όλη η περίσσεια θερμότητας 

να απομακρυνθεί μέσω του κύκλου ψύξης, γεγονός που αυξάνει το κόστος και την 

πολυπλοκότητα του συστήματος. 

• Ανάκτηση θερμότητας 

Η θερμότητα που ανακτάται από ένα κελί καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης που 

λειτουργεί σε θερμοκρασία 80 ΟC είναι τόσο λίγη που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Αν η θερμοκρασία ανέβει στους 200 ΟC τότε μπορεί να παραχθεί ατμός ικανός για 

θέρμανση αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική απόδοση του κελιού. 

Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει το κελί σε αυξημένη πίεση ή 

για την αναμόρφωση καυσίμου. 

 

2.2 Πολυμερικές Hλεκτρολυτικές Mεμβράνες Υψηλών Θερμοκρασιών (High 

Temperature Polymer Electrolyte Membranes) 

 

Τα προβλήματα που έχουν οι PFSA μεμβράνες μπορούν να ξεπεραστούν με την 

ανάπτυξη εναλλακτικών μεμβρανών, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την κινητική των δυο 

ημιαντιδράσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για την απευθείας οξείδωση της 

μεθανόλης σε ένα DMFC κελί. Όσον αφορά στο νερό, πάνω από το σημείο ζέσεώς του 

υπάρχει μόνο μία φάση κάνοντας την διαχείριση του αλλά και την ψύξη του 

                                                 
[5] Schmidt, T. J., Noeske, M., Gasteiger, H. A., Behm, R. J., J. Electrochem. Soc., 142, 925, 1998 
[6] Frank, G., Proceedings of the 2nd European PEFC Forum, Lucerne, Switzerland, p749, 2001 
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συστήματος ευκολότερη. Επίσης η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί υπό 

μορφή ατμού και να χρησιμοποιηθεί είτε για θέρμανση είτε για δημιουργία υψηλής 

πίεσης, αυξάνοντας τελικά την συνολική απόδοση του κελιού. Η ανεκτικότητα σε CO 

επίσης θα αυξηθεί καθιστώντας δυνατή τη χρήση λιγότερο καθαρών καυσίμων. Τέλος, 

οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν είναι παρόμοιες με αυτές για την 

αναμόρφωση της μεθανόλης και της προσρόφησης του υδρογόνου, οπότε κάνουν 

συμβατή την ενσωμάτωση αναμορφωτή μεθανόλης ή μεγάλης χωρητικότητας δοχείο 

αποθήκευσης υδρογόνου στο σύστημα. Η ενσωμάτωση αναμένεται να δώσει στο 

σύστημα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως μεγαλύτερη απόδοση, μικρότερο μέγεθος, 

λιγότερο βάρος, απλούστερη κατασκευή και λειτουργία και φυσικά μειωμένο κόστος 

κατασκευής αλλά και λειτουργίας.[7]

 

2.2.1 Τροποποιημένες PFSA Μεμβράνες (Modified PFSA Membranes) 

 

Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει όσον αφορά στην τροποποίηση των PFSA 

μεμβρανών με σκοπό να λειτουργήσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η πρώτη 

σκέψη ήταν να χρησιμοποιηθεί στη θέση του νερού ένας μη υδατικός, χαμηλής 

πτητικότητας διαλύτης. Οι Savinell et al[8] χρησιμοποίησαν φωσφορικό οξύ και 

πέτυχαν αγωγιμότητες 0,05 S/cm σε θερμοκρασία 150OC. Ωστόσο απέτυχε η 

μεμβράνη να λειτουργήσει σε κελί καυσίμου πιθανότατα εξαιτίας μετανάστευσης των 

ανιόντων (PO4
3-) προς το ηλεκτρόδιο. Στη συνέχεια και άλλοι χρησιμοποίησαν άλλα 

οξέα[9] αλλά και ετεροκυκλικά μόρια[10] [11] στη θέση του νερού. 

Μια άλλη τροποποίηση των PFSA ήταν να γίνουν λεπτότερες και ενισχυμένες με 

κάποιο άλλο υλικό, κυρίως για να μειωθεί το κόστος, αλλά και για καλύτερη 

διαχείριση του νερού με αποτέλεσμα να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 

Τέλος έχουν παρασκευαστεί μεμβράνες PFSA με διάφορα πρόσθετα, όπως 

υγροσκοπικά οξείδια και στερεούς ανόργανους αγωγούς πρωτονίων που αυξάνουν 

την ιοντική αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία λειτουργίας τους.[12]

 

 

 

 

                                                 
[7] Li, Q., Hjuler, H. A.,Hasiotis, C., Kallitsis, J. K., Kontoyannis, C. G., Bjerrum, N., J. Electrochem. Solid 
State Lett., 5, A125, 2002 
 

[8] Savinell, R., Yeager, E., Tryk, D., Landau, U., Wainright, J., Weng, D., Lux, K., Litt, M., Rogers, C., 
Electrochem. Soc., 141, L46, 1994 
[9] Malhotra, S., Datta, R., J. Electrochem. Soc., 144, L23, 1997 
[10] Kreuer, K. D., Fuchs, A., Ise, M., Spaeth, M, Maier, J. Electrochimica Acta, 43, 1281, 1998 
[11] Schlechter A., Savinell, R. F., Solid State Ionics, 147, 181, 2002 
[12] Li, Q., Ronghuan, H., Jensen, J. O., Bjerrum, N. J., Chem Mater., Reviews, 2003 
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2.2.2 Εναλλακτικά Σουλφονωμένες Πολυμερικές Μεμβράνες και Μίγματα 

Τους (Alternative Sulfonated Polymers and Their Composites Membranes)

 

Μια άλλη κατηγορία ηλεκτρολυτικών μεμβρανών είναι τα σουλφονωμένα 

αρωματικά πολυμερή. Τα αρωματικά πολυμερή έχουν υψηλή χημική και θερμική 

σταθερότητα και παράλληλα καλές μηχανικές ιδιότητες και χαμηλό κόστος. Με τη 

σουλφόνωσή τους αποκτούν ιοντική αγωγιμότητα, καθώς η σουλφονική ομάδα (SO3
-) 

είναι πολική και μπορεί να συγκρατήσει μόρια νερού, το μέσο δηλαδή της μεταφοράς 

των πρωτονίων. Στις PFSA μεμβράνες το νερό ισορροπείται από τη μεγάλη 

υδροφοβικότητα του πολυμερικού σκελετού και τη μεγάλη υδροφιλικότητα της 

τερματικής σουλφονικής ομάδας. Παρουσία νερού, μόνο η υδρόφιλη περιοχή της 

μικροδομής ενυδατώνεται ενώ το άλλο κομμάτι παρέχει τις καλές μηχανικές ιδιότητες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλό εμποτισμό σε νερό, ο οποίος όμως είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητος στη σχετική υγρασία. Στα σουλφονωμένα πολυμερή, ο 

πολυμερικός σκελετός είναι λιγότερο υδροφοβικός και η σουλφονική ομάδα λιγότερο 

όξινη και πολική με αποτέλεσμα η ενυδάτωση να μπορεί να γίνεται σε όλη τη 

μικροδομή του πολυμερούς. Τα σουλφονωμένα πολυμερή χρειάζονται περισσότερη 

ενυδάτωση κατά τη λειτουργία τους στο κελί καυσίμου για να διατηρήσουν υψηλή 

αγωγιμότητα, η οποία εξαρτάται όμως λιγότερο από τη σχετική υγρασία κάνοντας 

δυνατή τη λειτουργία τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Επιπλέον, οι ισχυρότερες, σε 

σχέση με τα PFSA, αλληλεπιδράσεις των μορίων νερού με τη σουλφονική ομάδα 

διατηρούν την ιοντική αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες άνω των 100 ΟC. Με υψηλότερη 

σουλφόνωση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ιοντική αγωγιμότητα, αλλά έχει επίπτωση στις 

μηχανικές ιδιότητες της μεμβράνης. 

Πλήθος σουλφονωμένων πολυμερών έχει μελετηθεί για χρήση σε κελιά καυσίμου. 

Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι η σουλφονωμένη -πολυσουλφόνη 

(SPSF)[13], -πολύ(αίθερο αίθερο κετόνη) (SPEEK), -πολυαιθεροσουλφόνη (SPES), 

καθώς και τα σουλφονωμένο –πολυ(φαινυλενο–οξείδιο) (SΡΡΟ)[14] και -

πολυβενζιμιδαζόλιο (SPBI)[15].  

Τελευταία έχουν αναπτυχθεί και αλλά σουλφωνομένα πολύμερη όπως το 

(ADVENT TPS®)[16] και τα (SFS-PBI)[17] σε διάφορα ποσοστά σουλφόνωσης, με 

                                                 
[13] Lufrano, F., Squardito, G., Patti, A., Passalacqua, E., Journal of Applied Polymer Science, 77, 1250, 
2000 
[14] Kosmala, B., Schauer, J., Journal of Applied Polymer Science, 85, 1118, 2002 
[15] Ariza, M. J., Jones, D. J., Roziere, J., Desalination, 147, 183, 2002 
[16] Αromatic polyether copolymers and polymer blends and fuel cells comprising same, US 2008-
0063923, wo 2008/038162 
High temperature polymer electrolyte membranes comprising blends of aromatic polyethers with pyridine 
units and membrane electrode assmblies based on them, US 2008-0063914, wo 2008/032228 
Development and characterization of novel proton conducting aromatic polyether type copolymers bearing 
main and side chain pyridine groups US 2008-0070093, wo 2008/090412 
[17] J. Kerres et al., FUEL CELLS 08, 2008, No. 3–4, 175–187 
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υψηλές τιμές ιοντικής αγωγιμότητας, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες που υπόσχονται 

πολλά για την περαιτέρω εξέλιξη στην εμπορική χρήση των κελιών καυσίμου.    

 

Πίνακας 2.1: Δομές σουλφονωμένων αρωματικών πολυμερών. 
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2.2.3 Πολυμερικές Μεμβράνες Οξέος–Βάσης (Acid–Base Polymer 

Membranes) 

 

Τα πολυμερή που φέρουν βασικές ομάδες μπορούν να εμποτιστούν με ένα 

επαμφοτερίζον οξύ, το οποίο λειτουργεί και ως δότης και ως δέκτης πρωτονίων και 
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έτσι επιτρέπει την αγωγή των πρωτονίων. Έτσι, πολυμερή που φέρουν ομάδες, όπως 

αλκοόλες, αιθέρες και ιμιδαζόλια μπορούν να αντιδράσουν με ένα ισχυρό οξύ, όπως 

είναι το φωσφορικό ή το θειικό και να εμφανίσουν υψηλή ιοντική αγωγιμότητα. 

Εμφανίζουν επίσης υψηλή χημική και θερμική σταθερότητα. Αυξανομένου του βαθμού 

εμποτισμού αυξάνεται και η αγωγιμότητα, μειώνονται ωστόσο οι μηχανικές τους 

ιδιότητες.  

Μια μεγάλη ποικιλία βασικών πολυμερών έχει εξεταστεί σε συνδυασμό με οξέα. 

Πολυ(αιθυλενοξείδιο) PEO[18], πολύ(ακρυλαμίδιο) ΡΑΑΜ[19], πολύ(βινυλική αλκοόλη) 

PVA[20], πολύ(αιθυλενιμίνη) PEI[21], Πολυ(φαινοξυ-πυριδίνη) και πολυ(βενζιμιδαζόλιο) 

PBI[22] είναι μερικά από αυτά. Από τα διάφορα συστήματα, ο συνδυασμός του PBI 

καθώς και του μίγματος PBI-SPSF με H3PO4 έχουν μελετηθεί εκτεταμένα. Το 

φωσφορικό οξύ, λόγω της χαμηλής πτητικότητάς του, επιτρέπει την άνοδο της 

θερμοκρασίας λειτουργίας μέχρι και τους 200ºC. Στο Σχήμα 2.2 απεικονίζονται οι 

δομές διαφόρων βασικών πολυμερών. Το άνυδρο σύστημα του γραμμικού 

πολυακριλαμιδίου με H3PO4 ή H2SO4 παρουσιάζει ιοντική αγωγιμότητα που κυμαίνεται 

μεταξύ 10-4-10-3 S/cm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ιοντική αγωγιμότητα 

προσεγγίζει την τιμή 10-2 S/cm με την αύξηση της θερμοκρασίας στους 100 OC. 

Ωστόσο τα πολυμερή αυτά παρουσιάζουν περιορισμένη μηχανική αντοχή μετά την 

ενυδάτωση τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά υποβάθμιση λόγω υδρόλυσης 

του PAAM σε όξινες συνθήκες. 

Η εμπορική πολυαιθυλενιμίνη (PEI) είναι διακλαδισμένη και είναι ένα ισχυρά 

βασικό πολυμερές, επομένως πρωτονιώνεται εύκολα και σχηματίζει σύμπλοκα με 

ισχυρά οξέα όπως το H3PO4 ή το H2SO4. Η μελέτη της ιοντικής αγωγιμότητας της PEI 

έδειξε ότι εξαρτάται σημαντικά από τo βαθμό πρωτονίωσής της. Για μικρούς βαθμούς 

πρωτονίωσης (χ<0.15) παρόντα είναι τα ανιόντα HPO4
-2 ή SO4

-2 (ανάλογα με το οξύ 

που χρησιμοποιείται) και η προαγωγή της αγωγιμότητας αποδίδεται στην ανταλλαγή 

πρωτονίων μεταξύ πρωτονιωμένων και μη αμινομάδων ή θέσεων –Ν. Σε υψηλότερους 

βαθμούς πρωτονίωσης  χ ≥ 0.35 εμφανίζονται τα HSO4
- ή H2PO4

- ανιόντα και 

αυξάνεται η ιοντική αγωγιμότητα σε τιμές μέχρι 10-4 S/cm για PEI/H2SO4 και 10-5 

S/cm για PEI/H3PO4. Η αγωγή αποδίδεται στην μεταφορά των πρωτονίων μέσω 

δεσμών υδρογόνου, στους οποίους συμμετέχουν οι ομάδες SO4
-2 / HSO4

- ή HPO4
-2 / 

H2PO4
-. Τέλος, πάνω από την τιμή χ=0.7, η αγωγιμότητα φθάνει σε ένα πλατό της 

ίδιας τάξης μεγέθους με την αγωγιμότητα που παρουσιάζουν τα καθαρά οξέα. 

                                                 
[18] Donoso, P.; Gorecki, W.; Berthier, C.; Dfendini, F.; Poinsignon, C.; Armand, M. B., Sol.Stat. Ion. 28-30  
p.p. 969-974, 1988 
[19] Stevens, J.R., Wieczorek, W., Raducha, D., Jeffrey, K.R., Sol.Stat.Ion., 97 347-358 ,1997 
[20] Gupta, P. N.; Singh, K. P. Sol.Stat. Ion., 86-88 p.p. 319-323, 1996 
[21] Senadeera, G.K.R., Gareem, M.A., Skaarup, S., West, K., Sol.Stat.Ion., 85 p.p. 37-42, 1996 
[22] Wainright, J.S., Wang, J.T., Weng, D., Savinell, R.F., Litt, M., J.Electrochem.Soc., 142(7) p.p. L121-
L123, 1995 
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Η ανάμιξη της πολυσιλαμίνης (PSA) με το H3PO4 οδήγησε στην πρωτονίωση 

του πολυμερούς[23]. Το σύμπλεγμα αυτό είναι θερμικά σταθερό μέχρι τους 200OC, 

έναντι των 300ºC του καθαρού PSA και αυτό οφείλεται στη μετατροπή του 

ορθοφωσφορικού σε πυροφωσφορικό. Η αγωγιμότητα αυξάνει με αύξηση του 

ποσοστού του φωσφορικού οξέος και δεν μειώνεται αισθητά πάνω από τους 100°C 

(10-5S/cm στους 160°C για 0,8 mol H3PO4 ανά δομική μονάδα). 

Τελευταία έχει επιχειρηθεί μια νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη μεμβρανών 

που θα χρησιμοποιηθούν σε στοιχεία καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης υψηλών 

θερμοκρασιών. Έτσι, έχει εξεταστεί τo σύστημα του πολυμερούς ABPBI [πολύ (2,5-

βενζιμδαζολιο)] με H3PO4
[24]

. 

3 4 . Στο σύστημα αυτό, για 

συγκεντρώσεις φωσφορικού οξέος πέραν του 65% παρατηρείται ότι αυξανομένου του 

βαθμού σουλφόνωσης αυξάνεται η απορρόφηση του οξέος από τη μεμβράνη. Τελικά, 

αυτό οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ιοντικής αγωγιμότητας. 

Το ABPBI, το οποίο μπορεί να προκύψει με πολυμερισμό 

του μονομερούς του PBI, απορροφά περισσότερο οξύ σε σχέση με το PBI όταν και τα 

δύο πολυμερή εμβαπτιστούν στην ίδια συγκέντρωση οξέος. Ακόμα, το ABPBI έχει την 

ίδια θερμική σταθερότητα συγκριτικά με το PBI και παρουσιάζει υψηλή ιοντική 

αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες κοντά στους 200 C. Επίσης, έχει διερευνηθεί και το 

σύστημα του σουλφωνομένου sABPBI με το H

O

PO [25]

Μια νέα προσέγγιση στηρίζεται στην εισαγωγή πολικών οµάδων σε αρωµατικά 

πολυµερή που είναι γνωστά για την υψηλή θερµική τους σταθερότητα και τις καλές 

µηχανικές τους ιδιότητες µε σκοπό την αύξηση του ποσοστού του ισχυρού οξέος που 

µπορούν να προσροφήσουν προσδίδοντάς τους έτσι την απαιτούµενη ιοντική 

αγωγιµότητα[26]. Έτσι έχουν συντεθεί νέα αρωµατικά συµπολυµερή που φέρουν 

µονάδες πυριδίνης και πολυσουλφόνης στην κύρια αλυσίδα, όπως είναι το PPYcoPSF, 

ενώ παρασκευάστηκαν και µίγµατα αυτών µε ΡΒΙ. Σε όλα τα υλικά µελετήθηκαν οι 

µηχανικές ιδιότητες, η θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και η δυνατότητα 

εµποτισµού µε Η3ΡΟ4. Σε όλες τις περιπτώσεις, ελήφθησαν υλικά µε πολύ καλές 

µηχανικές ιδιότητες, υψηλή θερμοοξειδωτική σταθερότητα και υψηλές τιµές ιοντικής 

αγωγιµότητας στην περίπτωση των μιγμάτων. Με βάση τον συνδυασµό των ιδιοτήτων 

που αυτά τα υλικά παρουσιάζουν, θεωρείται υποσχόµενη η χρήση τους ως 

πολυµερικοί ηλεκτρολύτες σε κελιά που λειτουργούν σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 

των 100OC. 

 

 

                                                 
[23] Tsuruhara, K., Rikukawa, M., Sanui, K., Ogata, N., Nagasaki, Y., Kato, M., Electrochim.Acta, 45 p.p. 
1391-1394, 2000 
[24] J. A Asensio and P. Gómez-Romero Fuel Cells  p336-343, 3, 2005 
[25] J.A Asensio, S. Borros, P. Gómez-Romero Electrochimica Acta 49, p 44461-4466, 2004 
[26] Ν . Gourdoupi, A.K Andreopoulou, V. Deimede, Chem. Mater. 2003, 15(26),5044 
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Σχήμα 2.2: Χημικές δομές πολυμερικών ηλεκτρολυτών που βασίζονται σε 

συμπλέγματα οξέος-βάσεως[27]

 

2.2.4 Πολυβενζιμιδαζόλιο, (Polybenzimidazole, PBI) 

 

Το πολυβενζιμιδαζόλιο PBI, είναι ένα άμορφο, θερμοπλαστικό, αρωματικό 

μακρομόριο η δομή του όποιου φαίνεται στο Σχήμα 2.3. Το 1995 ο Wainright 

πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αυτό το πολυμερές εμποτισμένο με φωσφορικό οξύ ως 

πολυμερικός ηλεκτρολύτης σε κελιά καυσίμου[28]. Το PBI έχει θέσεις δότη αλλά και 

                                                 
[27] Rikukawa, M., Sanui, K., Prog.Polym.Sci., 25 p.p. 1463-1502, 2000 
 
[28] Wainright, J.S., Wang, J.T., Weng, D., Savinell, R.F., Litt, M., J.Electrochem.Soc., 142(7) p.p. L121-
L123, 1995 
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δέκτη πρωτονίων, ικανές να πάρουν μέρος σε ειδικές αλληλεπιδράσεις. Πολλοί λίγοι 

διαλύτες είναι ικανοί να διαλύσουν το πολυμερές αυτό. Ένας είναι ο Ν,Ν΄-

διμεθυλακεταμίδιο (DMAc). Οι πολικές ομάδες του ΡΒΙ αλληλεπιδρούν έντονα με τα 

μόρια του διαλύτη. Έτσι, είναι δύσκολο να απομακρυνθούν τα ίχνη του διαλύτη κατά 

την παρασκευή μεμβρανών από διάλυμα. 

Το ΡΒΙ έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία μετάβασης υάλου, Τg=420 ΟC, χημική 

σταθερότητα και σχετικά καλές μηχανικές ιδιότητες. Από μόνο του το PBI είναι 

ηλεκτρονιακός και ιοντικός μονωτής. Όπως αναφέρθηκε, τα πολυμερή που έχουν 

βασικές ομάδες μπορούν να σχηματίσουν σύμπλεγμα με ένα σταθερό οξύ ή πολυμερή 

με όξινες ομάδες. Το ΡΒΙ είναι ένα βασικό πολυμερές (pKa=5,5), και εύκολα μπορεί 

να εμποτιστεί με ισχυρά οξέα προς σχηματισμό ενός μονοφασικού ηλεκτρολύτη. Το 

εμποτισμένο πολυβενζιμιδαζόλιο δίνει υψηλές τιμές ιοντικής αγωγιμότητας, που 

φτάνουν την τάξη των 10-2-10-1 S/cm σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Μελέτες 

έχουν γίνει και για τον εμποτισμό του PBI με αλκαλικά διαλύματα (ΚΟΗ, ΝαΟΗ, 

LiOH)[29]. Το αλκαλικά εμποτισμένο ΡΒΙ δίνει υψηλή ιοντική αγωγιμότητα, που 

κυμαίνεται από 10-5 έως 10-2 S/cm. Η υψηλότερη τιμή είναι  9·10-2 S/cm, η οποία 

επιτυγχάνεται με εμποτισμό σε 6Μ ΚΟΗ στους 90ΟC[30].  

Ειδικά το σύστημα PBI–Η3PO4 
[31] [32] [33] [34] [35] έχει μελετηθεί περισσότερο από 

όλα, κυρίως λόγω της υψηλής του αγωγιμότητας. Ως μειονέκτημα αναφέρονται οι 

κακές μηχανικές του ιδιότητες και για αυτό το λόγο τελευταία γίνεται προσπάθεια 

παρασκευής μιγμάτων του με σουλφονωμένα πολυμερή, όπως το SPSF[36] [37] [38] [39] 

που εμφανίζουν τόσο καλύτερες μηχανικές ιδιότητες όσο και ενδεχομένως υψηλότερη 

ιοντική αγωγιμότητα. Η υψηλή αγωγιμότητα που εμφανίζει το καθιστά από τους πλέον 

κατάλληλους ηλεκτρολύτες για χρήση του στα κελιά καυσίμου. Η σπουδαία αυτή 

εφαρμογή του το έχει κάνει μήλο της έριδος και η κατασκευάστρια εταιρία, Celanese, 

δεν το διαθέτει πλέον στο εμπόριο, αλλά το χρησιμοποιεί για δική της ερευνητική 

δραστηριότητα και εφαρμογές. Τέλος, εξαιτίας της θερμικής του σταθερότητας, 

χρησιμοποιείται ακόμη και για την κατασκευή άφλεκτων ενδυμάτων. 

 

                                                 
[29] Xing, Β., Savadogo, Ο., Electrochem.Comm., 2 p.p. 697-702, 2000 
[30] Fontanella, J. J., Wintergill, M. C., Wainright, J. S., Savinell, R. F., Litt, M., Electrochimica Acta, 43, 
1289, 1998 
[31] Fontanella, J. J., Wintergill, M. C., Wainright, J. S., Savinell, R. F., Litt, M., Electrochimica Acta, 43, 
1289, 1998 
[32 ] Bouchet, R., Siebert, E., Solid State Ionics, 118, 287, 1999 

[33] Bouchet, R., Siebert, E., Duclot, M., Souquet, J. L., Solid State Ionics, 145, 69, 2001 

[34] [34] ] Pu, H., Meyer, W. H., Wegner, G., Journal Of Polymer Science :Part B : Polymer Physics, 40, 663, 
2002 

[35] Kawahara, M., Morita, J., Rikuwara, M., Sanui, K., Ogata, N., Electrochimica Acta, 45, 1395, 2000 

[36] Glipa, X., Hadda, M. E., Jones, D.J., Roziere, J., Solid State Ionics, 97, 323, 1997 

[37] Savadogo, O., Xing, B., J. New Mat. Electrochem. Systems, 3, 345, 2000 
[38]Deimede, V., Voyiatzis, G. A., Kallitsis, J. K., Li, Q. F., Bjerrum, N. J., Macromolecules, 33, 7609, 2000 

[39] Hasiotis, C., Deimede, V., Kontoyannis, C., Electrochimica Acta, 46, 2001 
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Σχήμα 2.3: Αντίδραση παρασκευής PBI[40]

 

Εξαιρετική είναι η θερμική σταθερότητά του ΡΒΙ, κάτι που είναι απαραίτητο για τη 

χρήση ενός πολυμερούς σε κελιά καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας. Μελέτη της 

θερμικής συμπεριφοράς με θερμοσταθμική ανάλυση (TGA), έδειξε σε ατμόσφαιρα 

αζώτου σταθερότητα έως τους 600ΟC και σε αέρα έως τους 500ΟC[41]. Η θερμική 

σταθερότητα βελτιώνεται μετά τον εμποτισμό με φωσφορικό οξύ σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 600ΟC. Αύξηση θερμικής σταθερότητας είχαν αναφέρει και οι 

Powers και Serard[42], οι οποίοι το απέδωσαν στην δημιουργία κατιόντων 

βενζιμιδαζολίου με τον εμποτισμό. Επίσης, το εμποτισμένο με φωσφορικό οξύ ΡΒΙ έχει 

μέτρο ελαστικότητας περίπου τρεις τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από του Nafion, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο λεπτή μεμβράνη σε εφαρμογή του σε 

κελί καυσίμου, μειώνοντας έτσι τις ωμικές απώλειες.  

Η διαπερατότητα σε αέρια Η2 και Ο2 είναι πολύ μικρή, καθώς μηδενικός σχεδόν 

είναι και ο electro-osmotic drag number [43] [44], αντίθετα με το αντίστοιχο αριθμό για 

το Nafion® που είναι 0,6-2. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα πρωτόνια μεταναστεύουν 

διαμέσου της μεμβράνης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κελιού, δεν παρασύρουν 

εύκολα μόρια νερού. Αυτό το χαρακτηριστικό του ΡΒΙ επιτρέπει τη λειτουργία του 

κελιού καυσίμου σε υψηλότερες θερμοκρασίες (150-200 ΟC) και με χαμηλή ή και 

καθόλου ενυδάτωση των αέριων καυσίμων, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της 

τροφοδοσίας.  

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του PBI σε κελιά που τροφοδοτούνται με άλλα καύσιμα 

εκτός του καθαρού υδρογόνου, π.χ. με μεθανόλη (DMFC), εμφανίζει πλεονεκτήματα. 

Σε σύγκριση με τις φθοριωμένες μεμβράνες, το πολυβενζιμιδαζόλιο έχει μικρότερη 

                                                 
[40] Yamada, M., Homma, I., Electrochim.Acta, 48 p.p. 2411-2415, 2003 
[41] Samms, S.R., Wasmus, S., Savinell, R.F., J.Electrochem.Soc., 143(4) p.p.1225-1232, 1996 
[42] Powers, E.D., Serad, G.A., “High performance polymers: their origin and development”, Elsevier, NY 
p.p.355,    1986 
[43] Wang, J.T., Savinell, R.F., Wainright, J., Litt, M., Yu, H., Electrochim.Acta, 41(2) p.p. 193-197, 1996 
[44] Qingfeng, L., Hjuler, H.A., Bjerrum, N.J., J.Appl.Electochem., 31 p.p. 773-779, 2001 
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διαπερατότητα σε μεθανόλη. Σε κελί καυσίμου με ηλεκτρολύτη Nafion® μετρήθηκε ο 

ρυθμός διάχυσης της μεθανόλης διαμέσου της μεμβράνης 100 mA/cm2, γεγονός που 

προκαλεί μείωση της απόδοσης, αφού γίνεται απευθείας χημική αντίδραση του 

καυσίμου με οξυγόνο στην κάθοδο. Σε DMFC με μεμβράνη ΡΒΙ πάχους 100μm, στους 

150ºC και ατμοσφαιρική πίεση, η διαπερατότητα σε μεθανόλη βρέθηκε μικρότερη από 

10 mA/cm2 [45].  

  

2.3 Αγωγή Πρωτονίων σε Πολυμερή [46][47][48][49][50]

 

Για ένα κελί καυσίμου πολυμερικού ηλεκτρολύτη η διερεύνηση του(ων) 

μηχανισμού(ών) αγωγής πρωτονίων μέσω της εμποτισμένης πολυμερικής μεμβράνης 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του. Αυτό θα 

βοηθούσε ενδεχομένως στην βελτιστοποίηση τόσο του ίδιου του ηλεκτρολύτη όσο και 

του κελιού καυσίμου, καθώς και στον προσδιορισμό των καταλληλότερων συνθηκών 

λειτουργίας του τελευταίου. 

Το πρωτόνιο είναι το μόνο ιόν που δεν καλύπτεται με ηλεκτρονιακό νέφος, οπότε 

αυτό το κάνει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του γρηγορότερα. Από την άλλη 

πλευρά η αγωγή πρωτονίων σε ένα στερεό αγωγό διαφέρει πολύ σε σχέση με την 

αγωγή σε ένα διάλυμα. Στο τελευταίο, τα ιόντα κινούνται ακέραια υπό την προστασία 

του διαλύτη και η αγωγή εξαρτάται από το ιξώδες του ηλεκτρολύτη. Αυτό ισχύει και 

στα μικρού μοριακού βάρους πολυμερή. Στα μεγάλου Μ.Β. όμως πολυμερή, το 

πολυμερές δρα ως διαλύτης των ιόντων καθώς οι πολυμερικές αλυσίδες είναι πολύ 

μεγάλες για να κινηθούν μαζί με τα ιόντα. Επίσης, στους πολυμερικούς ηλεκτρολύτες 

η ιοντική αγωγιμότητα είναι κατά 102-103 φορές μικρότερη από ότι σε ένα υγρό η 

κεραμικό ηλεκτρολύτη.[46] Το πλεονέκτημα στους πολυηλεκτρολύτες είναι πως η 

ιοντική αγωγιμότητα οφείλεται σε ένα μόνο ιόν, το πρωτόνιο, οπότε αυτό κάνει 

ευκολότερη τη διερεύνηση του μηχανισμού ιοντικής αγωγής. 

Η μεταφορά των ιόντων γενικά στα στερεά συμβαίνει λόγω μετανάστευσης 

των κενών θέσεων και ο λόγος των κενών θέσεων προς τον αριθμό των κινούμενων 

ιόντων καθορίζει την συγκέντρωση των φορέων φορτίου που είναι το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό.[47] Η διάχυση στις πολυμερικές μεμβράνες συνήθως περιγράφεται 

χρησιμοποιώντας τους τρεις πιο πιθανούς μηχανισμούς ιόντων: του μηχανισμού κενής 

θέσης (vacancy mechanism), του μηχανισμού συσχέτισης (relay mechanism) και του 

                                                 
[45] Senadeera, G.K.R., Gareem, M.A., Skaarup, S., West, K., Sol.Stat.Ion., 85 p.p. 37-42, 1996 
[46]  Gray, F. M., Polymer Electrolytes, RSC Materials Monographs, The Royal Society of Chemistry, 1997 

[47] Yaslatvtsev, A. B., Nikonenko, V. V., Zabolotsky, V. I., Russian Chemical Reviews, 72, 5, 2003 
[48] Bockris, J. O’ M., Reddy A. K. N., Modern Electrochemistry 1, Plenum Press, 2nd edition, New York, 
1998 
[49] Bruce, P. G., Solid State Electrochemistry, Cambridge University Press, Great Britain, 1995 
[50] Kreuer, K., Chemical Materials, 8, 610-641, 1996 
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μηχανισμού διαλύτωσης (solvation mechanism).[47] Σύμφωνα με τον πρώτο 

μηχανισμό το κινούμενο ιόν μεταναστεύει από ένα ακίνητο μόριο σε ένα άλλο. Η 

μετανάστευση συμβαίνει εφόσον σε ένα τουλάχιστον γειτονικό μόριο λείπει ένα ιόν. Ο 

δεύτερος μηχανισμός περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός ιόντος δεσμευμένου σε 

ένα ακίνητο μόριο από ένα ελεύθερο ιόν που συμμετέχει στην αγωγιμότητα. Το 

αντικατεστημένο ιόν μπαίνει στο κανάλι της αγωγιμότητας ή αντικαθιστά το επόμενο 

δεσμευμένο πρωτόνιο. Ο τρίτος μηχανισμός αναφέρεται στην κίνηση των ιόντων στο 

διάλυμα και είναι κατά πολύ όμοιος με τη μεταφορά ιόντων στους κρυστάλλους. 

Δύο είναι οι κυρίαρχοι μηχανισμοί που περιγράφουν τη διάχυση του πρωτονίου 

έτσι ώστε να παραμένει προστατευμένο μέσα στην ασπίδα του ηλεκτρονιακού νέφους 

σε όλη τη διάρκεια της διάχυσης του, οι μηχανισμοί Grotthus και vehicle. Και στους 

δυο μηχανισμούς σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος του δεσμού υδρογόνου. Ο 

δεσμός υδρογόνου λειτουργεί σαν ένα “μονοπάτι” στη μεταφορά πρωτονίου από ένα 

δότη σε ένα δέκτη πρωτονίου. Αυτή η πλευρά του δεσμού υδρογόνου αναφέρεται και 

ως η τρίτη βασική του ιδιότητα μετά τις γεωμετρικές και δυναμικές του ιδιότητες. 

Κοντοί και δυνατοί δεσμοί ευνοούν τη μεταφορά πρωτονίου μέσω δεσμών υδρογόνου 

ενώ χαλαροί δεσμοί ευνοούν τη διάχυση, την περιστροφή και 

επαναπροσανατολισμό.[47][48] Σε χαμηλές θερμοκρασίες η μεταφορά αποκλείεται 

δυναμικά, οπότε έχουμε αγωγή τύπου Grotthus. Με αύξηση της θερμοκρασίας 

προκαλείται επιμήκυνση και σπάσιμο των δεσμών υδρογόνου και αύξηση των βαθμών 

ελευθερίας, οπότε υπάρχει μετακίνηση από τύπο αγωγιμότητας Grotthus σε τύπου 

vehicle. 

 

2.3.1 Μηχανισμός Grotthus (The Grotthus Mechanism)[50][51]

 

Το 1806 ο Σουηδός Grotthus παρατήρησε πως σε μια σειρά από μάρμαρα που 

βρίσκονταν σε επαφή, αν το πρώτο συγκρουόταν με κάτι τότε το τελευταίο έπεφτε 

από μόνο του. Αυτό τον έκανε να προτείνει ένα μηχανισμό για την κίνηση πρωτονίων, 

το μηχανισμό Grotthus, ο οποίος είναι και ο πιο διαδεδομένος αν και δεν έχαιρε 

ιδιαίτερης αναγνώρισης μέχρι τη δεκαετία του 1933, όταν δηλαδή οι Bernal και Fowler 

τον χρησιμοποίησαν σε άρθρο τους στο πρώτο τεύχος του Journal of Chemical 

Physics. 

Σύμφωνα με αυτόν το μηχανισμό το πρωτόνιο “πηδά” από το ένα μόριο που 

βρίσκεται σε ένα άλλο μόριο και ούτω καθ’ εξής. Θεωρεί πως τα μόρια του 

ηλεκτρολύτη είναι πολικά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα άκρα. Ένα 

εφαρμοζόμενο πεδίο τα ευθυγραμμίζει σε μια αλυσίδα και στη συνέχεια λόγω του 

πεδίου τα πρωτόνια στο τέλος της αλυσίδας αναγκάζονται να χωριστούν από τα μόρια 

                                                 
[51] Agmon, N., Chemical Physical Letters, 244, 456-462, 1995 
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τους. Για να συνεχιστεί η αγωγιμότητα τα μόρια πρέπει να περιστραφούν κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επανασχηματίσουν την αρχική προσανατολισμένη αλυσίδα. Για την 

περίπτωση που το μόριο είναι το νερό, όταν ένα πρωτόνιο φτάνει σε αυτό, με τη 

στιγμιαία δημιουργία ενός υδροξωνίου Η3Ο+ ένα άλλο πρωτόνιο από το ίδιο το Η3Ο+ 

αποσπάται και πηγαίνει στην επόμενη κενή θέση. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει 

ανάγκη το ογκώδες Η3Ο+ να κινηθεί. Στη θέση του το μικρό πρωτόνιο μεταφέρεται 

μέσα στο διάλυμα, μετατρέποντας όλα τα μόρια Η2Ο στιγμιαία σε Η3Ο+ και δίνοντας 

την εντύπωση πως το ίδιο το Η3Ο+ μετακινείται. Η μεταφορά πρωτονίου σταματά 

εκτός αν τα μοριακά δίπολα είναι ελεύθερα να περιστραφούν σε μια νέα θέση δεσμού 

όπου μπορούν να αντικαταστήσουν ένα πρωτόνιο. Οι σχετιζόμενοι λόγοι για αυτόν το 

μηχανισμό είναι αυτός της μεταφοράς πρωτονίου Γtrans και αυτός της αναδιοργάνωσης 

του περιβάλλοντος του Γreo. 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Μηχανισμός Grotthus.[52]

 

Πιο αναλυτικά, για να συμβεί ο μηχανισμός πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθοι 

περιορισμοί: 

• Η κίνηση του πρωτονίου είναι μια τυχαία περιοδεύουσα hopping διαδικασία. 

• Η πραγματική κίνηση του πρωτονίου είναι κατά πολύ ταχύτερη από αυτήν του 

διαλύτη. 

• Το οριακό στάδιο περιλαμβάνει το σπάσιμο ενός απλού δεσμού υδρογόνου 

• Οι δεσμοί υδρογόνου στην πρώτη στοιβάδα επιδιαλύτωσης (solvation shell) δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο. 

• Στο βασικό στάδιο της μεταφοράς το μόριο δότης και το μόριο δέκτης με το γύρω 

περιβάλλον τους (στοιβάδες επιδιαλύτωσης) πρέπει να έχουν ισοδύναμες δομές. 

Για παράδειγμα στο νερό, ας θεωρήσουμε ένα τριπλά συζευγμένο Η3Ο+, δηλαδή 

ένα κατιόν Η9Ο4
+ στο στάδιο της μεταφοράς. Εφόσον το οριακό στάδιο περιλαμβάνει 

το σπάσιμο ενός δεσμού υδρογόνου αλλά όχι της πρώτης στοιβάδας διάλυσης αυτός 

θα συμβεί στη δεύτερη. Αυτό οδηγεί στην ισομερείωση του Η9Ο4
+ κατιόντος στο 

Η5Ο2
+. 

                                                 
[52] Kreuer, K. D., Weppner, W. Rabenau, A., A. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 21. 208, 1982 
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Σχήμα 2.5: Μηχανισμός Grotthus στο νερό.[51]

 

Στο Σχήμα 2.5 το πρωτόνιο βρίσκεται στο Οb και το Η2ΟC είναι ένας από τους 

τρεις υποκατάστατες στην πρώτη στοιβάδα διάλυσης, άρα ο δεσμός υδρογόνου ΟbΗ… 

ΟC είναι πολύ ισχυρός για να σπάσει εύκολα. Το Η2Οd βρίσκεται στη δεύτερη στοιβάδα 

διάλυσης. Για αυτό το λόγο το σπάσιμο του δεσμού Οc…HΟd θα είναι το καθοριστικό 

στάδιο. Το Η2Οd θα περιστραφεί τόσο όσο να σπάσει ένας δεσμός υδρογόνου. Με το 

σπάσιμο του δεσμού γίνονται ανακατατάξεις στις γωνίες και τα μήκη των δεσμών για 

να δημιουργηθεί το Η2Οb…H+… ΟcΗ2. Αυτό έχει ως συνέπεια τη γρήγορη ταλάντωση 

των γειτονικών δίπολων νερού που ακινητοποιούν στιγμιαία το Οb ή Οc οδηγώντας σε 

μεγάλες πρωτονιακές πολωσιμότητες μέσα στο σύστημα. Τελικά, μία από αυτές τις 

ταλαντώσεις θα οδηγήσει σε επαναπροσανατολισμό του Η2Οa μορίου που δίνει τον 

τέταρτο δεσμό υδρογόνου στο Οb. Τώρα το πρωτόνιο εντοπίζεται στο Οc. Το Η5Ο2
+ 

έχει ξανά ισομερείωση σε Η9Ο4
+ που βρίσκεται στο κέντρο σε ένα γειτονικό μόριο 

νερού. Το πρωτόνιο έχει μεταπηδήσει από Ο σε Ο μέσα στο Η9Ο4
+. 

Στο μηχανισμό Grotthus η εξάρτηση της αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία 

υπακούει στην εξίσωση Arrhenius  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
Eaexpοσσ        (2.1) 

όπου σο είναι ο προεκθετικός παράγοντας , Ea η ενέργεια ενεργοποίησης, R η σταθερά 

Boltzman και T η θερμοκρασία. 

 

2.3.2 Μηχανισμός ‘‘vehicle” (The “vehicle” Mechanism)[52]

 

Πρόκειται για μηχανισμό μοριακής διάχυσης. Σε αυτήν την περίπτωση η 

μετανάστευση του πρωτονίου συμβαίνει με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου ιόντος. Το 

πρωτόνιο διαχέεται μαζί με ένα “όχημα” (π.χ Η3Ο+) όπου η αντιδιάχυση των μη 

πρωτονιομένων “οχημάτων” (Η2Ο) επιτρέπει τη μεταφορά των πρωτονίων. Ο 

σχετιζόμενος ρυθμός σε αυτόν το μηχανισμό είναι αυτός της διάχυσης ΓD. 
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Σχήμα 2.6: Μηχανισμός vehicle.[52]

 

2.3.3 Μηχανισμός Κίνησης Πολυμερικών Τμημάτων 

 

Ένας τρίτος μηχανισμός είναι αυτός σύμφωνα με τον οποίο η αγωγή 

πρωτονίων οφείλεται στη κίνηση των μακρομοριακών αλυσίδων που προκύπτει από τη 

περιστροφή των δεσμών (segmental motion). Το πρωτόνιο κινείται μαζί με την 

πολυμερική αλυσίδα για μικρές αποστάσεις ενώ για μεγαλύτερες είναι πιθανή η 

μεταφορά του από τη μία αλυσίδα στην άλλη. Ωστόσο αυτός ο μηχανισμός φαίνεται 

να μη βρίσκει μεγάλη εφαρμογή, ιδιαίτερα για θερμοκρασίες κάτω της Tg. 

 

2.4 Αγωγή πρωτονίων στο Nafion 

 

 Το Nafion όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι η πιο καλά μελετημένη πολυμερική 

ηλεκτρολυτική μεμβράνη που χρησιμοποιείται στα PEMs. Ο μηχανισμός αγωγής 

πρωτονίων σ’ αυτή έχει διασαφηνιστεί αρκετά. To Νafion έχει μια πολύ υδρόφοβη 

φθοριωμένη κεντρική αλυσίδα και υδρόφιλες ακραίες δραστικές ομάδες –SO3H στις 

διακλαδώσεις του, οδηγώντας στον αυθόρμητο μικροδιαχωρισμό υδρόφιλων- 

υδρόφοβων περιοχών. Όταν εμποτιστεί με νερό η μεμβράνη διίσταται στο υδρόφοβο 

πολυμερικό σκελετό με τις ανιονικές ομάδες –SO3
- και στα H+ στα οποία οφείλεται η 

ιοντική αγωγιμότητα. Το νερό παίζει το ρόλο του πλαστικοποιητή διαχωρίζοντας 

ακόμη περισσότερο τις φάσεις. Αυτό ευνοεί την αγωγή πρωτονίων λόγω του ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι ο διαχωρισμός των φάσεων τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα 

των σουλφονικών ομάδων – μορίων νερού στα clusters καθώς είναι μικρότερη η 

απόσταση των τελευταίων.[47] Ακόμη, επειδή το Nafion είναι ισχυρό οξύ, ο 

φθοριωμένος πολυμερικός σκελετός έλκει ισχυρά τα ηλεκτρόνια της σουλφονικής 

ομάδας με αποτέλεσμα τη διάσταση της και τη δημιουργία ελεύθερων πρωτονίων. Η 

διάσταση των ενυδατωμένων πρωτονίων, Η3Ο+, Η5Ο2
+ γίνεται μέσω του μηχανισμού 

vehicle. 
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Σχήμα 2.7: Διάσταση του Nafion στο νερό και σχηματισμός ιοντικών clusters.[53]

 

2.5 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Προτεινόμενων Μηχανισμών Αγωγής 

Πρωτονίων για το PBI 

 

To PBΙ ως ένας πολλά υποσχόμενος πολυμερικός ηλεκτρολύτης για τα κελιά 

καυσίμου έχει μελετηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια[54] -[64], τόσο μόνο του όσο 

και στα μίγματα του με άλλα πολυμερή. Έχουν προταθεί πολλοί μηχανισμοί γύρω από 

την αγωγή πρωτονίων μέσα σε αυτό αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πλήρως 

διασαφηνιστεί τι ακριβώς συμβαίνει. 

Οι Glipa et al (1997)[54] επιβεβαιώνουν τη μεταφορά υδρογόνου από το 

φωσφορικό οξύ στο ιμιδαζολικό δακτύλιο του PBI και τη παρουσία δεσμευμένου 

H3PO4. Σε μεμβράνες PBI oι Fontanella et al (1998)[55] μετρώντας την αγωγιμότητα σε 

υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες πρότειναν πως η αγωγή πρωτονίων οφείλεται σε 

τμηματική κίνηση (segmental motion) του πολυμερούς.  

Οι Bouchet και Siebert[56] [57] χρησιμοποιώντας IR φασματοσκοπία και μετρήσεις 

αγωγιμότητας πρότειναν πως η μετανάστευση των πρωτονίων γίνεται με μηχανισμό 

Grotthus από το ένα ιμιδαζόλιο στο άλλο μέσω των ανιονικών ιόντων και πως το 

άζωτο του ιμιδαζολίου πρωτονιώνεται από τα οξέα.[56] Μελέτησαν, λοιπόν, το ΡΒΙ με 

διάφορα οξέα, HCl, H2SO4, H3PO4 και σε διάφορες συγκεντρώσεις αυτών. Με τη 

βοήθεια της FT-IR φασματοσκοπίας απέδειξαν ότι η ανάμιξη του πολυβενζιμιδαζολίου 

με φωσφορικό και θειικό οξύ, αντίθετα με το υδροχλωρικό οξύ, οδηγεί σε 

πρωτονίωση του πολυμερούς και το σχηματισμό ανιόντων, που συνδέονται με το 

                                                 
[53] www.psrc.usm.edu/mauritz/nafion
 
[54] Glipa, X., Hadda, M. E., Jones, D.J., Roziere, J., Solid State Ionics, 97, 323, 1997 
[55] Fontanella, J. J., Wintergill, M. C., Wainright, J. S., Savinell, R. F., Litt, M., Electrochimica Acta, 43, 
1289, 1998 
[56] Bouchet, R., Siebert, E., Solid State Ionics, 118, 287-289, 1999 
[57] Bouchet, R., Siebert, E., Duclot, M., Souquet, J. L., Solid State Ionics, 145, 69, 2001 
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πολυμερές με μάλλον ισχυρούς δεσμούς υδρογόνου. Ένας από τους κύριους 

παράγοντες που καθορίζουν την αγωγιμότητα είναι η φύση του κύριου ανιόντος που 

σχετίζεται με το πολυμερές. Για μεγάλη αγωγιμότητα, πρέπει το ανιόν αυτό να δρα 

σαν δέκτης, αλλά και σαν δότης στην μεταφορά του πρωτονίου. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται επαμφοτερίζοντα οξέα. 

Ο μέγιστος βαθμός πρωτονίωσης επιτυγχάνεται για 2 μόρια H3PO4 ανά δομική μονάδα 

(x=2), που αντιστοιχεί στον αριθμό των, ικανών να πρωτονιωθούν, ιμιδαζολικών 

ομάδων του. Το ανιόν που είναι συνδεδεμένο στην περίπτωση αυτή και κυριαρχεί, σε 

όλη σχεδόν την περιοχή συγκεντρώσεων του οξέος, είναι το H2PO4
-. Σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις οξέος εμφανίζεται το HPO4
-2 και στις μεγαλύτερες H3PO4. Για λόγους 

σύγκρισης αναφέρεται ότι στην περίπτωση του H2SO4, μέγιστος βαθμός πρωτονίωσης 

επιτυγχάνεται για 1 μόριο ανά δομική μονάδα. Το κύριο ανιόν σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις οξέος, είναι το SO4
-2, με αποτέλεσμα χαμηλή αγωγιμότητα και σε 

μεγαλύτερες το ΗSO4
-. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (α)                                                                   (γ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (β)                                                                      (δ) 

Σχήμα 2.8: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού αγωγής πρωτονίων στο 

PBI[65]. 
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Για να εξηγηθεί ο μηχανισμός αγωγής των πρωτονίων, προτάθηκε ο μηχανισμός 

“hopping”   wainright, Bouchet & Sielbert.[56] Το πώς ακριβώς γίνεται η αγωγή των 

πρωτονίων έχει να κάνει με την ποσότητα του οξέος που υπάρχει. Σε χαμηλά ποσοστά 

εμποτισμού (x=0-2), όταν δηλαδή δεν έχει επιτευχθεί η μέγιστη πρωτονίωση, το PBI 

πρωτονιώνεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.8α.  Η ανταλλαγή πρωτονίων συμβαίνει 

κυρίως μεταξύ ενός πρωτονιωμένου και ενός μη πρωτονιωμένου αζώτου σε γειτονικές 

πολυμερικές αλυσίδες. Μεμβράνες με τέτοιο ποσοστό εμποτισμού έχουν πολύ χαμηλή 

αγωγιμότητα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρολύτες σε κελιά 

καυσίμου. Η αγωγιμότητα που είναι αποτέλεσμα ανταλλαγής πρωτονίων κατά μήκος 

της ίδιας πολυμερικής αλυσίδας είναι επίσης πολύ χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη την 

απόσταση των ατόμων Ν-Ν στη δομική μονάδα του PBI. 

Μετά τη μέγιστη πρωτονίωση αρχίζει να εμφανίζεται επιπλέον ποσότητα οξέος. 

Για 2<x<3 παρόλα αυτά, η ποσότητα του επιπλέον οξέος είναι μικρή. Η μέση 

απόσταση P-P είναι μεγαλύτερη από την Ν-Ν κατά μήκος του πολυμερούς και είναι 

δύσκολη η μεταφορά πρωτονίου από το ένα ανιόν στο άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η 

ιοντική αγωγιμότητα απορρέει από τη συνεργατική κίνηση δύο πρωτονίων κατά μήκος 

της πολυμερικής-ανιονικής αλυσίδας, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.8β με 

μηχανισμό Grotthuss. Αυξάνοντας κι άλλο το ποσοστό εμποτισμού, αυξάνεται 

ανάλογα και η ποσότητα του επιπλέον οξέος. Σύμφωνα με το μηχανισμό “hopping”, 

λοιπόν, η αγωγιμότητα στην περίπτωση αυτή, είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης 

πρωτονίων κατά μήκος της ανιονικής αλυσίδας που έχει σχηματιστεί, Σχήμα 2.8γ. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει επαναπροσανατολισμό των ανιόντων και μεταφορά 

πρωτονίου, αφού η απόσταση Ρ-Ρ μεταξύ των μορίων του οξέος είναι μικρή και 

επιτρέπει στο πρωτόνιο να μεταφερθεί μεταξύ των ανιόντων. 

Τέλος, με περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εμποτισμού, x>4.2, μετανάστευση 

των πρωτονίων συμβαίνει κυρίως μεταξύ της ανιονικής αλυσίδας και του οξέος, 

Σχήμα 2.8γ, ή μεταξύ οξέος και νερού, Σχήμα 2.8δ (ανάλογα με την ποσότητα του 

νερού που υπάρχει). Ο μηχανισμός αγωγιμότητας, στην περίπτωση αυτή, μοιάζει πολύ 

με τον μηχανισμό σε πυκνό διάλυμα φωσφορικού οξέος. Η αγωγιμότητα που 

προκύπτει, βέβαια, είναι μικρότερη από του διαλύματος, περίπου μια τάξη μεγέθους. 

Αυτό συμβαίνει γιατί στην εμποτισμένη μεμβράνη, οι όξινες περιοχές δεν είναι 

συνεχόμενες όπως στο καθαρό διάλυμα, το σύστημα είναι πιο ιξώδες και, ακόμα και 

για τα μόρια του επιπλέον οξέος που υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο εύκολο να 

μετακινηθούν και να περιστραφούν, ώστε να επιτευχθεί ο επαναπροσανατολισμός. 

Αντίθετα με την άποψη των Bouchet και Siebert, o Kawahara[58] έδειξε ότι το 

H3PO4 δεν πρωτονιώνει το άζωτο του ιμιδαζολικού δακτυλίου, όπως γίνεται με τα 

                                                 
[58] Kawahara, M., Morita, J., Rikuwara, M., Sanui, K., Ogata, N., Electrochimica Acta, 45, 1395-1398, 
2000 
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άλλα οξέα, αλλά αλληλεπιδρά έντονα με αυτό υπό μορφή δεσμών υδρογόνου. Εκεί 

στήριξε και την υψηλή θερμική σταθερότητα που παρουσιάζει το εμποτισμένο με 

φωσφορικό οξύ PBI. Επίσης απέδειξε την παρουσία των H2PO4
- και HPO4

-2 ανιόντων, 

που υπονοούν αυτό στο οποίο κατέληξαν και οι προηγούμενες μελέτες που 

αναφέρθηκαν. Δηλαδή η ιοντική αγωγιμότητα συμβαίνει πιθανόν σύμφωνα με το 

μηχανισμό Grotthuss, ο οποίος που περιλαμβάνει την ανταλλαγή πρωτονίων μεταξύ 

H3PO4 και H2PO4
- ή HPO4

-2 

Οι Pu και Wegner(2002)[59] θεωρούν πως η μεταφορά πρωτονίου στο 

εμποτισμένο με H3PO4 ή H2SO4 PBI γίνεται με συνεισφορά δυο μηχανισμών. Ο ένας 

είναι το hopping φαινόμενο μέσω δεσμών υδρογόνου ανάμεσα στα φωσφορικά/ θειικά 

ιόντα, τα Ν του PBI και των μορίων νερού και ο δεύτερος είναι η διάχυση των 

φωσφορικών/θειικών ανιόντων και του νερού (μηχανισμός vehicle), ο οποίος 

αυξάνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του οξέος. Οι Sclechter και Savinell 

(2002)[60] προσθέτοντας ομάδες ιμιδαζολίου και μέθυλο-ιμιδαζολίου στο σύστημα PBI- 

H3PO4 πρότειναν πως η αγωγή οφείλεται κυρίως στο μη δεσμευμένο οξύ και το νερό 

παρά στην αλυσίδα PBI+ H2PO4
-. Oι He et al (2003)[61] πιστεύουν πως σε μικρούς 

βαθμούς εμποτισμού υπάρχει το φαινόμενο hopping του πρωτονίου μεταξύ ΝΗ και 

φωσφορικού οξέος ενώ σε υψηλότερα επίπεδα εμποτισμού η μεταφορά του 

πρωτονίου γίνεται μέσω της αλυσίδας των φωσφορικών ιόντων. Η αγωγή πρωτονίων 

προτείνεται πως είναι τύπου Grotthus από την παρουσία των H2PO4
- και HPO4

2-. Ας 

σημειωθεί πως και οι αγωγιμότητες που δίνονται από τον καθένα από αυτούς για 

δεδομένο οξύ και βαθμό εμποτισμού διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

Αντίστοιχες εργασίες έχουν γίνει και για τα μίγματα του PBI. Οι Hasiotis et al 

(2001)[62] [63] μελέτησαν μίγματα PBI-SPSF (σουλφονωμένη πολυσουλφόνη) και 

έδειξαν πως αυτά έχουν μεγαλύτερη αγωγιμότητα από το καθαρό PBI που οφείλεται 

στο νερό που βρίσκεται στα clusters νερού σουλφονικής ομάδας καθώς και στο 

φωσφορικό οξύ που δεσμεύεται από το ΡΒΙ. Τα φωσφορικά ανιόντα και το νερό είναι 

αυτά που μεταφέρουν το πρωτόνιο. 

Οι Pu et al (2003)[64] μελέτησαν μίγματα PBI-P4VP (πολύ(4- βινυλοπυριδίνη)) και 

πρότειναν πως η αγωγή πρωτονίων γίνεται και μέσω hopping και segmental motion 

με τη συνεισφορά της τελευταίας να αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό της P4VP. 

                                                 
[59] Pu, H., Meyer, W. H., Wegner, G., Journal Of Polymer Science Part B : Polymer Physics, 40, 663, 2002 

 
[60] Schlechter A., Savinell, R. F., Solid State Ionics, 147, 181, 2002 
[61] He, R., Li, Q., Xiao, G. Bjerrum, N. J., Journal of Membrane Science, Part B: Polymer Physics, 40, 663, 
2003 
[62] Hasiotis, C., Li, Q. F., Deimede, V., Kallitsis, J.K., Kontoyannis, C., J. Electrochem. Soc., 148, A513, 
2001 
[63] Hasiotis, C., Deimede, V., Kontoyannis, C., Electrochimica Acta, 46, 2001 
[64] Pu, H., Polymer International, 52, 1540, 2003 
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Όπως φαίνεται υπάρχει διάσταση απόψεων γύρω από τον τρόπο αγωγής των 

πρωτονίων στο πολυβενζιμιδαζόλιο και γι’ αυτό απαιτείται αρκετή ερευνητική δουλειά 

μέχρι την πλήρη κατανόηση του. Οι Ma et al (2004)[65] θεωρούν τέλος πως τα τόσο 

διαφορετικά αποτελέσματα οφείλονται στον τρόπο παρασκευής των μεμβρανών 

καθώς και στις διαφορετικές συνθήκες μετρήσεως. 

 

2.6 Μέτρηση Ιοντικής Αγωγιμότητας 

 

Η ιοντική αγωγιμότητα σ (S/cm) δίνεται από το τύπο (2.2) 

 

 σ= l/A*V/I         (2.2) 

 

όπου l (cm), η απόσταση των δυο ηλεκτροδίων, Α, (cm2), το εμβαδόν της επιφάνειας 

της μεμβράνης, V, (Volts) η τάση του ρεύματος και Ι, (Ampers), η ένταση του 

ρεύματος. 

Στη μέτρηση της ιοντικής αγωγιμότητας υπάρχει το πρόβλημα πως όλη η 

κατασκευή και οι ηλεκτρικές ενώσεις της διάταξης βασίζονται στην ηλεκτρονιακή 

αγωγή. Αυτό σημαίνει πως στα σημεία επαφής των ηλεκτροδίων-αισθητήρων με το 

υπό μέτρηση υλικό υπάρχει σύζευξη (coupling) της ηλεκτρονιακής και της ιοντικής 

αγωγιμότητας. Οι μετρήσεις με συνεχές ρεύμα (dc) δεν είναι καλές για τη μέτρηση της 

ιοντικής αγωγιμότητας λόγω φαινομένων πόλωσης. 

Μια λύση είναι να χρησιμοποιηθεί εναλλασσόμενο ρεύμα έτσι ώστε η ποσότητα 

ηλεκτρισμού που θα μεταφερθεί στη διάρκεια μισού κύκλου να μην είναι αρκετή να 

παράγει μετρήσιμη πολωσιμότητα. Ένας άλλος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα της 

πόλωσης είναι η εφαρμογή συνεχούς ρεύματος αλλά σε σύστημα τεσσάρων 

ηλεκτροδίων (four probe technique). Σε αυτή την μέθοδο το δυναμικό εφαρμόζεται 

στα δυο ακριανά ηλεκτρόδια ενώ η πτώση τάσης καταγράφεται μεταξύ των δύο 

ενδιαμέσων ηλεκτροδίων. Με αυτές τις τεχνικές έχουμε μικρότερο σφάλμα, μέχρι και 

κάτω από 5%.[66]

 

2.7 Αγωγιμότητες - Δοκιμές σε κελί καυσίμου 

 

Γενικά στη βιβλιογραφία έχουν δοθεί τιμές ιοντικής αγωγιμότητας, για το 

σύστημα PBI-H3PO4, οι οποίες αποκλίνουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό πιθανόν συμβαίνει 

γιατί ακολουθείται διαφορετικός τρόπος εμποτισμού, μέτρησης της αγωγιμότητας ή/ 

και λόγω διαφορετικής υγρασίας στην ατμόσφαιρα και στη μεμβράνη. Γενικά η 
                                                 
[65] Ma, Y. L., Wainright, J. S., Litt, M. H., Savinell, R. F., J. Electrochem. Soc., 151, A8-A16, 2004 
 
[66] Vashishta, P, Mundy, J. N., Shenoy, G. K., Fast Ion Transport in Solids, North Holland, p.181, 1979 
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αγωγιμότητα επηρεάζεται πολύ από το ποσοστό εμποτισμού της μεμβράνης, τη 

θερμοκρασία και την παρουσία νερού. 

Η ομάδα του Bjerrum πραγματοποίησε μια σειρά από μετρήσεις αγωγιμότητας σε 

εμποτισμένες με φωσφορικό οξύ μεμβράνες πολυβενζιμιδαζολίου για διάφορες 

θερμοκρασίες[67]. Η αγωγιμότητα αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. Για 

ποσοστό εμποτισμού 450 %mol H3PO4, σε θερμοκρασία δωματίου, η μετρούμενη 

αγωγιμότητα είναι 4,5·10-3 S/cm, ενώ στους 165ºC είναι 4,6·10-2 S/cm. Το ποσοστό 

εμποτισμού, στην δουλειά αυτή, ποίκιλλε από 300 έως 1600 mol % H3PO4. Η 

εξάρτηση της αγωγιμότητας από την ποσότητα του οξέος παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.8α σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες. Η αγωγιμότητα, όπως φαίνεται, αυξάνει με 

το ποσοστό εμποτισμού του πολυμερούς. Μάλιστα, για ποσοστά μεταξύ 1300 και 1600 

mol % H3PO4, είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτήν του Nafion σε θερμοκρασίες 

από 25ºC έως 85ºC. Σε θερμοκρασίες σχετικά υψηλές, π.χ.160ºC, η αγωγιμότητα 

φτάνει την τιμή 0,13 S/cm. 

Αν και το επιθυμητό είναι η, όσο το δυνατόν, πιο υψηλή αγωγιμότητα, πολύ 

μεγάλα ποσοστά εμποτισμού αποφεύγονται. Αυτό γιατί χειροτερεύουν οι μηχανικές 

ιδιότητες της αντίστοιχης μεμβράνης με αύξηση του ποσοστού εμποτισμού (>750% 

mol H3PO4) σε τέτοιο βαθμό, που δεν είναι εύκολος ο χειρισμός της και είναι σχεδόν 

αδύνατη η εφαρμογή της σε κελί καυσίμου. Η εξάρτηση της αγωγιμότητας από τη 

θερμοκρασία, αλλά και από την υγρασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.9β. Για υψηλά 

ποσοστά εμποτισμού, π.χ.600%, η αγωγιμότητα αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση 

της υγρασίας εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του νερού με το οξύ. Το επιπλέον οξύ που 

υπάρχει σχηματίζει περιοχές πλούσιες σε αυτό μέσα στη μεμβράνη και απορροφά 

περισσότερο νερό σε υψηλή υγρασία, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερη αγωγιμότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[67] Qingfeng, L., Hjuler, H.A., Bjerrum, N.J., J.Appl.Electochem., 31 (2001) p.p. 773-779 
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Σχήμα 2.9: Εξάρτηση της αγωγιμότητας της ΡΒΙ μεμβράνης (α)από το ποσοστού 

εμποτισμού στους 25ºC (ο) και 150ºC (□). RH=80-85%[68] (β) από τη θερμοκρασία 

για ποσοστό εμποτισμού 600 %mol και για διάφορα ποσοστά υγρασίας[69]. 

 

Στο Σχήμα 2.9 επίσης φαίνεται η συμπεριφορά της αγωγιμότητας συναρτήσει της 

θερμοκρασίας σε ξηρές συνθήκες (RH=0%). Σε θερμοκρασίες 130-140ΟC σε ξηρές 

συνθήκες στο ΡΒΙ, το φωσφορικό οξύ αρχίζει να δίνει πυροφωσφορικό. Η απώλεια 

νερού και ο σχηματισμός του, πιο όξινου από το φωσφορικό, πυροφωσφορικού οξέος 

μειώνει την ιοντική αγωγιμότητα. Το γεγονός, όμως, ότι νερό δεν εισάγεται στο 

σύστημα αλλά παράγεται από το σχηματισμό πυροφωσφορικού, εξηγεί την περίεργη 

συμπεριφορά της αγωγιμότητας σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Δοκιμή σε κελί καυσίμου έδωσε ιοντική αγωγιμότητα, για ποσοστό εμποτισμού 

του PBI 500% mol H3PO4 στους 150ΟC, 1.67·10-2 S/cm, η οποία και παρέμεινε 

σταθερή για πάνω από 200h λειτουργίας του κελιού[70]. Στο Σχήμα 2.10α φαίνονται 

τα διαγράμματα I-V από δοκιμές σε κελί καυσίμου χωρίς ενυδάτωση στα αέρια, σε 

ατμοσφαιρική πίεση και με ποσοστό εμποτισμού του ΡΒΙ 620 mol % H3PO4. Αύξηση 

της θερμοκρασίας λειτουργίας αυξάνει σημαντικά την απόδοση του κελιού. Στους 190 
ΟC η μέγιστη ισχύς 0.55 W/cm2 επιτεύχθηκε για 1,2 A/cm2. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το PBI μπορεί να εφαρμοστεί σε κελιά καυσίμου 

υψηλών θερμοκρασιών, με καύσιμο όχι απαραίτητα καθαρό υδρογόνο, αλλά και 

αναμορφωμένα καύσιμα. Το φαινόμενο της δηλητηρίασης της πλατίνας από CO 

φαίνεται να περιορίζεται με αύξηση της θερμοκρασίας, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.10β. Στους 190ºC, 3% CO στο καύσιμο υδρογόνο δεν προκαλεί σημαντική 

πτώση της απόδοσης του κελιού.  

 

                                                 
[68] Qingfeng, L., Hjuler, H.A., Bjerrum, N.J., J.Appl.Electochem., 31 (2001) p.p. 773-779 
[69] Ma, Y.-L., Wainright, J.S., Litt, M.H., Savinell, R.F., J.Electrochem.Soc., 151(1) ,p.p.A8-A16, 2004 
[70] Wang, J.T., Savinell, R.F., Wainright, J., Litt, M., Yu, H., Electrochim.Acta, 41(2) p.p. 193-197, 1996 
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Σχήμα 2.10: Διαγράμματα Ι-V για κελί καυσίμου με εμποτισμένο με φωσφορικό οξύ 

PBI, 620 mol % H3PO4, ως ηλεκτρολύτη (α)σε διάφορες θερμοκρασίες: 190ΟC(-◊-), 

170°C(-□-), 150ΟC(- ο-) 100ΟC(-  -) και 55ºC(-  -). β)στους 190ΟC με καύσιμο 

καθαρό υδρογόνο(-◊-) και υδρογόνο με 1%(-□-) και 3%(- CO[70] (-ס
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

________________________________________________________ 

 

Φασματοσκοπία IR και Raman 

 

________________________________________________________ 

 

 

3.1. Δονητική Φασματοσκοπία και βασικές αρχές  

 

Κατά τη διάρκεια της κανονικής μορφής δόνησης ενός μορίου μπορεί να 

προκληθεί μεταβολή της διπολικής ροπής ή/και της πολωσιμότητάς του. Οι αλλαγές 

αυτές αποτελούν τη βάση φασματοσκοπικών φαινομένων, που επιτρέπουν τη μέτρηση 

των συχνοτήτων δόνησης. Η δονητική φασματοσκοπία, περιλαμβάνει τις τεχνικές IR 

και Raman και έχει τη δυνατότητα παροχής ενός μεγάλου εύρους πληροφοριών για τη 

δομή και τη χημική σύσταση πολυμερών και άλλων υλικών. Και οι δυο αυτές 

φασματοσκοπικές μέθοδοι αναπαράγουν φάσματα που αντικατοπτρίζουν κανονικές 

μορφές δόνησης μορίων, πολυατομικών ιόντων ή δομικών τμημάτων του υπό μελέτη 

συστήματος και κατά συνέπεια χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μοριακή του δομή. 

Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών κανόνων επιλογής τα φάσματα δεν είναι ίδια αλλά 

σε ένα βαθμό συμπληρωματικά. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, για να είναι ενεργή μια δόνηση στο υπέρυθρο, πρέπει 

κατά τη συγκεκριμένη δόνηση να υπάρξει αλλαγή στη διπολική ροπή του μορίου ενώ 

για να είναι μια κανονική μορφή δόνησης ενεργή στο Raman, πρέπει κατά τη διάρκεια 

δόνησης να υπάρξει αλλαγή της πολωσιμότητας.  

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα δονητικά φάσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ποιοτικές εκτιμήσεις αλλά και για ποσοτικούς υπολογισμούς.  

Αν θέλουμε να εξηγήσουμε την αφετηρία ενός φάσματος ας θεωρήσουμε την 

δόνηση ενός διατομικού μορίου. Αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με ένα μοριακό μοντέλο 

στο οποίο οι πυρήνες των ατόμων αναπαριστώνται με δύο σημειακές μάζες m1 και m2 

και ένα διατομικό δεσμό με ένα ελατήριο μηδενικής μάζας. Σύμφωνα με το νόμο του 

Hooke, η συχνότητα δόνησης ν (s-1) ορισμένη με κλασσικές μεθόδους δίνεται: 

 

1
2

fν
π μ

=
                                                                                                (3.1)                      
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όπου σαν f ορίζουμε την σταθερά ισχύος του ελατηρίου σε N/m  και σαν μ την 

ανηγμένη μάζα σε kgr. 

 

1 2
1 2
m m

m m
μ =

+                                                                                               (3.2)                      

 

Έτσι, η συχνότητα δόνησης είναι μεγαλύτερη όταν η σταθερά ισχύος είναι 

μεγαλύτερη, και αυτό συμβαίνει όταν οι δεσμοί μεταξύ των δύο ατόμων είναι 

ισχυρότεροι. Από την άλλη, όσο βαρύτερες είναι οι δονούμενες μάζες, τόσο μικρότερη 

είναι η συχνότητα ν. Η συχνότητα των βασικών δονήσεων είναι της τάξης των 1013s-1 

Οι κβαντομηχανικές μέθοδοι δίνουν την παρακάτω εξίσωση για τη δονητική 

ενέργεια ενός ταλαντωτή Hooke σε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα 

κβαντικό δονητικό αριθμό ν: 

 

0
h 1 1Evib= ( ) ( )
2π 2 2

hφ ν ν ν
μ

+ = +
                                                             (3.3)              

 

όπου ν0 είναι η δονητική συχνότητα στη θεμελιώδη κατάσταση. Αυτή η σχέση ισχύει 

με καλή ακρίβεια για δονητικές μεταβάσεις από τη θεμελιώδη (ν=0) στην πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση(ν=1). 

Ένα σύνθετο μόριο θεωρείται σαν ένα σύστημα από συζευγμένους μη αρμονικούς 

ταλαντωτές. Αν υπάρχουν Ν ατομικοί πυρήνες σε ένα μόριο, θα υπάρχει ένα σύνολο 

από 3Ν βαθμών ελευθερίας κίνησης για όλες τις μάζες των πυρήνων στο μόριο. Αν απ’ 

αυτό το σύνολο αφαιρέσουμε τις καθαρές μεταβάσεις και περιστροφές ολόκληρου του 

μορίου μένουν 3Ν-6 εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας για το μη γραμμικό μόριο και 3Ν-5 

εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας για το γραμμικό μόριο. Οι εσωτερικοί βαθμοί ελευθερίας 

αντιστοιχούν στον αριθμό των ανεξάρτητων κανονικών τρόπων δόνησης[1]. Σε κάθε 

κανονικό τρόπο δόνησης, όλα τα άτομα του μορίου δονούνται με την ίδια συχνότητα 

και περνούν από το σημείο ισορροπίας τους ταυτόχρονα. Οι εσωτερικές κινήσεις του 

μορίου, που αποτελούν το δονητικό του φάσμα, συντίθενται από κανονικές δονήσεις 

σαν το συζευγμένο σύστημα αυτών των ανεξάρτητων μη αρμονικών ταλαντωτών. 

Έτσι, ένα μόριο χαρακτηρίζεται με μεγάλη σαφήνεια απ’ το δονητικό του φάσμα. Τα 

πραγματικά μόρια περιγράφονται πολύ καλά με το μοντέλο των μη αρμονικών 

                                                 
[1] Colthup, N. B., Daly, L. H. and Wiberly, S. E., “Introduction to Infrared and Raman spectroscopy”, 3rd 

ed., Academic Press, San Diego 1990 
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ταλαντωτών, γιατί οι μεταβάσεις που είναι απαγορευτικές  σε ένα αρμονικό 

ταλαντωτή, τώρα είναι επιτρεπτές. 

 

3.2. Σκέδαση Raman[2],[3],[4] 

 

3.2.1 Εισαγωγή  

 

Το 1928, o C.V.Raman περιέγραψε το φαινόμενο της ανελαστικής σκέδασης του 

φωτός. Σύμφωνα με αυτό, η σκεδαζόμενη από ένα μόριο ακτινοβολία περιλαμβάνει 

φωτόνια ίδιας συχνότητας με τη συχνότητα της προσπίπτουσας δέσμης (ελαστική 

σκέδαση) αλλά και φωτόνια με διαφορετική συχνότητα (ανελαστική σκέδαση). Το 

τελευταίο είναι πολύ σπάνιο, αφού μόνο ένα από τα 107 προσπίπτοντα φωτόνια θα 

σκεδαστεί σε διαφορετική από την προσπίπτουσα συχνότητα. Το φαινόμενο αυτό, της 

ανελαστικής σκέδασης των φωτονίων από τα μόρια, πήρε το όνομά του και η 

φασματοσκοπία Raman αποτέλεσε έκτοτε μια βασική μέθοδο μη καταστροφικής 

χημικής ανάλυσης. 

Ως πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται ένα laser με μήκος κύματος από το υπεριώδες 

ως το κοντινό υπέρυθρο. Η φασματοσκοπία Raman βρίσκει πολλές εφαρμογές όπως 

στην ταυτοποίηση των χημικών ομάδων που υπάρχουν σε ένα σύστημα, στον 

υπολογισμό των σχετικών συγκεντρώσεων δύο ή περισσοτέρων υλικών, στον 

προσδιορισμό μοριακών διαμορφώσεων, στην εκτίμηση του μοριακού 

προσανατολισμού[5] και στην αναμιξιμότητα πολυμερικών μιγμάτων. Τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας είναι η απλή προετοιμασία του 

δείγματος (το σχήμα και το μέγεθος δεν έχουν σημασία) σε συνδυασμό με τη μικρή 

ποσότητα δείγματος που απαιτείται, η δυνατότητα λήψης φασμάτων από υδατικά 

διαλύματα, κ.ά. Το κύριο μειονέκτημα είναι η ενδεχόμενη εμφάνιση φθορίζοντος 
υποστρώματος με διέγερση κυρίως στο ορατό.  

 

3.2.2. Πολωσιμότητα 

 

Ένα μόριο μπορεί να πολωθεί με την εφαρμογή ενός πεδίου που επάγει δίπολο. Η 

χαλάρωση του δίπολου έχει ως αποτέλεσμα τη σκέδαση του φωτός. Το φαινόμενο 

Raman είναι μια ειδική περίπτωση της σκέδασης του φωτός.  

                                                 
[2] Ferraro, J.R and Nakamoto, K “Introductory Raman Spectroscopy”, Academic Press, Inc. 1994 
[3] Baranska, H., Labudzinska, A. and Terpinski, J. “Laser Raman Spectrometry. Analytical Applications” 

,John Wiley and Sons, 1987 
[4] P. J. Hendra, J. K. Agbenyega, “The Raman Spectra of Polymers”, John Wiley and Sons, 1993 
[5] Voyiatzis G.A.; Petekidis G.; Vlassopoulos D.; Kamitsos E.I. ; Bruggeman A., Macromolecules, 29, 2244, 
1996 
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Το ηλεκτρικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος μετατοπίζει το κέντρο του 

αρνητικού φορτίου στο μόριο σε σχέση με το θετικό (Σχήμα 3.1), επάγοντας μια 

διπολική ροπή που είναι ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου: 

 

EP k ⋅= α                           (3.4)                  

 

Σχήμα 3.1: Δημιουργία διπολικής ροπής από το ηλεκτρικό πεδίο του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

 

Η σταθερά αναλογίας α, ορίζεται ως πολωσιμότητα, αποτελεί μέτρο της ευκολίας 

με την οποία το ηλεκτρονιακό νέφος μπορεί να διαταραχθεί με την εφαρμογή του 

πεδίου και η τιμή της είναι πάντα μη μηδενική. Είναι επίσης συνάρτηση του σχήματος 

και του μεγέθους του μορίου το οποίο και χαρακτηρίζει. Η τιμή της είναι μικρότερη για 

ένα απλό δεσμό από ότι για έναν πολλαπλό. Σε μοριακό επίπεδο η πολωσιμότητα θα 

παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με τον προσανατολισμό του πεδίου με το μοριακό 

άξονα. Η πολωσιμότητα ενός μορίου παρουσιάζει δηλαδή ανισοτροπία είναι άρα 

διαφορετική σε διαφορετικές διευθύνσεις στο χώρο. Η μεταβολή της πολωσιμότητας 

με τη διεύθυνση μπορεί να αποδοθεί από τον τανυστή πολωσιμότητας που αποτελείται 

από εννέα τιμές ijα
 (στοιχεία του τανυστή), που σχετίζονται με το σύστημα 

συντεταγμένων που επιλέγεται: 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzzyzx

yxyyyx

xzxyxx

ij

ααα
ααα
ααα

α

                           (3.5)              

Ο τανυστής πολωσιμότητας είναι συμμετρικός δηλαδή jiij αα =
. Τα διαγώνια 

στοιχεία του τανυστή καλούνται κύριες τιμές του τανυστή. Αλλαγή σε ένα στοιχείο του 

τανυστή πολωσιμότητας, οδηγεί σε σκέδαση Raman. Οι ιδιότητες ενός τανυστή, όπως 

προαναφέρθηκε, μεταβάλλονται με το σύστημα συντεταγμένων που επιλέγεται, 

υπάρχουν όμως δύο τιμές που παραμένουν αμετάβλητες. Οι τιμές αυτές καλούνται 

αναλλοίωτες και είναι: 

Η κύρια τιμή α , που δίνεται από τη σχέση: 

 

+ +_
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( )zzyyxx αααα ++= 31
                  (3.6)                       

 

όπου xxa , yya
, zza  είναι τα διαγώνια στοιχεία του τανυστή πολωσιμότητας και δίνουν 

τους ημιάξονες του ελλειψοειδούς της πολωσιμότητας. 

Και η ανισοτροπία γ , που δίνεται από την εξίσωση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2222222 621 zxyzxyxxzzzzyyyyxx αααααααααγ +++−+−+−=
               (3.7) 

            

         Μια γεωμετρική αναπαράσταση του τανυστή πολωσιμότητας είναι εφικτή με τη 

χρήση του ελλειψοειδούς της πολωσιμότητας. Οι κύριοι άξονες του ελλειψοειδούς 

καθορίζονται από τη συμμετρία του μορίου που θεωρούμε κάθε φορά. Όταν στο 

σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται για μια ανάλυση οι καρτεσιανοί άξονες 

συμπίπτουν με τους κύριους άξονες του ελλειψοειδούς τότε: 

 

0=== zxyzxy ααα
 

 

και ο πίνακας της πολωσιμότητας αποκτά διαγώνια μορφή. 

         Όταν zzyyxx ααα ==
 και τα μη διαγώνια στοιχεία του τανυστή είναι μηδέν, τότε 

το ελλειψοειδές εκφυλίζεται σε σφαίρα, η ανισοτροπία είναι ίση με μηδέν και έτσι η 

πολωσιμότητα παίρνει τη μορφή βαθμωτού μεγέθους. Η ανισοτροπία αποτελεί μέτρο 

της απόκλισης του ελλειψοειδούς της πολωσιμότητας από τη σφαιρική συμμετρία.  

         Η παράγωγος του τανυστή πολωσιμότητας σε σχέση με την κανονική 

συντεταγμένη για τη δόνηση κ , κQ , (σχέση 3.8) αποτελεί ένα νέο τανυστή ο οποίος 

καλείται τανυστής Raman. Aπό τον τανυστή αυτό εξαρτάται η ένταση της σκέδασης 

Raman. 

 

( )
0

'
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
=

k

ij

kij Q
α

α
                         (3.8) 

 

3.2.3. Κλασσική περιγραφή της σκέδασης Raman 

 

         H κλασσική θεωρία της σκέδασης 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: 
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tEE 00 cosω=                           (3.9)               

όπου 0E το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος, 0ν  η συχνότητα του κύματος και t  ο χρόνος. Σύμφωνα με τους νόμους της 

ηλεκτροδυναμικής, κάθε ταλαντούμενο δίπολο αποτελεί την πηγή ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος με συχνότητα ίση με τη συχνότητα ταλάντωσης του δίπολου. 

Αντικαθιστώντας τη σχέση (3.9) στη σχέση (3.4), προκύπτει μια εξίσωση που 

καθορίζει την τιμή της διπολικής ροπής που επάγεται από το ηλεκτρομαγνητικό κύμα: 

 

( )tEP 00 2cos πνα=                         (3.10)               

Η τιμή της διπολικής ροπής μεταβάλλεται σε συμφωνία με την συχνότητα του 

κύματος και έτσι το μόριο εκπέμπει ακτινοβολία της ίδιας συχνότητας. Έτσι προκύπτει 

η σκέδαση Rayleigh, που θα ήταν η μόνη μορφή σκέδασης αν το μόριο δεν είχε τις 

δικές του δονήσεις. Κατά τη διάρκεια της δόνησης όμως, το μόριο μπορεί να αλλάξει 

σχήμα και μέγεθος και κατά συνέπεια πολωσιμότητα. Αν υπάρξει αλλαγή στην 

πολωσιμότητα με τη μετακίνηση των πυρήνων -κατά τη διάρκεια της δόνησης-, 

υποθέτουμε ότι η μεταβολή αυτή θα είναι γραμμική και το πλάτος της δόνησης μικρό, 

έτσι ώστε κάθε στοιχείο του τανυστή πολωσιμότητας να δίνεται από τη σχέση: 

 

( ) ( ) ( ) kkijijkij Q'
0

ααα +=
                           (3.11)           

 

όπου 
( )

0ija
 είναι η τιμή του ija

 στη θέση ισορροπίας. Η κανονική συντεταγμένη κQ , 

μεταβάλλεται περιοδικά με το χρόνο κατά τη διάρκεια της δόνησης και η τιμή της 

δίνεται από τη σχέση: 

 

( )tQQ πνκ 2cos0=                        (3.12)                

 

Αν ο τανυστής πολωσιμότητας γραφεί υπό μορφή πίνακα, τότε 

 

( ) αα =ij  (όπου i, j=x, y, z) 

 

και η μεταβολή της πολωσιμότητας κατά τη διάρκεια της δόνησης θα γραφεί: 
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( )tQ
Q
aaa πν
κ

2cos0
0

0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=
                           (3.13)               

 

Αντικαθιστώντας τη σχέση (3.13) στη σχέση (3.10), λαμβάνεται η σχέση  

( ) ( ) ( )ttQ
Q

tEP 00
0

000 2cos2cos2cos πνπναπνα
κ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=
                       (3.14)                 

 

η οποία με τη βοήθεια της τριγωνομετρικής σχέσης, 

 

( ) ( )[ ]bababa −++= coscos21cos.cos  

 

γράφεται: 

( ) [ ]( ) [ ]( )( )ttQ
Q
atEP ννπννππνα
κ

−++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+= 000
0

000 2cos2cos
2
12cos

               (3.15) 

             

Η επαγωγή και η χαλάρωση του δίπολου έχει ως αποτέλεσμα την «απορρόφηση» 

στην αρχή και στη συνέχεια τη σκέδαση της ακτινοβολίας, αφού η ακτινοβολία είναι η 

πηγή του πεδίου που προκαλεί τη διαταραχή του ηλεκτρονικού νέφους. Ο πρώτος 

όρος της εξίσωσης 3.15, υποδηλώνει ότι ένα δίπολο θα επαχθεί (και κατά συνέπεια θα 

πραγματοποιηθεί σκέδαση), με συχνότητα ίση με τη συχνότητα της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας και εκφράζει την ελαστική σκέδαση που ονομάζεται σκέδαση Rayleigh. Ο 

δεύτερος όρος υποδηλώνει ότι η σκέδαση αυτή θα συνοδευτεί με ακτινοβολία σε 

μετατοπισμένες συχνότητες νν +0  και νν −0 . Η ανελαστική αυτή σκέδαση με 

συχνότητες μεγαλύτερες της προσπίπτουσας ονομάζεται anti-Stokes, ενώ σε 

μικρότερες Stokes. Ένας χρήσιμος τρόπος παρουσίασης των δεδομένων είναι 

κάνοντας γραφική της έντασης της σκεδαζόμενης με τη μετατόπιση των συχνοτήτων. 

Επιπλέον, από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι για να είναι μια δόνηση ενεργή 

στο Raman, θα πρέπει 

0
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a

, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην 

πολωσιμότητα κατά τη διάρκεια της δόνησης. 

 

3.2.4. Κβαντομηχανική περιγραφή της σκέδασης Raman 

 

         Ένα από τα φαινόμενα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με ένα μόριο, είναι η σκέδαση Raman. Τα 
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ενεργειακά σωματίδια είναι γνωστά ως κβάντα και στην περίπτωση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ως φωτόνια. Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από 

τη σχέση νhE = , όπου h είναι η σταθερά του Planck και ν η συχνότητα. Η 

αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με ένα μόριο μπορεί να οδηγήσει σε τρία φαινόμενα: 

απορρόφηση, εκπομπή και σκέδαση. 

Η σκέδαση της ακτινοβολίας συμβαίνει ταυτόχρονα με την αλληλεπίδραση του 

φωτονίου με το μόριο, όταν η ενέργεια του φωτονίου δεν αντιστοιχεί στην ενεργειακή 

διαφορά μεταξύ της πρώτης διηγερμένης και της θεμελιώδους ενός μορίου. Η 

σκέδαση μπορεί να προέλθει χωρίς αλλαγή της ενέργειας του προσπίπτοντος 

φωτονίου (σκέδαση Rayleigh) ή με αλλαγή αυτής της ενέργειας (σκέδαση Raman).  

Aν υποθέσουμε ότι μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας προσπέσει σε ένα 

δείγμα, πολλά από τα φωτόνια της δέσμης κατά την αλληλεπίδρασή τους με δομικές 

ομάδες του δείγματος, έστω με μόρια, είναι δυνατόν να υποστούν ένα είδος 

απορρόφησης. Το σύστημα λοιπόν «φωτόνιο-μοριακό είδος» διεγείρεται σε ένα 

διαταραγμένο επίπεδο και η ακαριαία χαλάρωση του συστήματος έχει συνήθως ως 

αποτέλεσμα το μόριο να επανέλθει στην ίδια ακριβώς ενεργειακή στάθμη απ’ όπου 

ξεκίνησε, με ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου ίσης ενέργειας με του 

προσπίπτοντος -αυτή είναι η ελαστική σκέδαση Rayleigh (Σχήμα 3.2). Είναι δυνατόν 

όμως, το μόριο να χαλαρώσει στο πρώτο δονητικά διεγερμένο ενεργειακό επίπεδο με 

ταυτόχρονη σκέδαση ενός φωτονίου μικρότερης ενέργειας από του προσπίπτοντος, 

ακριβώς ίσης με αυτή της διαφοράς των δύο διαδοχικών δονητικών επιπέδων του 

μορίου. Η σκέδαση αυτή ονομάζεται Raman Stokes. Πιο σπάνια περίπτωση, για 

πειράματα στη θερμοκρασία δωματίου, είναι το προσπίπτον φωτόνιο να 

αλληλεπιδράσει με ένα ήδη δονητικά διεγερμένο μόριο και η χαλάρωση του 

συστήματος στη θεμελιώδη δονητική στάθμη να προκαλέσει τη σκέδαση ενός 

φωτονίου με περίσσεια ενέργειας, ίσης και πάλι με αυτή της διαφοράς μεταξύ των δύο 

διαδοχικών δονητικών επιπέδων του μορίου. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί τη 

σκέδαση Raman anti-Stokes.  
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Σχήμα 3.2: Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου Raman. 

 

Οι μετατοπίσεις αυτές της ενέργειας μεταξύ προσπίπτοντος και σκεδαζόμενου 

φωτονίου αντιπροσωπεύουν δονητικές ενεργειακές καταστάσεις του μορίου το οποίο 

και χαρακτηρίζουν αναπαράγοντας τα φάσματα Raman. 

 

3.2.5.Ένταση της σκέδασης Raman 

 

Η θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Placzek, επιτρέπει τη διατύπωση εξισώσεων 

που ερμηνεύουν τις πειραματικά μετρούμενες εντάσεις της σκέδασης Raman Stokes 

και Raman anti-Stokes. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις: 

Η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 0ν , είναι αρκετά μεγαλύτερη από 

τη συχνότητα δόνησης του μορίου ν . 

Η συχνότητα που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονιακή μετάπτωση του μορίου από τη 

θεμελιώδη στάθμη στην πρώτη διηγερμένη, είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή της 

διεγείρουσας ακτινοβολίας 0ν . 
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Λόγω της τελευταίας παραδοχής, η θεωρία του Placzek βρίσκει εφαρμογή μόνο 

στην απλή σκέδαση Raman και αδυνατεί να εξηγήσει τη σκέδαση Raman 

συντονισμού. 

Η θεωρία του Placzek, παρέχει εξισώσεις που περιγράφουν τις εντάσεις των 

Stokes (
St

ijI ,ν ) και anti-Stokes (
aSt

ijI ,ν ) ακτινοβολιών. Οι εντάσεις αυτές υπολογίζονται 

ανά μονάδα έντασης της προσπίπτουσας και της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από ένα 

μόριο ή από τη μοναδιαία κυψελίδα ενός ταλαντούμενου κρυστάλλου με συχνότητα 

ν . Οι εξισώσεις προκύπτουν για σκεδαζόμενη ακτινοβολία που παρατηρείται σε γωνία 

900 ως προς την προσπίπτουσα δέσμη και θεωρώντας ότι τα διανύσματα του 

ηλεκτρικού πεδίου τόσο της προσπίπτουσας όσο και της σκεδαζόμενης δέσμης είναι σε 

συμφωνία με τους άξονες του ορθογωνίου συστήματος συντεταγμένων που έχει 

προσαρμοστεί στο υπό μελέτη μόριο.  
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         Στις παραπάνω σχέσεις 0
~ν και ν

~
 είναι η συχνότητα της διεγείρουσας και της 

δόνησης του μορίου αντίστοιχα, T  η απόλυτη θερμοκρασία του δείγματος, h  η 

σταθερά του Planck, c  η ταχύτητα του φωτός, νg  ο βαθμός εκφυλισμού της 

συγκεκριμένης δόνησης και 
( )'

ija
 το στοιχείο του τανυστή Raman που δείχνει τη 

μεταβολή της πολωσιμότητας για τη δόνηση κ που μελετάται, ως προς την κανονική 

συντεταγμένη κQ στη θέση ισορροπίας. 

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι η ένταση της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας Raman είναι ανάλογη του τετραγώνου του στοιχείου του τάνυση Raman 

που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη δόνηση, είναι δηλαδή ανάλογη της μεταβολής της 

πολωσιμότητας κατά τη διάρκεια της δόνησης. Επιπλέον, είναι ανάλογη της τέταρτης 

δύναμης της συχνότητας του σκεδαζόμενου φωτονίου Raman. 

Με βάση τις εξισώσεις μπορεί να υπολογιστεί ο λόγος των εντάσεων των 

ακτινοβολιών Raman Stokes και anti-Stokes: 
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, ο λόγος των εντάσεων των ακτινοβολιών 

Raman Stokes και anti-Stokes εξαρτάται από την απόλυτη θερμοκρασία του 

δείγματος. 

 

3.2.6. Λόγος αποπόλωσης 

 

Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του φωτός με 

ένα μοριακό σύστημα έχει πολλές φορές διαφοροποιημένες ιδιότητες πόλωσης από 

αυτές της προσπίπτουσας. Η συμμετρία του μορίου, είναι αυτή που καθορίζει τη 

συμπεριφορά του συστήματος σε μια προσπίπτουσα ακτινοβολία. Ένα μέγεθος που 

ποσοτικοποιεί τις αλλαγές της πόλωσης του φωτός που επιφέρει το σύστημα που 

σκεδάζει, είναι ο λόγος αποπόλωσης. 

Το σκεδάζον επίπεδο ορίζεται ως το επίπεδο που καθορίζουν η διεύθυνση 

διάδοσης της προσπίπτουσας στο σύστημα ακτινοβολίας με τη διεύθυνση 

παρατήρησης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Θεωρώντας ότι το άνυσμα του 

ηλεκτρικού πεδίου δονείται κάθετα στο σκεδάζον επίπεδο, η σκεδαζόμενη ακτινοβολία 

αναλύεται σε διεύθυνση παράλληλη και κάθετη ως προς το επίπεδο αυτό. Ο λόγος 

αποπόλωσης, ορίζεται ως ο λόγος της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας με 

πόλωση παράλληλη ως προς το σκεδάζον επίπεδο, προς την ένταση της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας με πόλωση κάθετη ως προς το σκεδάζον επίπεδο και δίνεται από τη 

σχέση: 

 

VV

HV

I
I

=ρ
                             (3.19) 

 

Στη σχέση αυτή, I  είναι η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας ενώ οι δείκτες 

H  και V  που προέρχονται από τους αγγλικούς όρους Horizontal και Vertical 

αντίστοιχα, συμβολίζουν ο πρώτος την πόλωση της διεγείρουσας και ο δεύτερος την 

πόλωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας ως προς το σκεδάζον επίπεδο. Έτσι, με VHI  

συμβολίζεται η ένταση με χαρακτηριστικά πόλωσης στην προσπίπτουσα V  και στη 

σκεδαζόμενη H . 

Στην περίπτωση που η γεωμετρία παρατήρησης είναι 1800 (οπισθοσκέδαση), ως 

σκεδάζον επίπεδο θεωρείται αυτό που περιέχει τη διεύθυνση της προσπίπτουσας ή της 
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σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και τον όποιο άξονα συμμετρίας στο δείγμα (π.χ. 

διεύθυνση εφελκυσμού για ένα μονοαξονικά εφελκυσμένο δείγμα). 

Μια κορυφή Raman καλείται αποπολωμένη και σχετίζεται με μια αντισυμμετρική 

δόνηση αν η τιμή του λόγου αποπόλωσης είναι ίση με 4
3

. Στην περίπτωση που η 

δόνηση είναι πλήρως συμμετρική, η τιμή του λόγου αποπόλωσης θα βρίσκεται στα 

παρακάτω όρια: 

 

430 <≤ ρ  
 

3.3 Φασματοσκοπία Υπέρυθρου[6][7] 

 

O William W. Coblentz πήρε το 1905 το πρώτο φάσμα στο υπέρυθρο, και από 

τότε η δονητική φασματοσκοπία έχει αποτελέσει ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο 

στο ερευνητικό και τεχνικό  πεδίο. Η περιοχή υπερύθρου του φάσματος περιέχει 

ακτινοβολία στο εύρος των κυματαριθμών από 13000 μέχρι 10 cm-1, ή στο εύρος των 

μηκών κύματος από 0,75 μέχρι 1000 μm. Αυτή η περιοχή μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 

τρεις άλλες περιοχές: 

• FIR(Μακρό υπέρυθρο): 10-4000 cm-1 

• MIR(Μέσο υπέρυθρο): 400-4000 cm-1(πλειονότητα των εφαρμογών) 

• NIR(Εγγύς υπέρυθρο): 4000-13000 cm-1 

Η φασματοσκοπία υπερύθρου αποτελεί τη μελέτη της αλληλεπίδρασης του 

υπέρυθρου φωτός με το υλικό. Το φως αποτελείται από ηλεκτρικά και μαγνητικά 

πεδία, τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους και περιέχονται σε ένα επίπεδο κάθετο στη 

διεύθυνση διάδοσης του φωτός. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι που αλληλεπιδρά με τα 

μόρια. Όταν η υπέρυθρη ακτινοβολία αλληλεπιδρά με το μόριο, μπορεί να 

απορροφηθεί, κάνοντας τους χημικούς δεσμούς του υλικού να δονηθούν. Η ενέργεια 

από μια τέτοια ακτινοβολία μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση του Planck. Ένα 

μόριο προκειμένου να απορροφήσει υπέρυθρη ακτινοβολία πρέπει να υποστεί μία 

αλλαγή στη διπολική του ροπή, σαν συνέπεια της δονητικής ή περιστροφικής κίνησης. 

Η ένταση της απορρόφησης είναι ανάλογη του τετραγώνου της μεταβολής της 

διπολικής ροπής μ 

2
dI
dQ
μ⎛ ⎞

∝ ⎜ ⎟
⎝ ⎠                                                                                                (3.20) 

                        

                                                 
[6] Kendall, D.N. “Applied Infrared Spectroscopy”, Reinhold Publishing Corporation, 1966 
[7] Stewart, J. E., “Infrared Spectroscopy”, Marcel Dekker Inc. 1970 
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όπου Q είναι η συντεταγμένη μετατόπισης της κίνησης. 

Οι δονήσεις εμπίπτουν στις βασικές κατηγορίες της έκτασης και  της κάμψης. Μία 

δόνηση έκτασης περιλαμβάνει μία συνεχή αλλαγή στην διατομική απόσταση κατά 

μήκος του άξονα του δεσμού των ατόμων. Οι δονήσεις κάμψης χαρακτηρίζονται από 

μία αλλαγή στη γωνία μεταξύ των δύο δεσμών και είναι τεσσάρων τύπων: Αυτοί οι 

τέσσερις τύποι δόνησης φαίνονται σχηματικά στο Σχήμα 3. 3. 

 

Σχήμα 3.3. Τύποι μοριακής δόνησης (+ δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης από το 

επίπεδο της σελίδας προς τον αναγνώστη, ενώ –δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης 

μακριά από τον αναγνώστη 

 

Στη φασματοσκοπία IR μετράμε την απορρόφηση του υπέρυθρου φωτός από το 

δείγμα σαν συνάρτηση της συχνότητας. Το μόριο απορροφά από την πηγή του IR σε 

κάθε δονητική μετάβαση. Η ένταση IR καθορίζεται από το νόμο του Βeer-Lambert. 

 

0
cdI I e ε−=                                                                                                 (3.21)                 

 

όπου Ι0 και Ι συμβολίζουν τις εντάσεις της προσπίπτουσας και διερχόμενης 

ακτινοβολίας αντίστοιχα, ε είναι η σταθερά μοριακής απορρόφησης (χαρακτηριστική 

ενός συγκεκριμένου δείγματος σε ένα συγκεκριμένο κυματαριθμό), c είναι η 
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συγκέντρωση του δείγματος και d είναι το μήκος του κελιού. Στη φασματοσκοπία IR 

είναι σύνηθες να σχεδιάζουμε το ποσοστό (%) της διερχόμενης ακτινοβολίας (Τ) 

συναρτήσει του κυματαριθμού (v). 

 

0

(%) 100IT
I

= ×
                                                                                        (3.22)                      

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το T(%) δεν είναι ανάλογο του c. Για ποιοτική ανάλυση η 

απορρόφηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τη σχέση: 

0

log( )IA cd
I

ε= − =
.                                                                                  (3.23)                     

 
3.3.1. ATR ( Attenuated total reflection)[8]   

 

Η IRS φασματοσκοπία, ή διαφορετικά η φασματοσκοπία εσωτερικής ανάκλασης 

είναι μια γρήγορη και εύκολη μη καταστροφική δειγματοληπτική μέθοδος για να 

πάρουμε ένα φάσμα υπερύθρου από την επιφάνεια ενός υλικού , ή από ένα υλικό που 

έχει μεγάλο πάχος, ή απορροφά ισχυρά και δεν είναι δυνατή ανάλυση του με πιο 

παραδοσιακές μεθόδους. Τα δείγματα που εξετάζονται με το IRS γενικά απαιτούν 

ελάχιστη ή και μηδενική προετοιμασία. Για να πάρουμε, όμως, κάποια ποιοτικά 

φασματοσκοπικά αποτελέσματα θα πρέπει να κατανοήσουμε τις φυσικές αρχές που 

περιλαμβάνει αυτή η θεωρία. 

H μέθοδος φσματοσκοπίας ATR (attenuated total reflection) είναι η μέθοδος της 

αποσβενόμενης ολικής ανάκλασης. Έτσι ένας μηχανισμός απορρόφησης δεσμού 

μπορεί να λειτουργήσει με τη διαδικασία της αποσβενόμενης ολικής ανάκλασης ώστε 

ο συντελεστής ανάκλασης να είναι μικρότερος της μονάδας 

Στη μέθοδο του ΑΤR, το δείγμα τοποθετείται σε επαφή με ένα ειδικό κρύσταλλο, ο 

οποίος καλείται IRE (internal refection element) στοιχείο εσωτερικής ανάκλασης. To 

IRE αποτελείται από ένα υλικό με ένα μεγάλο δείκτη διάθλασης, όπως είναι το ZnSe, 

KRS-5, γερμάνιο Ge ή διαμάντι. Η υπέρυθρη ακτίνα από τον φασματογράφο μετά από 

πολλαπλές ανακλάσεις σε ένα σύνολο από καθρέπτες, εστιάζεται στην μία πλευρά 

ενός κρυστάλλου ΙRE. Τον κρύσταλλο αυτό τον διαπερνάει και στην συνέχεια με τη 

βοήθεια κάποιων άλλων καθρεπτών κατευθύνεται στον ανιχνευτή.  

Η χρήση του ATR στη φασματοσκοπία βασίζεται στο γεγονός ότι παρότι η 

εσωτερική ανάκλαση συμβαίνει στη διεπιφάνεια κρυστάλλου-δείγματος, εφ’ όσον η 

γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη της κρίσιμης γωνίας, η ακτινοβολία στην 

                                                 
[8] Coleman, P. B, “Practical Sampling Techniques for Infrared Analysis ”, CRC Press., 1993 
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πραγματικότητα εισχωρεί σε  μικρή απόσταση μέσα στο δείγμα. Αυτή η διείσδυση 

καλείται παροδικό κύμα, και η ακτινοβολία των επιλεγμένων κυματαριθμών 

απορροφάται από το δείγμα που είναι σε επαφή με το IRE. Το φάσμα απορρόφησης 

που προκύπτει προσομοιάζει αρκετά αυτό του φάσματος διαπερατότητας του ίδιου 

δείγματος. Παρόλαυτα, το φάσμα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, που 

περιλαμβάνουν την γωνία πρόσπτωσης για την εισερχόμενη ακτινοβολία, το μέγεθος 

του δείγματος (πάχος και επιφάνεια), τους κυματάριθμους της ακτινοβολίας, το 

πλήθος των ανακλάσεων, και τους δείκτες διάθλασης του δείγματος και του IRE. 

Το ενεργό “βάθος διείσδυσης’’ του παροδικού κύματος μπορεί να υπολογιστεί σε 

κάθε κυματαριθμό λ.  Σε μια πρώτη προσέγγιση,  χρήσιμα δεδομένα αποκτώνται όταν 

υπάρχει λιγότερο από ένα λ. Τυπικές τιμές που χρησιμοποιούνται είναι από 0.2 έως 

0.5 λ. Το βάθος διείσδυσης (dp) ορίζεται σαν η απόσταση από τη διεπιφάνεια IRE-

δείγματος όπου η ένταση του παροδικού κύματος μειώνεται στο 1/e της αρχικής της 

τιμής, και μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο 

12 2 22 (sin )
p

p sp

d
n n

λ

π θ
=

−
                                                                           (3.24)                      

 

όπου λ είναι το μήκος κύματος στο IRE, θ είναι  η γωνία πρόσπτωσης, nsp o λόγος του 

δείκτη διάθλασης του δείγματος προς τον αντίστοιχο του IRE, και np ο δείκτης 

διάθλασης του IRE.  

Ένα παράδειγμα μπορεί να φανεί με την εξέταση ενός τυπικού οργανικού υλικού 

που έχει δείκτη διάθλασης 1.5, χρησιμοποιώντας έναν IRE με δείκτη διάθλασης 2.4. 

Αυτό θα συμβεί όταν ένα δείγμα βινυλικού πολυμερούς τοποθετηθεί σε επαφή με 

κάποιο από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα IRE υλικά, KRS-5 ή ZnSe. 

Χρησιμοποιώντας την τιμή 1.5/2.4=0.625 για τον λόγο nsp των δεικτών διάθλασης, 

υπολογίζουμε το βάθος διείσδυσης στα 10 μm ( 1000 cm-1) να είναι 2.0 μm με 

δεδομένη τη γωνία πρόσπτωσης των 45˚. 
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4.1 Παρασκευή και Εμποτισμός των Μεμβρανών 

 

Η προμήθεια του PBI έγινε από την Celanese ενώ για την παρασκευή των 

μεμβρανών PBI ακολουθήθηκε η μέθοδος film casting. Το ΡΒΙ διαλύθηκε υπό 

ανάδευση σε DMA (διμέθυλο-ακεταμίδιο) (5%) στους 190οC τουλάχιστον για 3 ώρες. 

Στην συνέχεια το διάλυμα, μετά τη διήθησή του, τοποθετήθηκε σε τρυβλίο (Petri) και 

τοποθετήθηκε σε φούρνο στους 70οC για 2 μέρες ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης. 

Κατόπιν οι μεμβράνες εμβαπτίστηκαν σε νερό για να υποβοηθηθεί η απομάκρυνση 

υπολειμμάτων διαλύτη και κατόπιν τοποθετήθηκαν σε φούρνο κενού στους 190οC για 

τρεις μέρες για πλήρη απαλλαγή από τον διαλύτη. 

Η προμήθεια των μεμβρανών του Advent TPS®, που είναι ένας πολυαρυλενικό 

σουλφονωμένο αιθερικο συμπολυμερές το οποίο περιέχει στο μόριο του ίσα τμήματα 

της 2,5 διφαινυλοπυριδίνης και της τετραμεθυλοδιφαινολης (poly(arylen ether 

sulfone) copolymers containing 2,5-biphenylpyridine and tetramethyl biphenyl 

moieties) και συντέθηκε από πολυσυμπύκνωση του σουλφονωμένου 4-

φλοουροφαινυλιου με την 2,5-(4’, 4’’ διυδροξύ διφαινυλική) πυριδίνη και την 

τετραμεθυλοδιφαινυλικη διόλη (4-fluorophenyl sulfone with 2,5-(4’,4’’ 

dihdroxybiphenyl)- pyridine and tetramethyl diol), έγινε από την Advent 

Technologies SA[1] ενώ των μεμβρανών SFS-PBI (σουλφονωμένο 

δεκαφλουοροδιφαινυλιο με εξαφλουοροισοπροπυλενοδιφαινολη (sulfonated 

decafluorobiphenyl with hexafluoroisopropylidenephenol) – πολυβενζιμιδαζόλιο 

(poly(2,2'-m-phenylene-5,5'-bibenzimidazole)) από το Institute for Chemical 

Engineering, το οποίο ανήκει στο Mechanical Engineering Department του University 

                                                 
[1] sales@adventech.gr  
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of Stuttgart, μέσω του Technical University of Denmark (DTU) στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού έργου FURIM. 

Για τον εμποτισμό των μεμβρανών χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα πυκνού Η3ΡΟ4 85%, 

αραιού τριφωσφορικού οξέος NTMF 50% και αραιού υδροχλωρικού οξέος HCl 10%. Η 

μεμβράνη εμποτιζόταν στο εκάστοτε διάλυμα για συγκεκριμένο χρόνο και σε 

συγκεκριμένη θερμοκρασία. Στη συνέχεια οι μεμβράνες σκουπίζονταν καλά με 

απορροφητικό χαρτί και τοποθετούνταν σε θήκες από φύλλα Teflon. Η σταθεροποίηση 

των μεμβρανών γίνεται είτε με θέρμανση, είτε με πίεση, ή με ταυτόχρονη πίεση και 

θέρμανση.  

 

Πίνακας 4.1 Μοριακά βάρη μονομερών από τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν  

 

Μονομερές  PBI TPS SFS 

Μ.Β. 308 468.6 778 

 

4.2 Χρησιμοποιούμενη Οργανολογία 

 

4.2.1 Οργανολογία FT-Raman 

 

Το FT-Raman είναι μια τεχνική Raman με διέγερση στο κοντινό υπέρυθρο (1064 

nm), δηλαδή διέγερση με ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας, για την αποφυγή διέγερσης 

φαινομένων φθορισμού που θα επισκίαζαν την απόκριση του φαινομένου Raman. 

Βέβαια η ενεργότητα του φαινομένου είναι αρκετά περιορισμένη σε αυτή την 

φασματική περιοχή λόγω εξάρτησής της από την τέταρτη δύναμη της συχνότητας του 

σκεδαζόμενου Raman φωτονίου. Στη σχέση 4.1 φαίνεται αυτή η εξάρτηση. Με ,
St
v ijΙ , 

συμβολίζουμε τις εντάσεις των ανελαστικά σκεδαζόμενων φωτονίων Stokes και 

anti-Stokes. 

,
aSt
v ijΙ
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Ι =

∂⎡ ⎤−Τ⎢ ⎥⎣ ⎦

                                                          (4.1)                      

όπου %0ν  και %ν  είναι κυματάριθμοι που αντιστοιχούν στις συχνότητες της διεγείρουσας 

ακτινοβολίας και της δόνησης του μορίου αντίστοιχα, Τ η απόλυτη θερμοκρασία του 
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δείγματος, h είναι η σταθερά του Planck, c η ταχύτητα του φωτός, o βαθμός 

εκφυλισμού της δοθείσας κανονικής μορφής δόνησης και  (

vg

ij

v

a
Q
∂
∂

)0 είναι η μεταβολή 

του αij στοιχείου του τανυστή ως προς την κανονική συντεταγμένη Qv. 

Δίνεται όμως η δυνατότητα, με ταχέως επαναλαμβανόμενες σαρώσεις, 

καταγραφής φάσματος Raman με πολύ καλή ποιότητα λόγου σήματος προς θόρυβο. 

Σ’ αυτό συντελεί και η χρησιμοποίηση του συμβολομέτρου Michelson (Σχήμα 4.1). 

που σ’ αυτή την φασματική περιοχή χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

σκεδαζόμενων φωτονίων Raman μέσω μετατροπής Fourier.  

M1

M2

Detector

Source

Beamsplitter 
       50/50

x

 

Interferogram

FT Computer

-4
62 -3
15 -2

19

21
6 31

3
45

7

 

 

(A)

(B)

(C)

L

 

Σχήμα 4.1. A) Σχηματικό διάγραμμα του συμβολόμετρου Mickelson, B) σήμα που 

καταγράφεται από τον ανιχνευτή, συμβολόγραμμα, C) φάσμα που λαμβάνεται με 

μετατροπή Fourier του συμβολογράμματος. Μ1=σταθερός καθρέπτης, Μ2=κινούμενος 

καθρέπτης, x=μετατόπιση καθρέπτη. 

 

Για τη λήψη φασμάτων FT-Raman χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Bruker FRA-

106/S FT-Raman προσαρμοσμένο στο συμβολόμετρο τoυ Equinox 55 (Bruker). Ως 

πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται laser Nd:YAG στα 1064 nm. H δέσμη του laser 

εστιάζεται σε μια περιοχή του δείγματος διαμέτρου περίπου 100μm. Η μέγιστη ένταση 

της ακτινοβολίας στο δείγμα είναι 500 mW. Η σκεδαζόμενη Raman ακτινοβολία 

συλλέγεται από σφαιρικούς φακούς και περνά από ένα φίλτρο ώστε να απομακρυνθεί 

η ελαστικά σκεδαζόμενη ακτινοβολία Rayleigh και να μπορούν να μετρηθούν 

κυματάριθμοι >50 cm-1 στην περιοχή Stokes και >100 cm-1 στην περιοχή anti-Stokes. 

Στην συνέχεια κατευθύνεται σε ένα συμβολόμετρο (όπου χρησιμοποιείται διαχωριστής 
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δέσμης CaF2) και ακολούθως σε έναν υγρόψυκτο (υγρό άζωτο) ανιχνευτή Ge. To FT-

Raman φάσμα λαμβάνεται από το συμβολόγραμμα που καταγράφεται από τον 

ανιχνευτή στην περιοχή Stokes από 50 έως3300 cm-1 και στην περιοχή anti-Stokes 

από 100 έως 1500 cm-1 . 

 

4.2.2 Οργανολογία FT-IR 

 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε ήταν το μοντέλο Equinox 55 FT-IR 

της Bruker. Ως διεγείρουσα πηγή χρησιμοποιείται μια λυχνία εκπομπής 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συνεχούς φάσματος στο υπέρυθρο. Η πηγή πέφτει 

σε έναν διαχωριστή δέσμης (Ge σε KBr για την MIR περιοχή). Η ακτινοβολία 

διαμορφωμένη από την κίνηση των καθρεπτών αφήνει το συμβολόμετρο, διαπερνά το 

δείγμα και τελικά εστιάζεται σε έναν ανιχνευτή DTGS (deuterated triglycine sulfate 

pyroelectric detector), ο οποίος λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου και έχει μεγάλο 

εύρος συχνότητας απόκρισης, 400-6000 cm-1 περίπου. Το σήμα που καταγράφεται 

από τον ανιχνευτή είναι το συμβολόγραμμα, το οποίο είναι η ένταση της ακτινοβολίας 

Ι ως συνάρτηση της μετατόπισης x του κινούμενου καθρέπτη Μ2 από την απόσταση L 

(Σχήμα 4.1 (Α)). Το μονοχρωματικό φάσμα (η μετατροπή κατά Fourier του 

συμβολογράμματος) συγκρίνεται με ένα φάσμα αναφοράς που έχει ληφθεί χωρίς το 

δείγμα.  

Το ATR (Atenuated Total Reflectance) που χρησιμοποιήθηκε ήταν το μοντέλο  

PIKE MIRacleTM χρησιμοποιώντας σαν στοιχείο ανάκλασης το διαμάντι, το οποίο είναι 

συμβατό με διαβρωτικά δείγματα. Λόγω του ότι ο δείκτης διάθλασης του διαμαντιού 

είναι 2.4 στους  1000 cm-1, το βάθος διείσδυσης είναι της τάξης των 2 μm. Το 

στοιχείο εφοδιάζεται, επίσης, με αρπάγες υψηλής πίεσης, για να διασφαλιστεί η επαφή 

με τον κρύσταλλο, οδηγώντας σε υψηλή ποιότητα φάσματος.  

 

Σχήμα 4.2. MIRcle ATR accessory 
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4.2.3 Four Probe Interruption Method 

 
Για τη μέτρηση της ιοντικής αγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος “four 

probe interruption method”. H χρησιμοποιούμενη διάταξη (Σχήμα 4.3) αποτελείται 

από τέσσερα ηλεκτρόδια από φύλλο πλατίνας, τοποθετημένα στη μια πλευρά της 

πολυμερικής μεμβράνης. Τα δυο ακριανά ηλεκτρόδια ήταν συνδεδεμένα με έναν 

ποτεντιοστάτη που εφάρμοζε την τάση, ενώ τα άλλα δυο με τον παλμογράφο, στο 

σήμα του οποίου φαινόταν η πτώση τάσης.  

Αυτά τα ηλεκτρόδια πιέζονταν με τέσσερις μεταλλικές ράβδους με ελατήρια για να 

είναι τα ηλεκτρόδια σε καλή επαφή με τη μεμβράνη. Η άλλη πλευρά της μεμβράνης 

ακουμπούσε σε πλάκα Teflon. Το πάχος των μεμβρανών μετριόταν με ένα μικρόμετρο, 

ενώ το πλάτος τους με ένα παχύμετρο πριν από κάθε μέτρηση.  

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ένας ποτενσιοστάτης/ γαλβανοστάτης (EG&G 

model 273) και ένας παλμογράφος (Hitachi model V-650F). Η ιοντική αγωγιμότητα 

υπολογίζεται από τη σχέση  σ= l/A*V/I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I=2,045 
V=1,629 

Φιάλη 

Ροόμετρ

Υγρόμετρ

Κορεστή

Γαλβ. στοιχείο

Παλμογράφος

Ποτενσιοστάτ

 

 

Σχήμα 4.3. Συνδεσμολογία για τη μέτρηση της ιοντικής αγωγιμότητας. 
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Το Ι δινόταν από τον ποτενσιοστάτη. Το V υπολογιζόταν από την πτώση τάσης 

που φαίνεται στο σήμα του παλμογράφου και αντιστοιχεί στην ωμική πτώση. Η 

μέτρησή του γινόταν με τη βοήθεια των υποδιαιρέσεων στην οθόνη του παλμογράφου 

που αντιστοιχούν σε ορισμένη ποσότητα V. Το ℓ είναι η απόσταση των δυο 

ηλεκτροδίων (0,5 cm), ενώ το Α υπολογιζόταν από το πάχος και το πλάτος του 

δείγματος που μετρούνταν με παχύμετρο πριν από κάθε μέτρηση. 

 

4.2.4 Θερμοσταθμική διάταξη  TGA 

 
Η θερμοσταθμική ανάλυση ανήκει στις τεχνικές της θερμικής ανάλυσης και 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση των αλλαγών του βάρους ενός δείγματος ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας ή/και του χρόνου. Χρησιμοποιείται συνήθως για να 

καθορίσει τις θερμοκρασίες διάσπασης του πολυμερούς, τα επίπεδα διαλυμένων 

υπολειμμάτων (απανθράκωμα) και την απορροφημένη περιεκτικότητα σε υγρασία ή 

κάποιο διαλύτη. Ένα δείγμα τοποθετείται σε ένα βαρκίδιο και με τη βοήθεια ενός 

ευαίσθητου θερμοζεύγους και ενός μικροζυγού καταγράφεται η μεταβολή του βάρους 

σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Οι δοκιμές TGA μπορούν να γίνουν με έναν τρόπο 

σταθερά αυξανόμενης θέρμανσης (π.χ. 20ºC ανά λεπτό), ή ισοθερμικώς. Τα 

χαρακτηριστικά θερμογραφήμματα παρουσιάζουν το επί τοις εκατό βάρος της ουσίας 

σε δεδομένη θερμοκρασία και, έτσι, μπορούν να βρεθούν οι θερμοκρασίες των 

διάφορων διαδικασιών διάσπασης των δειγμάτων. Ένα τέτοιο διάγραμμα, στο οποίο 

σημειώνεται η θερμοκρασία αποικοδόμησης του υλικού, φαίνεται στο Σχήμα 4.4. 

Θερμοκρασία 
αποικοδόμισης

 

 

Βά
ρο

ς 
(%

)

Θερμοκρασία (°C)

 

Σχήμα 4.4 Τυπικό θερμογράφημα που δείχνει την εξάρτηση του βάρους της προς 

μελέτη ουσίας σε σχέση με τη θερμοκρασία 

 

 68 



Οργανολογία__________________________________________________ 
 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την καύση των δειγμάτων 

αποτελείται από έναν κάθετο σωλήνα χαλαζία με εσωτερική διάμετρο 15 mm, ο 

οποίος θερμαίνεται μέσω ενός φούρνου σε μήκος περίπου 22 cm.  Το δείγμα, το οποίο 

περιέχεται σε αβαθές δοχείο (ταψί), τοποθετείται περίπου στο μέσο της 

ισοθερμοκρασιακής ζώνης του αντιδραστήρα.  Μέσω ενός αναβατήρα και λεπτού 

σύρματος, το δοχείο με το δείγμα αναρτάται από τον βραχίονα δείγματος του 

ευαίσθητου μικροζυγού (ευαισθησίας 1 μg), ενώ ο αντιδραστήρας, ο οποίος βρίσκεται 

σε κατακόρυφη θέση, λειτουργεί ως ο σωλήνας δείγματος της θερμοβαρομετρικής 

διάταξης (TGA,  TA Q50 ).  Η θερμοκρασία θέρμανσης κυμάνθηκε μεταξύ 25oC και 

400oC, ενώ ο ρυθμός θέρμανσης ήταν 5οC/min και η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε 

ατμόσφαιρα N2.   

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5. Σχηματική διάταξη TGA 

 

4.2.5. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, SEM 

 

Στην επιστήμη των πολυμερών ο όρος μορφολογία αναφέρεται γενικά σε 

διατάξεις ή κατανομές των πολυμερικών φάσεων, οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε 

κλίμακα μεγέθους από τις ατομικές, αλλά μικρότερες από το μακροσκοπικό δείγμα. 

Στην ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (scanning electron microscopy, SEM) μία 

δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται μέσω ηλεκτροστατικών πεδίων υψηλής τάσεως και 
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εστιάζεται μέσω πηνίων και ηλεκτρικών φακών πάνω στο δείγμα[2]. Η σάρωση του 

δείγματος επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός καθοδικού σωλήνα. Το όλο σύστημα 

βρίσκεται σε συνθήκες κενού για την αποφυγή της σκέδασης των ηλεκτρονίων της 

δέσμης στα σωματίδια του αέρα. Κατά την πρόσκρουση της δέσμης στο δείγμα, άλλα 

ηλεκτρόνια ανακλώνται από αυτό, ενώ η πρόσκρουση άλλων επάγει την εκπομπή 

δευτερευόντων ηλεκτρονίων, τα οποία προέρχονται από την επιφάνεια του δείγματος 

μέχρι πάχους μερικών nm.  Τα ηλεκτρόνια αυτά συλλέγονται από ανιχνευτές και 

δίνουν, μετά από ενίσχυση, το τελικό σήμα, το οποίο μετασχηματίζεται σε εικόνα σε 

μια οθόνη. 
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Σχήμα 4.6.  Σχηματική διάταξη SEM 

 

Η διακριτική ικανότητα μπορεί να φθάσει τα 50-100 Å δηλαδή μπορεί να είναι και 

50 φορές μεγαλύτερη από ότι με την οπτική μικροσκοπία Η φύση της δέσμης 

σάρωσης είναι τέτοια που παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης σε μεγαλύτερο βάθος 

πεδίου από όλες τις άλλες τεχνικές και τα είδωλα παρουσιάζουν τρισδιάστατη 

                                                 
[2] Sawyer, L.C., Grubb, D.T., “Polymer microscopy”, Chapman & Hall, London , p.p. 23, 1987 
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απεικόνιση. Το δείγμα προς εξέταση με SEM μπορεί να είναι από μερικά χιλιοστά έως 

μερικά εκατοστά. Η προετοιμασία του είναι απλή, όμως λόγω του ότι τα περισσότερα 

πολυμερή είναι μη αγώγιμα, συνήθως επικαλύπτονται με κάποιο αγώγιμο υλικό (π.χ. 

χρυσός, πλατίνα). Η τεχνική SEM χρησιμοποιείται ευρέως για την εξέταση επιφανειών. 

Ιδιαίτερα στα πολυμίγματα, μπορεί να διακριθεί πιο εύκολα ένα μη αναμίξιμο 

πολυμερές μίγμα, λόγω διαχωρισμού των φάσεων. 

 

4.3 Βαθμός Εμποτισμού, % (%doping level, d.l.) 

 

Στην περίπτωση του PBI, ως ποσοστιαίος βαθμός εμποτισμού χαρακτηρίζεται ο 

αριθμός των γραμμομορίων (moles) του οξέος/ βάσεως που χρησιμοποιείται για τον 

εμποτισμό 100 επαναλαμβανόμενων μονομερών ομάδων PBI και δίνεται από τη σχέση 

4.2. 

3 4 3 4
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Ο βαθμός εμποτισμού υπολογιζόταν από τη διαφορά μάζας της πολυμερικής 

μεμβράνης πριν και μετά τον εμποτισμό. Θεωρώντας πως η μεμβράνη για υψηλής 

συγκέντρωσης εμποτίζοντα διαλύματα απορροφά το διάλυμα εμποτισμού ως έχει, το 

οξύ/ βάση που ενσωματώνεται/εγκλωβίζεται μέσα στη μεμβράνη υπολογίζεται από την 

% περιεκτικότητα του στο διάλυμα. 

Από προηγούμενες μελέτες[3] [4] αλλά και από την παρούσα, έχει βρεθεί ότι ο 

βαθμός εμποτισμού εξαρτάται: α) από το πάχος της μεμβράνης, β) από το οξύ που 

χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό, γ) από τη θερμοκρασία και δ) το χρόνο 

εμποτισμού. Πιο αναλυτικά, ο βαθμός εμποτισμού αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας και τον χρόνο εμποτισμού, ενώ για συγκεκριμένη θερμοκρασία και 

χρόνο εμποτισμού είναι μικρότερος για το παχύτερο δείγμα.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
[3] Hasiotis, C., Deimede, V., Kontoyannis, C., Electrochimica Acta, 46, 2001 
[4] Hasiotis, C., Li, Q. F., Deimede, V., Kallitsis, J.K., Kontoyannis, C., J. Electrochem. Soc., 148, A513, 
2001
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

________________________________________________________ 

 

Φασματοσκοπική και Ηλεκτροχημική Μελέτη 

TPS 

 

________________________________________________________ 

 

 

5.1 ADVENT TPS® 

  

Η μεμβράνη TPS είναι μια υποσχόμενη μεμβράνη στον τομέα των κελιών 

καυσίμου. Είναι ένας πολυαρωματικός αιθέρας που περιέχει στο μόριο του πολικές 

μονάδες πυριδίνης. Η μεμβράνη TPS έχει όλα τα προαπαιτούμενα για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρολύτης σε κελιά καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών (130-

200ΟC) αφού χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές ιδιότητες, όπως υψηλή Tg, υψηλή 

θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Επιπλέον ο 

εμποτισμός της με φωσφορικό οξύ οδηγεί σε υψηλές τιμές ιοντικής αγωγιμότητας 

>10-2 S/cm.[1] Στο Σχήμα 5.1 απεικονίζεται η δομή του TPS. 

 

 
 

Σχήμα 5.1: Σχηματική απεικόνιση της δομής του TPS 
 

5.2 Φάσματα FT-IR  και FT-Raman 
 
Αρχικά ελήφθησαν δονητικά φάσματα του TPS πριν και μετά τον εμποτισμό του με 

ένα επαμφοτερίζον μέσο όπως το H3PO4 85%. Στο Σχήμα 5.2 φαίνονται ξεχωριστά τα 

                                                 
[1] E.K. Pefkianakis, V. Deimede, M.K. Daletou, N. Gourdoupi, J.K. Kallitsis, Macromol. Rapid Commun., 
2005, 26, 1724 
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φάσματα FT-Raman και FT-IR του καθαρού και του εμποτισμένου με φωσφορικό οξύ 

TPS. 
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Σχήμα 5.2: Φάσματα FT-Raman και FT-IR φωσφορικού οξέος, καθαρής μεμβράνης 

TPS και εμποτισμένης με φωσφορικό οξύ (στην περίπτωση του FT-Raman σε δύο 

βαθμούς εμποτισμού) 

 
 

Αυτό που παρατηρούμε από τα παραπάνω φάσματα είναι ότι ο εμποτισμός του 

TPS με φωσφορικό οξύ δίνει νέα φασματικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε για να μελετήσουμε την προαπαιτούμενη για περαιτέρω εμποτισμό του 

TPS διαδικασία, την πρωτονίωσή του. Αυτό επίσης που γίνεται κατανοητό από τα 

παραπάνω σχήματα είναι ότι η φασματική επίδραση του εμποτίζοντος μέσου, του 

φωσφορικού οξέος, λόγω της ιοντικής φύσης του είναι ισχυρότερη στην περίπτωση 

των φασμάτων απορρόφησης στο υπέρυθρο και πολύ μικρή στην περίπτωση των 

φασμάτων σκέδασης Raman, για τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα στο FT-Raman μόνο 

στο φάσμα του δείγματος με υψηλό εμποτισμό παρατηρείται αμυδρά η κορυφή 

δόνησης τάσης της φωσφορικής ομάδας στους 910 cm-1. Αυτό αναδεικνύει την 

σκέδαση Raman ως πιο ευαίσθητη για την μελέτη της πρωτονίωσης του TPS, όπως και 

όποιας άλλης πολυμερικής ηλεκτρολυτικής μεμβράνης παρόμοιας χημικής δομής. 

Για τη φασματοσκοπική μελέτη λοιπόν των μεμβρανών με Raman  

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική  FT-Raman με μονοχρωματική ακτινοβολία διέγερσης 

laser χαμηλής ενέργειας στο κοντινό υπέρυθρο (1064 nm). Αυτό είναι αναγκαίο γιατί 

το φάσμα Raman του TPS όταν διεγείρεται στο ορατό εμφανίζει φθορίζον υπόστρωμα 

γεγονός που ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα ανίχνευσης φωτονίων Raman. 

Από την άλλη πλευρά, για την μελέτη των ιοντικών ομάδων του φωσφορικού 

οξέος που εμπλέκονται κατά την διαδικασία πρωτονίωσης και εμποτισμού του TPS 

καταλληλότερη τεχνική είναι αυτή του υπερύθρου. 
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5.2.1 Φασματοσκοπία FT-IR σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS 
  

 

Στο Σχήμα 5.3 απεικονίζονται τα FT-IR φάσματα των συστατικών που αποτελούν  

το TPS (ενώσεις εκκίνησης της σύνθεσης του) τα οποία και ελήφθησαν για την 

απόδοση του φάσματος υπερύθρου του πολυμερούς, καθώς και οι δομές τους. Στο 

φασματικό όμως παράθυρο που θα αναδείκνυε τη διαδικασία της πρωτονίωσης η 

απόδοση των κορυφών του πυριδινικού δακτυλίου δεν είναι μονοσήμαντη λόγω 

επικάλυψης από φασματική συνεισφορά παρα-υποκατεστημένων φαινυλικών 

δακτυλίων απ’ όλα σχεδόν τα συστατικά του TPS με παραπλήσιες ζώνες 

απορρόφησης.   
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Σχήμα 5.3: Φάσματα FT-ΙR συστατικών του TPS και του ίδιου του TPS 

 

   Αντίθετα, η διερεύνηση της συνεισφοράς του εμποτίζοντος μέσου, του φωσφορικού 

οξέος, λόγω της ιοντικής του φύσης, και ο τρόπος με τον οποίο το ίδιο το οξύ 

ενσωματώνεται/δεσμεύεται μέσα στο TPS έγινε πιο επισταμένα. Μεμβράνη TPS 

εμποτίστηκε σε πυκνό φωσφορικό οξύ και κατόπιν ελήφθησαν τα φάσματά της σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες. Από τους 25OC η μεμβράνη έφτασε τους 180OC όπου και 

παρέμεινε για μισή ώρα και στη συνέχεια η θερμοκρασία άρχισε να ελαττώνεται μέχρι 

να φτάσουμε ξανά τη θερμοκρασία δωματίου. Η μελέτη της ηλεκτρολυτικής 

μεμβράνης με το ATR/FT-IR στους 180OC, αν και όχι προφανής/εύκολη, επιβάλλεται 

από το γεγονός ότι τα αντίστοιχα ηλεκτρολυτικά κελιά καυσίμου προβλέπεται να 

λειτουργούν σ’ αυτό το επίπεδο θερμοκρασιών. Ο ρυθμός θέρμανσης ήταν ~5OC/min, 

ενώ σε κάθε θερμοκρασία παρέμεινε για 5 min. Αντίθετα ο ρυθμός ψύξης ήταν 

~2OC/min. Στο Σχήμα 5.4 απεικονίζονται τα φάσματα υπερύθρου της παραπάνω 

διαδικασίας. Αυτό που παρατηρείται είναι η  μετατόπιση της κορυφής του φωσφορικού 

οξέος από τους  970 cm-1 στην θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία εκκίνησης της 

μελέτης αυτής, στους 957 cm-1 στην ανώτερη μελετώμενη θερμοκρασία των 180οC. 
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Σημειώνεται και η μετατόπιση της ίδιας κορυφής κατά 3 κυματαριθμούς κατά την 

παραμονή της μεμβράνης στους 180OC για μισή ώρα, η οποία μετατόπιση διατηρείται 

καθ΄ όλη τη διάρκεια προοδευτικής μείωσης της θερμοκρασίας. Η μικρομετατόπιση 

αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στην αδράνεια της παρατεταμένης θερμοκρασιακή 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε.  
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Σχήμα 5.4: Φάσματα FT-ΙR μια εμποτισμένης μεμβράνης TPS α) κατά την 

προοδευτική αύξηση της θερμοκρασίας και στην συνέχεια β) κατά την αντίστοιχη 

ελάττωσή της 

 

Επανερχόμαστε στην διεύρυνση και μετατόπιση προς χαμηλότερους 

κυματάριθμους που υφίσταται η  κορυφή στους 970 cm-1, που αποδίδεται στο 

φωσφορικό οξύ, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η μεγάλη αυτή μετατόπιση της 

κορυφής από τους 970 στους 957 cm-1 αποδίδεται στην μερική αφυδάτωση του 

φωσφορικού οξέος και στη μετατροπή του σε πυρο-φωσφορικό οξύ, για θερμοκρασίες 

που ξεπερνούν τους 120OC[2] σύμφωνα με την αντίδραση   

 

2 H3PO4       H4P2O7 + H2O 

 

Κατά την προοδευτική μείωση της θερμοκρασίας η κορυφή μετατοπίζεται προς τις 

μεγαλύτερες συχνότητες, επανέρχεται δηλαδή στην αρχική της θέση, γεγονός 

αναμενόμενο αφού ο διμερισμός του φωσφορικού οξέος είναι αντίδραση 

αντιστρεπτή[3]. Στο Σχήμα 5.5 απεικονίζονται τα φάσματα FT-IR αναφοράς του 

φωσφορικού οξέος και του πυρο-φωσφορικού οξέος.  
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[2] J.S. Wainright, J.T. Wang, D. Weng, R.F. Savinell, M. Litt, J. Electrochem. Soc. 142 (1995) L121. 
[3] Maria K. Daletou, Joannis K. Kallitsis, George Voyiatzis, Stylianos G. Neophytides, Journal of Membrane 
Science 326 (2009) 76–83 
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Σχήμα 5.5: Φάσματα FT-IR φωσφορικού και πυρο-φωσφορικού οξέος 

 

5.2.2 Φασματοσκοπία FT-Raman σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω με τη φασματοσκοπία υπερύθρου είναι σχετικά 

δύσκολο να ελέγξουμε τη πρωτονίωση του TPS κατά τον εμποτισμό του με H3PO4. Με 

τη φασματοσκοπία Raman όμως αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί ευκολότερα. Στο 

Σχήμα 5.6 φαίνονται τα FT-Raman φάσματα δοκιμίων TPS που έχουν συντεθεί με 

διαφορετικά ποσοστά πυριδίνης. Η κορυφή στους 1592 cm-1 αποδίδεται κυρίως στη 

συμμετρική δόνηση του πυριδινικού δακτυλίου που όπως φαίνεται αυξάνει την 

σχετική της ένταση ως προς την γειτονική της κορυφή στους 1606 cm-1 όταν 

αυξάνεται το ποσοστό της πυριδίνης  στο TPS. Επίσης η κορυφή στους 803 cm-1 η 

οποία όπως θα δούμε παραμένει ανεπηρέαστη από την πρωτονίωση αποδίδεται κατά 

το μάλλον στον αιθερικό δεσμό που σχηματίζεται από το σουλφονικό διφθορίδιο με 
την πυριδινική διόλη. Η κορυφή στους 1606 cm-1 αποδίδεται κυρίως σε συμμετρική 

δόνηση τάσης παρα-υποκατεστημένων φαινυλικών δακτυλίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.6 : FT-Raman φάσματα μη εμποτισμένων μεμβρανών TPS, με διαφορετικά 

ποσοστά της πυριδινικής συνιστώσας του TPS, σε δύο διαφορετικά φασματικά 

παράθυρα συχνοτήτων  
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   Στο Σχήμα 5.7(a) απεικονίζονται τα FT-Raman φάσματα των συστατικών που 

αποτελούν τη μεμβράνη του TPS καθώς και η δομή τους, ενώ στο Σχήμα 5.7(b) τα 

φάσματα FT-Raman του TPS πριν και μετά τον εμποτισμό του με φωσφορικό οξύ 

85%. Επίσης στο Σχήμα 5.7(c-d) φαίνονται σε δύο διαφορετικά φασματικά 

παράθυρα οι συνεισφορές όλων των παραγόντων των δύο προηγούμενων Σχημάτων 

5.7(a) & 5.7(b).  

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κρατήσουμε από τα φάσματα 

αυτά είναι: 

 (α) η νέα κορυφή που εμφανίζεται στους  1632 cm-1 με ταυτόχρονη μείωση της 

κορυφής του πυριδινικού δακτυλίου στους 1592 cm-1 (Σχήμα 5.7(a) & 5.7(b)). Η 

νέα αυτή κορυφή αποδίδεται στον πρωτονιωμένο πυριδινικό δακτύλιο. 

(β) η μη ευαισθησία της κορυφής στους 803 cm-1 (Σχήματα 5.7(b) & 5.7(c)) 

στην πρωτονίωση και τον εμποτισμό, η οποία όπως προείπαμε αποδίδεται κατά το 

μάλλον σε αιθερικό δεσμό. 
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Σχήμα 5.7(a-d): Φάσματα FT-Raman συστατικών του TPS (a), του TPS πριν & μετά 

τον εμποτισμό του με φωσφορικό οξύ (b), καθώς και τα φάσματα όλων των 

προηγούμενων σε δύο επί μέρους φασματικά παράθυρα (c & d). 
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5.2.2.1 Εμποτισμός TPS με φωσφορικό οξύ  

  

Οι μεμβράνες του TPS εμποτίστηκαν σταδιακά με πυκνό φωσφορικό οξύ (85%) 

και ελήφθησαν τα φάσματα τους που απεικονίζονται στο Σχήμα 5.8. Η 

κανονικοποίηση των φασμάτων έγινε ως προς την κορυφή στους 803 cm-1 η οποία 

δείχνει να μην επηρεάζεται από την πρωτονίωση. Όπως φαίνεται κατά τον εμποτισμό 

συμβαίνουν αρκετές αλλαγές στο φάσμα του TPS. Πιο συγκεκριμένα οι 

σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην σταδιακή μείωση της κορυφής στους 1592 

cm-1 και τη μετατόπιση αυτής σε χαμηλότερους κυματάριθμους (1589 cm-1) και την 

εμφάνιση μια νέας κορυφής σε υψηλότερους κυματάριθμους 1632 cm-1. Στο σημείο 

που σταματάει να αυξάνεται η κορυφή στους 1632 cm-1 ή καλύτερα όταν ο λόγος της 

σχετικής έντασης της κορυφής στους 1632 cm-1 ως προς την σχετική ένταση της 

κορυφής στους 803 cm-1 παραμένει σταθερός θεωρούμε ότι το TPS έχει πρωτονιωθεί 

πλήρως και περαιτέρω εμποτισμός του δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο φάσμα. Αυτό 

συμβαίνει για βαθμό εμποτισμού 348%. Δηλαδή σε κάθε πυριδινικό δακτύλιο 

αντιστοιχούν ~3,5 μόρια φωσφορικού οξέος. Το αποτέλεσμα αυτό βγαίνει με τη 

θεώρηση ότι το οξύ ενσωματώνεται με την ονομαστική του κανονικότητα (85% κ.β.). 

Αν όμως υποθέσουμε ότι μόνο μόρια φωσφορικού οξέος εισέρχονται στην μάζα του 

TPS (100% κ.β.) τότε το αποτέλεσμα είναι ακριβώς 400%, δηλαδή 4 μόρια 

φωσφορικού οξέος χρειάζονται για την πλήρη πρωτονίωση ενός πυριδινικού 

δακτυλίου.   
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Σχήμα 5.8: Φάσματα FT-Raman TPS/H3PO4 σε διάφορους βαθμούς εμποτισμού  

 

Η μετατόπιση της κορυφής που επηρεάζεται από την πρωτονίωση από τους 1592 

cm-1 στους 1589 cm-1, οφείλεται μάλλον στην φασματική συνεισφορά στην περιοχή 

αυτή και άλλης κανονικής μορφής δόνησης, ενδεχομένως του παρα-υποκατεστημένου 

φαινυλικού δακτυλίου του σουλφονικού διφθοριδίου, όπως φαίνεται παρακάτω.  
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Σχήμα 5.9: Φάσματα συστατικών του TPS στην περιοχή δονήσεων τάσης παρα-

υποκατεστημένων φαινυλικών δακτυλίων 

 

Στο Σχήμα 5.10 απεικονίζεται ο λόγος της σχετικής έντασης της κορυφής στους 

1632 cm-1 ως προς την σχετική ένταση της κορυφής στους 803 cm-1 συναρτήσει του 

βαθμού εμποτισμού, όπου παρατηρείται πως όσο αυξάνεται ο βαθμός εμποτισμού 

αυξάνεται αντίστοιχα και ο λόγος των σχετικών εντάσεων, ο οποίος όμως μετά το 

στάδιο της πλήρους πρωτονίωσης παραμένει σταθερός ακόμα και αν ο βαθμός 

εμποτισμού συνεχίζει να  αυξάνεται.  
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Σχήμα 5.10: Λόγος των σχετικών εντάσεων των κορυφών 1632 cm-1 και 803 cm-1 

συναρτήσει του βαθμού εμποτισμού.   
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5.2.2.2 Εμποτισμός TPS με δευτεριωμένο φωσφορικό οξύ  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κορυφή που επηρεάζεται κυρίως από τη  

πρωτονίωση είναι αυτή στους 1592 cm-1. Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς 

επηρεάζεται και κατά πόσο, εμποτίσαμε μεμβράνες TPS με δευτεριωμένο φωσφορικό 

οξύ D3PO4 και το αντίστοιχο FT-Raman φάσμα του φαίνεται στο Σχήμα 5.11. Ο 

εμποτισμός του TPS με D3PO4 έγινε στους 85ΟC σε αδρανή ατμόσφαιρα, ενώ και η 

λήψη των φασμάτων πραγματοποιήθηκε σε αδρανή ατμόσφαιρα, αφού διαφορετικά η 

υγρασία επηρέαζε παρά πολύ το D3PO4 το οποίο μετατρεπόταν ουσιαστικά άμεσα σε 

H3PO4. Από το Σχήμα 5.11 παρατηρούμε ότι η κορυφή που επηρεάζεται από την 

δευτερίωση είναι αυτή στους 1592 cm-1 που μετά τον εμποτισμό με D3PO4 εμφανίζεται 

στους 1610 cm-1 αντί στους 1632 cm-1, δηλαδή σε χαμηλότερες συχνότητες γεγονός 

αναμενόμενο αφού το δευτέριο είναι πιο βαρύ από το υδρογόνο και η συχνότητα 

δόνησης είναι αντιστρόφως ανάλογη της ανηγμένης μάζας των ατόμων που σείονται 

κατά την συγκεκριμένη δόνηση τάσης του δευτεριωμένου ιμιδαζολικού δακτυλίου. 

Στο φάσμα δεν παρατηρούνται άλλες σημαντικές διαφορές.  
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Σχήμα 5.11: Φάσματα FT-Raman TPS εμποτισμένο με H3PO4 και D3PO4 αντίστοιχα  

 
 
5.3. TPS και H2O 

 

Μια (μη εμποτισμένη) μεμβράνη TPS δεν απορροφά καθόλου νερό, ούτε αυτό της 

ατμόσφαιρας ούτε ακόμη κι όταν αυτή εμβαπτιστεί σε νερό. Κατά συνέπεια δεν 

παρατηρούνται μεταβολές και στο δονητικό του φάσμα. Όταν όμως μια εμποτισμένη 

με H3PO4 μεμβράνη TPS εμβαπτιστεί σε νερό συμβαίνουν αλλαγές τόσο στα δονητικά 

φάσματα όσο και στον ίδιο τον βαθμό εμποτισμού. 
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5.3.1. Η επίδραση της υγρασίας στη μεμβράνη TPS   

 

Όπως ήδη αναφέραμε η εμβάπτιση μια καθαρής μεμβράνης TPS σε νερό δεν 

επιφέρει αλλαγές ούτε στο βάρος της ούτε στο φάσμα της. Είναι δυνατόν όμως η 

μεμβράνη TPS που φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου – δηλαδή η μεμβράνη 

εκκίνησης όλων των πειραμάτων μας - να επηρεάζεται από την υγρασία της 

ατμόσφαιρας; Σε αυτό το ερώτημα είναι εύκολο να δοθεί απάντηση με ένα απλό 

πείραμα θερμοσταθμικής ζύγισης (TGA) όπως αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 5.12. 

Επίσης αρκεί και μια διπλή και προσεκτική ζύγιση ενός δείγματος σε συνθήκες 

δωματίου πριν και μετά την ξήρανση του. Και στις δυο περιπτώσεις η απάντηση είναι 

ότι η μεμβράνη του TPS  δεν περιέχει νερό. 
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Σχήμα 5.12: TGA διάγραμμα ενός φιλμ TPS  

 

Στο Σχήμα 5.13 απεικονίζονται φάσματα FT-Raman ενός φιλμ TPS σε συνθήκες 

δωματίου, μετά την θέρμανση στους 150OC για 24 ώρες και μετά την εκ νέου 

παραμονή τους σε συνθήκες δωματίου για 4 ημέρες. Στο γράφημα δεν παρατηρούνται 

φασματοσκοπικές αλλαγές, γεγονός αναμενόμενο αφού όπως προείπαμε η μεμβράνη 

δεν συγκρατεί υγρασία. 
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Σχήμα 5.13: Φάσματα FT-Raman ενός φιλμ σε συνθήκες δωματίου μετά από 

θέρμανση και μετά από εκ νέου παραμονή σε συνθήκες δωματίου  

 
5.3.2 Απεμποτισμός TPS εμποτισμένου με H3PO4  

 

Όταν οι εμποτισμένες με φωσφορικό οξύ μεμβράνες TPS εμβαπτιστούν σε H2Ο 

τότε ο αρχικός τους εμποτισμός χάνεται κάτι που παρατηρείται και φασματοσκοπικά. 

Αρχικά η διαδικασία του απεμποτισμού, η οποία συμβαίνει σταδιακά, γίνεται 

αρκετά εύκολα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά όσο μειώνεται ο παραμένων 

βαθμός εμποτισμού απαιτείται περισσότερος χρόνος και υψηλότερη θερμοκρασία για 

να ελαττωθεί περαιτέρω. Επίσης χρειάζεται συνεχής αλλαγή του νερού αφού τα ιόντα 

του φωσφορικού οξέος εγκαταλείπουν τη μεμβράνη και δημιουργούν στη θέση του 

νερού ένα διάλυμα αραιού φωσφορικού οξέος, στην ουσία ένα εμποτίζον μέσο, με 

αποτέλεσμα να σταματά ο περαιτέρω απεμποτισμός. Τελικά η μεμβράνη μπορεί να 

φθάσει και φθάνει στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή να μην έχει συγκρατήσει 

καθόλου φωσφορικό οξύ και φασματικά να είναι ίδια με μια καθαρή μεμβράνη TPS. 

Στο Σχήμα 5.14 απεικονίζονται τα παραπάνω, δηλαδή η κορυφή στους 1632 cm-1 

σταδιακά εξαφανίζεται, ενώ η κορυφή στους 1592 cm-1 αυξάνεται και επανέρχεται 

στην αρχική της θέση, με την κορυφή αναφοράς στους 803 cm-1 να παραμένει 

αναλλοίωτη.  
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Σχήμα 5.14: Φάσματα FT-Raman απεμποτισμού TPS/H3PO4 μετά την εμβάπτιση τους 

σε H2O   

 
5.4 Ιοντική αγωγιμότητα  

 

Μελέτες στη μεμβράνη του PBI έχουν δείξει αύξηση της ιοντικής αγωγιμότητας με 

το βαθμό εμποτισμού[4] έτσι ένα ενδιαφέρον ζήτημα για την μεμβράνη του TPS ήταν η 

μέτρηση της ιοντικής αγωγιμότητας σε σχέση με το βαθμό εμποτισμού. 

Μεμβράνες TPS εμποτίστηκαν σταδιακά και με πολύ αργό ρυθμό ώστε να βρεθεί ο 

βαθμός εμποτισμού μετά τον οποίο δεν παρατηρείται αλλαγή στο φάσμα, μέχρι 

δηλαδή να έχουμε πλήρη πρωτονίωση της μεμβράνης. Αρχικά εμποτιζόταν το δείγμα, 

στην συνέχεια μετρούσαμε την ιοντική του αγωγιμότητα και έπειτα λαμβάναμε το 

φάσμα του. Ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών εμποτισμών  ήταν τουλάχιστον μια μέρα 

όπου κατά τη διάρκεια της η μεμβράνη ήταν υπό θέρμανση στους 90OC. Αυτό που 

παρατηρήθηκε ήταν πως για μεμβράνες που δεν είχαν φθάσει στην πλήρη 

πρωτονίωσή τους, ενίοτε η πρωτονίωση συνεχιζόταν ακόμη κι όταν η μεμβράνη δεν 

εμποτιζόταν επιπλέον ή/και ακόμη και όταν κατά την παραμονή της χωρίς χειρισμό 

έχανε ένα μικρό ποσοστό του βαθμού εμποτισμού της (Σχήμα 5.15). Ο κάθε χρόνος 

εμποτισμού ήταν λίγα λεπτά και η θερμοκρασία εμποτισμού 85ΟC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[4] Qingfeng, L., Hjuler, H.A., Bjerrum, N.J., J.Appl.Electochem., 31 (2001) p.p. 773-779 
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Σχήμα 5.15: Φάσμα FT-Raman TPS/H3PO4 που δείχνουν πως παρόλο που η 

μεμβράνη δεν εμποτίζεται η πρωτονίωση προχωρά 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο βαθμός εμποτισμού που αντιστοιχεί στην μέγιστη 

πρωτονίωση και δηλώνεται από την αύξηση της κορυφής στους 1632 cm-1 είναι 350-

400 %. Με περαιτέρω εμποτισμό της μεμβράνης δεν παρατηρείται κάποια σημαντική 

αλλαγή στο φάσμα, οι μετρήσεις όμως της ιοντικής αγωγιμότητας δείχνουν να 

αυξάνονται με εκθετικό τρόπο όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.16. Στο στάδιο της 

πλήρους πρωτονίωσης η ιοντική αγωγιμότητα που μετρήθηκε ήταν 1,3 * 10-3 S/cm. 

Σε μικρότερους βαθμούς εμποτισμού από αυτόν της πλήρους πρωτονίωσης η ιοντική 

αγωγιμότητα είναι πολύ μικρή και είναι δύσκολο να μετρηθεί.  
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Σχήμα 5.16: Ιοντική αγωγιμότητα μεμβρανών TPS συναρτήσει του % βαθμού 

εμποτισμού.  Οι μετρήσεις έγιναν σε θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος.  

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5__________________________________________________ 
 

5.5 Συμπεράσματα  

 

Από την παραπάνω μελέτη έχουμε μια πρώτη ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του 

φαινομένου της πρωτονίωσης / εμποτισμού της μεμβράνης του TPS. Το φαινόμενο 

της πλήρους πρωτονίωσης δηλώνεται από την εμφάνιση μιας νέας κορυφής στους 

1632 cm-1 και οφείλεται στην πρωτονίωση του πυριδινικού δακτυλίου. Για την πλήρη 

πρωτονίωση μια μεμβράνης TPS απαιτούνται ~3,5-4 μόρια φωσφορικού οξέος για 

κάθε πυριδινικό δακτύλιο του δοκιμίου. Στο σημείο της πλήρους πρωτονίωσης η 

ιοντική αγωγιμότητα βρέθηκε ίση με 1,3 * 10-3 S/cm και αυξανόταν όσο αυξανόταν ο 

βαθμός εμποτισμού. Παρατηρήσαμε ότι η μεμβράνη του TPS μπορούσε να φτάσει σε 

υψηλά επίπεδα εμποτισμού χωρίς να υποστεί καμία υποβάθμιση και άντεχε μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο φωσφορικό οξύ. Η θερμοκρασία στην οποία εμποτιζόταν η 

μεμβράνη είναι μια σημαντική παράμετρος για τον τελικό βαθμό εμποτισμού της. 

Σκοπός μας τώρα είναι να μελετήσουμε το κατά πόσο η μεμβράνη του TPS συγκρατεί 

το εμποτίζον μέσο.      
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________________________________________________________ 

 

Επίδραση παραμέτρων σταθεροποίησης σε 

εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS 

 

________________________________________________________ 

 

 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί στο προηγούμενο κεφαλαίο το φαινόμενο της πλήρους 

πρωτονίωσης του TPS με H3PO4 85% ολοκληρώνεται για επίπεδα εμποτισμού 350 

(400) mol %. Αυτό υποδεικνύει την πρωτονίωση ενός πυριδινικού δακτυλίου από 3,5 

με 4 μόρια φωσφορικού οξέος. Περαιτέρω εμποτισμός της ήδη πρωτονιωμένης 

μεμβράνης έχει σαν αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται/ενσωματώνεται επιπλέον οξύ στη 

μάζα της μεμβράνης κάτι  που δίνει  αγωγιμότητα  της τάξεως των 10-2 S/cm. 

Η περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας ενός κελιού καύσιμου στο οποίο 

προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί η πολυμερική ηλεκτρολυτική μεμβράνη είναι μεταξύ 

130ΟC και 200ΟC. Έχει παρατηρηθεί πως σε τέτοιες συνθήκες για τις εμποτισμένες με 

H3PO4 μεμβράνες του PBI υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε οξύ[1]. Μας ενδιαφέρει 

λοιπόν να μελετήσουμε αν το ίδιο συμβαίνει και για τις μεμβράνες του TPS και να 

υπολογίσουμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό απωλειών για δείγματα σε διαφορετικά 

επίπεδα εμποτισμού. Σημαντικό είναι επίσης να εξετάσουμε αν η πλήρης πρωτονίωση 

παραμένει και μετά τη θέρμανση, αν δηλαδή το πολυμερές συγκρατεί μετά τη 

θέρμανση τα μόρια του οξέος που έχει ήδη “δεμένα” στις πολυμερικές του αλυσίδες.  

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εκτιμήσουμε αν υπάρχει δυσκολία στη 

κατακράτηση του οξέος στις μεμβράνες και αν ναι σε ποιο βαθμό, καθώς και η 

αξιολόγηση του προβλήματος αναζητώντας ενδεχομένως τρόπους επίλυσης του. Η 

μελέτη βασίζεται στη συσχέτιση αύξησης ή απώλειας βάρους κατά τον εμποτισμό ή 

την σταθεροποίηση των μεμβρανών, αντίστοιχα, με φασματικό (FT-Raman) έλεγχο  

του βαθμού πρωτονίωσης. 

                                                 
[1] Περιστεράκη Δήμητρα “Διερεύνηση της ικανότητας πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών “υψηλής 
θερμοκρασίας” να εμποτίζονται μ΄ ένα επαμφοτερίζον μέσο”. Διατριβή Εξειδίκευσης, Διατμηματικό -  
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, 
Οκτώβριος  2006. 
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6.1 Επίδραση της θέρμανσης σε εμποτισμένα με H3PO4 δείγματα TPS σε 

διάφορους βαθμούς εμποτισμού    

 
Αρχικά εμποτίζουμε ένα σετ μεμβρανών TPS με H3PO4 περιεκτικότητας 85% (w.t) 

σε σταθερή θερμοκρασία T=85ΟC αλλά σε διαφορετικούς χρόνους (πρωτονίωσης) / 

εμποτισμού έτσι ώστε να λάβουμε δείγματα με μικρότερο και μεγαλύτερο της πλήρους 

πρωτονίωσης εμποτισμό. Στη συνέχεια υποβάλουμε τα δείγματα σε θέρμανση για 24h 

στους 150ΟC και ελέγχουμε φασματικά το επίπεδο της πρωτονίωσης για όλες τις 

μεμβράνες  συσχετίζοντάς το με την απώλεια βάρους που επέρχεται από τη διαδικασία 

της θέρμανσης. Αφήνουμε τα δείγματα για άλλες 3 ημέρες υπό θέρμανση στους 

150ΟC και τα ζυγίζουμε εκ νέου.  

Στο Σχήμα 6.1 παραθέτουμε σχηματικά το βαθμό εμποτισμού των εμποτισμένων 

μεμβρανών συναρτήσει του χρόνου θέρμανσής τους για την διαδικασία που 

περιγράψαμε πιο πάνω. Από το Σχήμα 6.1 προκύπτουν διαφορετικά συμπεράσματα 

για τις εμποτισμένες μεμβράνες ανάλογα με τον αρχικό βαθμό εμποτισμού τους. 
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Σχήμα 6.1: Σχηματικό διάγραμμα του βαθμού εμποτισμού συναρτήσει του χρόνου 

σταθεροποίησης που δείχνει την επίδραση της θέρμανσης στην απώλεια του οξέος σε 

μεμβράνες TPS εμποτισμένες σε διαφορετικά επίπεδα με διάλυμα φωσφορικού οξέος 

85%. Η διακεκομμένη οριζόντια γραμμή υποδεικνύει τον βαθμό εμποτισμού πλήρους 

πρωτονίωσης. 

 

Στην περίπτωση της μεμβράνης που εμποτίστηκε σε ένα χαμηλό επίπεδο 

εμποτισμού, d.l~388%, κοντά στο επίπεδο της πλήρους πρωτονίωσης (348%), κατά 

τη θέρμανση παρατηρούμε ότι έχουμε σχετικά μικρή απώλεια μάζας. Αυτό φαίνεται 
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και από την κλίση της ευθείας (i) στο διάγραμμα d.l=f(t), που αφορά στη μάζα της 

εμποτισμένης μεμβράνης κατά τη θέρμανση, η οποία είναι μικρή. Στη δεύτερη 

περίπτωση, διαπιστώνουμε πως όταν θερμαίνουμε κάποια μεμβράνη, που έχει 

εμποτιστεί αρκετά πέραν της πλήρους πρωτονίωσης, η απώλεια του εμποτίζοντος 

μέσου είναι τόσο πιο έντονη όσο μεγαλύτερος είναι ο αρχικός εμποτισμός της 

μεμβράνης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται η κλίση των ευθειών (ii) και (iii) για δύο 

μεμβράνες εμποτισμένες, σε δύο διαφορετικά επίπεδα, 751 και 1386 %, αντίστοιχα. 

Αυτή η κλίση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερος είναι ο αρχικός εμποτισμός. 

 Στο Σχήμα 6.2 φαίνονται τα φάσματα FT-Raman πριν και μετά τη θέρμανση  

μεμβρανών, των οποίων το επίπεδο εμποτισμού πριν την θέρμανση είναι (a) κοντά  

στην πλήρη πρωτονίωση και (b) πέραν αυτής. 

Από την φασματοσκοπική ανάλυση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.2a, 

διαπιστώνουμε ότι για την πρώτη περίπτωση (d.l.=388%) η πρωτονίωση προχωρά με 

την θέρμανση παρά την μικρή απώλεια σε μάζα (βλέπετε παρακάτω διευκρινήσεις για 

επίπεδα εμποτισμού γύρω από την πλήρη πρωτονίωση, 348%). Στην δεύτερη 

περίπτωση (d.l.=963%), η επίδραση της θέρμανσης προκαλεί σημαντικές απώλειες σε 

οξύ, αλλά όπως καταδεικνύεται στο Σχήμα 6.2b, η πρωτονίωση διατηρείται.
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Σχήμα 6.2: Φάσματα FT-Raman που δείχνουν την επίδραση της θέρμανσης 

μεμβρανών TPS, που έχουν αρχικά εμποτιστεί στους 85OC με διάλυμα PA 85%: (a) 

κοντά στην πλήρη πρωτονίωση (388%) και (b) σε επίπεδο πέραν της πλήρους 

πρωτονίωσης (963%). 

 

Μια εξήγηση για τα παραπάνω είναι η ανομοιομορφία της εμποτισμένης 

μεμβράνης. Πιο συγκεκριμένα, όταν εμποτίζουμε μία μεμβράνη TPS με οξύ σε 

χαμηλούς βαθμούς εμποτισμού, η μεμβράνη που προκύπτει είναι δυνατό να είναι 

μέχρι ένα βαθμό ανομοιόμορφα εμποτισμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν 
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περιοχές, στην ίδια μεμβράνη, που θα είναι πλήρως πρωτονιωμένες με “τοπικό” βαθμό 

εμποτισμού >350%, και άλλες μη πρωτονιωμένες με “τοπικό” βαθμό εμποτισμού 

<350%. Αυτό υποδηλώνει ότι ο υπολογισμός του επιπέδου εμποτισμού με τη διαφορά 

ζυγίσεων της μεμβράνης, πριν και μετά τον εμποτισμό της, μας δίνει μια εικόνα 

εμποτισμού που εκφράζει, κατά μέσο όρο, τη μεμβράνη.  Αυτή η ανομοιομορφία είναι 

πιο έντονη όταν εισάγουμε στη μεμβράνη ποσότητα οξέος που το μέγιστο αυτής της 

ποσότητας να μην υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη που χρειάζεται για την πλήρη 

πρωτονίωσή της. Αυτό που εικάζουμε ότι συμβαίνει κατά τη θέρμανση εμποτισμένων, 

κοντά στην πλήρη πρωτονίωση, δειγμάτων είναι ότι ένα ποσοστό μορίων οξέος από 

περιοχές πλούσιες σε εμποτισμό διαχέονται και πρωτονιώνουν γειτονικές περιοχές 

φτωχές σε εμποτισμό ή/και αποβάλλονται από την μεμβράνη.  

Όταν προχωράμε σε υψηλούς εμποτισμούς, κερδίζουμε ως προς την ομοιομορφία 

της μεμβράνης σ’ ότι αφορά στο επίπεδο πλήρους πρωτονίωσής της. Με την θέρμανση 

αποβάλλεται από τη μεμβράνη πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οξέος σε σχέση με αυτό που 

χάνεται από μία λιγότερο εμποτισμένη μεμβράνη. Σ’ αυτή την περίπτωση, σε κάθε 

περιοχή της μεμβράνης δεν συμβαίνει διάχυση του οξέος και πρωτονίωση των 

πυριδινικών  δακτυλίων, αλλά απλώς αποδέσμευση/εξάτμιση διαλύματος οξέος από 

τον κύριο όγκο της μεμβράνης και από την επιφάνειά της. Η απώλεια της μάζας σε 

αυτή την περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει ικανός 

τρόπος συγκράτησης του οξέος. 

Θέλοντας να εκφράσουμε ποιοτικά την απώλεια της μάζας της κάθε μεμβράνης, 

που οφείλεται στο οξύ που χάνεται με την θέρμανση, ορίσαμε ως weight gain 

(κέρδος βάρους ανά μονάδα μάζας) το ποσοστό του οξέος που βρίσκεται μέσα σε μία 

μεμβράνη, ανά μονάδα μάζας της καθαρής μεμβράνης. Εάν τώρα ορίσουμε σαν A το 

ποσοστό του οξέος που χάνεται για κάθε μεμβράνη κατά τη διάρκεια της μίας μέρας 

θέρμανσης (heating) στους 150OC, έχουμε: 

 

[A%=(w.g(before heating)-w.g(after heating))/w.g(before heating)*100%] 

 

Από τον Πίνακα 6.1 φαίνεται ότι το ποσοστό του οξέος που χάνεται από την 

υψηλά εμποτισμένη μεμβράνη στα 1386%, είναι πολύ μεγαλύτερο από όλες τις 

υπόλοιπες που βρίσκονται σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα εμποτισμού. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως όταν θερμαίνεται κάποια εμποτισμένη μεμβράνη 

ενδεχομένως να χάνεται και κάποιο ποσοστό ύδατος πέρα από οξύ. Στην περίπτωση 

εμποτισμού με PA 85% θεωρούμε ότι ο απεμποτισμός οξέος & ύδατος συντελείται στο 

ποσοστό τους στο αρχικό εμποτίζον διάλυμα. Στην πραγματικότητα όμως την 

πραγματική περιεκτικότητα της μεμβράνης μετά την θέρμανση (όπως και πριν τη 

θέρμανση) δεν την γνωρίζουμε. Θεωρούμε, όμως, ότι το σφάλμα είναι μικρό, γιατί η 
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συγκέντρωση του αρχικού υδατικού διαλύματος οξέος PA 85% είναι εξ’ αρχής πολύ 

υψηλή (αρκετά πυκνό διάλυμα). Γνωρίζουμε δε ότι οι ηλεκτρολυτικές μεμβράνες 

ενσωματώνουν επιλεκτικά μόρια φωσφορικού οξέος ακόμη και κατά τον εμποτισμό 

τους σε πολύ αραιά διαλύματά του.[2]  

 

Πίνακας 6.1: Πίνακας που δείχνει το ποσοστό οξέος που χάνουν οι μεμβράνες TPS 

εμποτισμένες σε διάφορους βαθμούς εμποτισμού  

Doped 
Membranes 

TPS+PA 85% 

starting doping 
level(%) 

corresponing 
w.g(%) 

w.g%(after  
stabilization)  A% 

Highly doped-
heated 1386 211 117.0 30.2 

Moderately 
doped-heated 621 91.8 68.3 13.9 
Close to full 
protonation-

heated 
451 66.8 57.2 5.7 

 

6.2 Επίδραση της θερμοκρασίας εμποτισμού και της θερμοκρασίας 

σταθεροποίησης υπό πίεση σε εμποτισμένα με H3PO4 δείγματα TPS 

 

Σκοπός μας τώρα είναι να διερευνήσουμε την επίδραση της θερμοκρασίας 

εμποτισμού και της θερμοκρασίας σταθεροποίησης της εμποτισμένης μεμβράνης 

καθώς και αν η πίεση παίζει κάποιο ρόλο στη διαδικασία αυτή αφού κατά την 

κατασκευή του ενεργειακού σάντουιτς (MEA) μεταξύ των δυο ηλεκτρόδιων και της 

πολυμερικής μεμβράνης εξασκείται κατά κανόνα πίεση 0,1 tn/cm2 για 10 λεπτά υπό 

θερμοκρασία 150OC. 

Για το λόγο αυτό εμποτίσαμε μεμβράνες TPS (α) σε θερμοκρασίες  85OC για 6 

ώρες, (β) 85OC για 5 μέρες, καθώς και (γ) για 5 μέρες σε θερμοκρασία 85OC και 1 

ημέρα στους 110OC για να επιτύχουμε βαθμούς εμποτισμού κοντά στην πλήρη 

πρωτονίωση, σε μεσαίο επίπεδο και υψηλό επίπεδο εμποτισμού, αντίστοιχα.  

Όλες οι εμποτισμένες μεμβράνες υποβλήθηκαν στη συνέχεια σε θέρμανση 

(heating) και σε θέρμανση υπό πίεση (heat stabilization) στους 110, 150 και 180OC. 

Στο Σχήμα 6.3 παρουσιάζονται όλα τα διαγράμματα στα οποία φαίνεται η 

θερμοκρασία εμποτισμού, το επίπεδο εμποτισμού και το αν η μεμβράνη υφίσταται 

heating ή heat stabilization καθώς και η πτώση του doping level ανάμεσα στον πρώτο 

εμποτισμό και στον τελευταίο. 

Παρατηρούμε ότι έπειτα από μια μεγάλη χρονική περίοδο 120 ημερών όλες οι 

μεμβράνες, που έχουν εμποτιστεί σε θερμοκρασία 85OC ανεξάρτητα από το  βαθμό 

εμποτισμού καθώς και από τη θερμοκρασία σταθεροποίησης με πίεση ή χωρίς, τελικά 

                                                 
[2] Περιστεράκη Δήμητρα “Διερεύνηση της ικανότητας πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών “υψηλής 
θερμοκρασίας” να εμποτίζονται μ΄ ένα επαμφοτερίζον μέσο”. Διατριβή Εξειδίκευσης, Διατμηματικό -  
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, 
Οκτώβριος  2006. 
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σταθεροποιούνται στο ίδιο επίπεδο εμποτισμού ~350-400 %, κοντά δηλαδή στην 

πλήρη πρωτονίωση (Σχήμα 6.3(a-c)). Αντίθετα οι μεμβράνες που έχουν εμποτιστεί 

για 5 ημέρες στους 85OC και 1 ημέρα στους 110OC (Σχήμα 6.3d) φτάνοντας έτσι σε 

υψηλό επίπεδο εμποτισμού δείχνουν να σταθεροποιούνται - έπειτα από ακόμα 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο περίπου 200 ημερών - σε υψηλότερους βαθμούς 

εμποτισμού από τα προηγούμενα, στο επίπεδο ~ 600% για τα δείγματα που δεν έχουν 

υποστεί πίεση και ~ 1000% για τα δείγματα που έχουν υποστεί πίεση κατά τη 

σταθεροποίηση τους. Παρατηρούμε λοιπόν μια τάση των μεμβρανών που έχουν 

εμποτιστεί σε υψηλή θερμοκρασία και σε υψηλό επίπεδο εμποτισμού να συγκρατούν 

καλύτερα τα μόρια του φωσφορικού οξέος στις πολυμερικές τους αλυσίδες γεγονός 

που δεν παρατηρείται στις μεμβράνες PBI αφού, όπως έχει ήδη μελετηθεί[3] [4], 

ανεξάρτητα από το βαθμό εμποτισμού, τη θερμοκρασία εμποτισμού και την 

θερμοκρασία σταθεροποίησης με πίεση ή χωρίς, όλα τα δείγματα σταθεροποιούνται 

περίπου στους ίδιους χαμηλότερους ως προς το TPS βαθμούς εμποτισμού περίπου στα 

επίπεδα πλήρους πρωτονίωσής του. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη μεμβράνη TPS 

ως μια υποσχόμενη πολυμερική ηλεκτρολυτική μεμβράνη για εμπορική χρήση σε 

κελιά καύσιμου υψηλών θερμοκρασιών. 

 

 

                                                 
[3] Περιστεράκη Δήμητρα “Διερεύνηση της ικανότητας πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών “υψηλής 
θερμοκρασίας” να εμποτίζονται μ΄ ένα επαμφοτερίζον μέσο”. Διατριβή Εξειδίκευσης, Διατμηματικό -  
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, 
Οκτώβριος  2006. 
[4] Ρώμα Σταματίνα “Ηλεκτροχημική και φασματοσκοπική μελέτη αγωγής πρωτονίων σε πολυμερικές 
μεμβράνες στοιχείων καυσίμου ”. Διατριβή Εξειδίκευσης, Διατμηματικό -  Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Μάρτιος  2004. 
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Σχήμα 6.3(a-d): Σχηματικά διαγράμματα του βαθμού εμποτισμού συναρτήσει του 

χρόνου σταθεροποίησης που δείχνουν την επίδραση στον βαθμό εμποτισμού της 

πίεσης, της θερμοκρασίας εμποτισμού και της θερμοκρασίας σταθεροποίησης 

εμποτισμένων μεμβρανών TPS με PA 85% στο χρόνο 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα βαθμού εμποτισμού ως προς τον χρόνο 

σταθεροποίησης φαίνεται πως για όλες τις θερμοκρασίες εμποτισμού, τα δείγματα που 

υφίστανται πίεση σταθεροποιούνται κατά κανόνα σε υψηλότερα επίπεδα εμποτισμού 

σε σχέση με τα αντίστοιχα που υφίστανται μόνο θέρμανση. Σημειώνουμε ότι αυτές οι 

μεμβράνες τελικά βρίσκονται ποιοτικά σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό φαίνεται λίγο 

πολύ και στις φωτογραφίες του παρακάτω Σχήματος 6.4. 
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                         (a)                                                                  (b) 

 

 

 

 

Σχήμα 6.4: Φωτογραφίες μεμβρανών εμποτισμένων, πέντε ημέρες στους 85OC και μια 

ημέρα στους 110OC, με PA 85% που έχουν υποστεί σταθεροποίηση υπό θέρμανση 

(αριστερά) και (b) ταυτόχρονη θέρμανση και πίεση (δεξιά). 

 

Στο Σχήμα 6.4a παραθέτουμε τις φωτογραφίες μιας εμποτισμένης μεμβράνης που 

σταθεροποιήθηκε υπό θέρμανση, ενώ στο Σχήμα 6.4b δείχνουμε την ποιότητα μιας 

εμποτισμένης μεμβράνης που σταθεροποιήθηκε υπό πίεση και θέρμανση. Τόσο η πρώτη, 

όσο και η δεύτερη η μεμβράνη αποτυπώθηκε με δύο διαφορετικούς φωτισμούς, ώστε να 

φαίνονται καλύτερα οι επιφάνειές τους. Η διαφορά στην ποιότητά τους είναι φανερή, 

και αυτό επιβεβαιώνεται πειραματικά με ηλεκτρονικές φωτογραφίες SEM οπτικού 

μικροσκοπίου.  

Στο Σχήμα 6.5 φαίνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες SEM εμποτισμένων 

μεμβρανών πέντε ημέρες στους 85OC και μια ημέρα στους 110OC, σε διάφορες 

μεγεθύνσεις, που έχουν υποστεί  σταθεροποίηση υπό (α) θέρμανση και (b) ταυτόχρονη 

θέρμανση και πίεση.  
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Επίδραση παραμέτρων σταθεροποίησης σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS__ 
 

                             (a)                                                           (b) 

  

 

 

 

Σχήμα 6.5: Εικόνες SEM  μεμβρανών εμποτισμένων με PA 85% που έχουν υποστεί  

σταθεροποίηση υπό (α) θέρμανση (αριστερά) και (b) ταυτόχρονη θέρμανση και πίεση 

(δεξιά). 

 
6.3 Η επίδραση του NTMF στην συγκράτηση του H3PO4 σε TPS μεμβράνες  

 

Όπως έχει ήδη φανεί παραπάνω υπάρχει σχετική δυσκολία συγκράτησης του 

φωσφορικού οξέος στο σύστημα TPS-H3PO4, υπό συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, 

για χαμηλούς και μεσαίους βαθμούς εμποτισμού και καλύτερη συγκράτησή του για 

μεγάλους βαθμούς εμποτισμού. Παρόλο που η συγκράτηση του φωσφορικού οξέως 
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φαίνεται να είναι αρκετά καλή σε αυτήν την περίπτωση, δεν παύει όμως και αυτό να 

χάνει μέρος από τον αρχικό φωσφορικό οξύ – γεγονός που ενδεχομένως να 

δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των αντίστοιχων PEMs. Η απώλεια μέρους 

του εμποτίζοντας μέσου (leaching out), στο οποίο οφείλεται η υψηλή αγωγιμότητα 

της μεμβράνης, επιφέρει πτώση στην απόδοση λειτουργίας του κελιού καυσίμου. 

Επιπλέον το φωσφορικό οξύ έχει υψηλή διαβρωτικότητα και αν λάβουμε υπόψη μας 

τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός κελιού (150-180OC) υπάρχει ο κίνδυνος 

διάβρωσης εξαρτημάτων του συστήματος. Βέβαια η μεμβράνη είναι δυνατό να 

ενσωματωθεί σε μια PEM μετά την σταθεροποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, 

επιχειρήθηκε να δοκιμαστεί κάποιος τρόπος αποτελεσματικότερης συγκράτησης του 

φωσφορικού οξέος στην μεμβράνη του TPS. 

Με στόχο λοιπόν να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα που θα ευνοεί την συγκράτηση 

του φωσφορικού οξέος, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε διάλυμα του νιτριλο 

τρι(μεθυλο φωσφονικού οξέος), NTMF, σε συνδυασμό με το φωσφορικό οξύ για την 

πρωτονίωση /εμποτισμό του TPS. Η δομή του NTMF φαίνεται στο Σχήμα 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.6: Δομή του νίτριλο τρι(μεθυλο φωσφονικού οξέος), NTMF 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το NTMF λόγω της 

δομής του. Το πλήθος των P-OH ομάδων του NTMF που μπορούν εν δυνάμει να 

πρωτονιώσουν είναι 6, ενώ οι ιδιαίτερα δραστικές είναι τρεις, από τις τρεις 

διαφορετικές «φωσφορικές» ομάδες. Οι αντίστοιχες του φωσφορικού οξέος είναι κατ’ 

αρχάς λιγότερες και οι όποιες δραστικές προέρχονται από την ίδια φωσφορική ομάδα. 

Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο ένα μόριο NTMF να είναι σε θέση να πρωτιονιώνει 

περισσότερους του ενός πυριδινικούς δακτυλίους και μάλιστα διαφορετικών 

μακρομοριακών αλυσίδων. Έτσι είναι δυνατό να  δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας 

σταυροδεσμών που θα σχηματίζουν ένα πυκνότερο δίκτυο το οποίο και θα εμποδίζει 

τον απεμποτισμό του TPS από PA. Γίνεται η σκέψη, λοιπόν, ότι ο συνδυασμός των δύο 

οξέων με το TPS θα μπορούσε να βοηθήσει τελικά στην κατακράτηση μεγαλύτερου 
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Επίδραση παραμέτρων σταθεροποίησης σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS__ 
 

ποσοστού φωσφορικού οξέος όπως συμβαίνει ως ένα βαθμό στην περίπτωση του 

PBI[5].   

  

6.3.1 Φασματοσκοπική μελέτη της πρωτονίωσης του TPS με NTMF 

 

Καταρχήν μελετούμε την πρωτονίωση και τον περαιτέρω εμποτισμό του TPS μόνο 

με το NTMF, όπως αντίστοιχα έγινε με το πυκνό φωσφορικό οξύ προηγουμένως. Αυτή 

η μελέτη είναι ένα προαπαιτούμενο για την καλύτερη γνώση της συμπεριφοράς του 

οξέος. Ακόμα, θα πρέπει να διερευνήσουμε το πώς ανταποκρίνεται η 

εμποτιζόμενη/εμποτισμένη με το οξύ αυτό μεμβράνη σε συνθήκες θέρμανσης, για το 

ενδεχόμενο για παράδειγμα αποπρωτονίωσής της. Θυμίζοντας κάποια πειράματα που 

έχουν προηγηθεί αναφέρουμε πάλι ότι σε εμποτισμένες μεμβράνες με φωσφορικό οξύ 

δεν έχει παρουσιαστεί αποπρωτονίωση είτε υπό θέρμανση είτε υπό πίεση (& 

θέρμανση), δηλαδή τα μόρια του οξέος που πρωτονιώνουν τους πυριδινικούς 

δακτυλίους είναι “ισχυρά δεμένα” μαζί τους. 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται φασματικά κατά τη σταδιακή πρωτονίωση του TPS με 

NTMF φαίνονται στο Σχήμα 6.7. Παρατηρούμε και εδώ όπως και στην περίπτωση του 

εμποτισμού με H3PO4 τη σταδιακή μείωση της κορυφής στους 1592 cm-1 και την 

εμφάνιση της νέας κορυφής αυτή τη φορά όμως όχι στους 1632 cm-1 όπως συμβαίνει 

με το H3PO4 αλλά στους 1625 cm-1. Η κανονικοποίηση των φασμάτων έγινε με βάση 

την κορυφή στους 803 cm-1. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στα φάσματα της 

εμποτισμένης μεμβράνης δεν υπάρχουν χαρακτηριστικές κορυφές του οξέος που 

φαίνεται στο κάτω μέρος του Σχήματος 6.7. 
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Σχήμα 6.7: Φάσματα FT-Raman TPS/NTMF σε διάφορους βαθμούς εμποτισμού 

 
[5] Περιστεράκη Δήμητρα “Διερεύνηση της ικανότητας πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών “υψηλής 
θερμοκρασίας” να εμποτίζονται μ΄ ένα επαμφοτερίζον μέσο”. Διατριβή Εξειδίκευσης, Διατμηματικό -  
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, 
Οκτώβριος  2006. 
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Στο Σχήμα 6.8 απεικονίζονται τρία επιμέρους παράθυρα συχνοτήτων που 

δείχνουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις φασματοσκοπικές μεταβολές που 

συντελούνται κατά την πρωτονίωση με NTMF του TPS. Οι μεταβολές αυτές είναι 

παραπλήσιες με αυτές που συμβαίνουν στο TPS κατά τον εμποτισμό του με H3PO4  
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Σχήμα 6.8: Παράθυρα συχνοτήτων που δείχνουν τις φασματοσκοπικές αλλαγές κατά 

την πρωτονίωση του TPS με NTMF  
 

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που εξάγεται από την παραπάνω διαδικασία είναι 

πως η μεμβράνη του TPS δεν πρωτονιώνεται πλήρως από το NTMF και μέγιστος 

βαθμός εμποτισμού είναι της τάξεως ~15% πολύ μικρότερος δηλαδή από αυτόν που 

απαιτείται για την πλήρη πρωτονίωση του TPS (~350%). Η μη πρωτονίωση της 

μεμβράνης του TPS με το αραιό διάλυμα οξέος NTMF 50% πιθανώς αποδίδεται στην 

αδυναμία του οξέως να εμποτίσει τη μεμβράνη εσωτερικά και όποια πρωτονίωση 

παρατηρείται φασματοσκοπικά προέρχεται μόνο από την επιφάνεια. Στο Σχήμα 6.9 

απεικονίζεται η αδυναμία του NTMF να πρωτονιώσει πλήρως μια μεμβράνη TPS σε 

αντίθεση με το H3PO4. 

 



Επίδραση παραμέτρων σταθεροποίησης σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες TPS__ 
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Σχήμα 6.9: Φάσματα FT-Raman TPS, TPS/H3PO4 και TPS/NTMF που δείχνουν την 

αδυναμία του NTMF, σε αντίθεση με το φωσφορικό οξύ, να πρωτονιώσει πλήρως το 

TPS  
 

Επίσης σημειώνεται πως η διαδικασία του εμποτισμού μια μεμβράνης TPS με 

NTMF είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία αφού για την μικρή αυτή πρωτονίωση 

που παρατηρούμε χρειάστηκαν ~55 ημέρες σε αντίθεση με τον χρόνο που απαιτείται 

για την πλήρη πρωτονίωση της μεμβράνης με H3PO4 που είναι μόλις 6 ώρες.  

Σκοπός μας είναι πλέον να ελέγξουμε κατά πόσο διατηρείται η μερική έστω αυτή 

πρωτονίωση του TPS με NTMF σε διάφορες συνθήκες. Έτσι ένα σετ μεμβρανών που 

έχουν παραμείνει σε διάλυμα NTMF 50% για περίπου 50 ημέρες στους 85OC και έχουν 

αποκτήσει το μέγιστο επίπεδο εμποτισμού, άρα και τη μέγιστη πρωτονίωση, 

σταθεροποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε θερμοκρασία 110OC υπό πίεση 

και σε θερμοκρασία 150OC χωρίς πίεση για 24 ώρες αντίστοιχα. Στο Σχήμα 6.10a 

απεικονίζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής. Αυτό που προκύπτει είναι ότι 

η πρωτονίωση δεν διατηρείται σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις και ειδικά στην 

περίπτωση που το δείγμα θερμαίνεται στους 150OC έχουμε στην ουσία πλήρη 

αποπρωτονίωση της μεμβράνης (βλέπετε και Σχήμα 6.10b) κάτι που φαίνεται και 

από τις διαδοχικές ζυγίσεις αφού η μεμβράνη επανέρχεται στο αρχικό της βάρος, αυτό 

δηλαδή που είχε πριν τον εμποτισμό. 

 

 

 

 

 

 99 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6__________________________________________________ 

 100

750 1000 1250 1500 1750

1625
1592

 

24
do

h stabilization after 
ping at T=25 OC

h-heat stabilization 
ter doping at T=150 OC

h-heat stabilization after doping
 pressure at T=110 OC

(c)

(b)

(a)

 

R
el

at
iv

e 
In

te
ns

ity

Raman shift, (cm-1)

24
af

24
under

 

 

1500 1600 1700

1625

1592

24h stabilization after 
doping at T=25 OC

24h-heat stabilization 
after doping at T=150 OC

24h-heat stabilization after doping
under pressure at T=110 OC

(c)

(b)

(a)

 

 

R
el

at
iv

e 
In

te
ns

ity

Raman shift, (cm-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.10: Φάσματα FT-Raman που δείχνουν την επίδραση της θέρμανσης στις 

εμποτισμένες με NTMF μεμβράνες TPS (α) σ’ όλο το ωφέλιμο φασματικό εύρος 

(αριστερά) και (b) στο ιδιαίτερα ευαίσθητο για την πρωτονίωση φασματικό παράθυρο 

(δεξιά) 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριμένου 

συστήματος είναι άσκοπη αφού η μεμβράνη δεν μπορεί να συγκρατήσει το NTMF. Έτσι 

δεν έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας σταυροδεσμών όπως υπήρχε η προσδοκία και 

ο αρχικός εμποτισμός με NTMF δεν φαίνεται να προσφέρει τίποτα στη συγκράτηση του 

εμποτίζοντας μέσου. 

 

6.4 Συμπεράσματα  

 

Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε πως όταν το TPS εμποτιστεί σε χαμηλούς και 

μεσαίους βαθμούς εμποτισμούς στους 85OC αδυνατεί να συγκρατήσει την περίσσεια 

του φωσφορικού οξέος και συγκρατεί μόνο την ποσότητα που χρειάζεται για την 

πλήρη πρωτονίωση, τα μόρια δηλαδή του φωσφορικού οξέος που κατά κάποιο τρόπο 

δεσμεύονται στις πολυμερικές του αλυσίδες. Αν όμως εμποτιστεί περαιτέρω σε 

υψηλότερη θερμοκρασία (110OC) φτάνει σε ακόμα υψηλότερους βαθμούς εμποτισμού 

και φαίνεται να συγκρατεί καλύτερα το εμποτίζον μέσο. Τα δείγματα που έχουν 

υποστεί μόνο θέρμανση φαίνεται να χάνουν περισσότερο φωσφορικό οξύ από ότι 

αυτά που έχουν υποστεί ταυτόχρονα και πίεση τα οποία είναι και σε καλύτερη ποιοτικά 

κατάσταση όπως φάνηκε από τις εικόνες SEM. Τέλος το TPS δεν πρωτονιώνεται 

πλήρως/εμποτίζεται από διάλυμα NTMF οξέος 50%, ενώ με θέρμανση χάνεται ακόμη 

και η πρωτονίωση που έχει επιτευχθεί.     
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________________________________________________________ 

 

Φασματοσκοπική και Ηλεκτροχημική Μελέτη 

Μιγμάτων SFSx – PBIy  

 

________________________________________________________ 

 

 

7.1 Μίγματα SFSX -PBIY 

 

Στόχος μας είναι η φασματοσκοπική μελέτη και η διερεύνηση της ιοντικής 

αγωγιμότητας των μιγμάτων SFS-PBI σε σχέση με μια καθαρή μεμβράνη PBI αφού 

προηγούμενες μελέτες[1] [2] είχαν δείξει ότι μίγματα όπως το PBI-SPSF(Na)x εμφάνιζαν 

υψηλότερη αγωγιμότητα από ότι το PBI μόνο του και ίσως και καλύτερες μηχανικές 

ιδιότητες κάτι που είχε παρατηρηθεί και για άλλα μίγματα που περιείχαν στο μόριο 

τους σουλφονωμένες αρυλενικές αλυσίδες[3] [4] [5] [6]. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν 

τα μίγματα SFS – PBI σε διάφορες συγκεντρώσεις αφού μετά από την αντίδραση 

πολυμερισμού έδειχναν να έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και στη συνέχεια με 

τη βοήθεια της αντίδρασης σουλφόνωσης μπορούσαμε να επιτύχουμε υψηλή 

ικανότητα ιονανταλλαγής.  

 

NN

N N

H

H

n

 

 

Σχήμα 7.1: Χημικές δομές των μορίων που στη σειρά αποτελούν τα μίγματα SFS–PBI 
                                                 
[1] Hasiotis,C., Li, Q. F.,Deimede,V., Kallitsis, J.K., Kontoyannis, C., J. Electrochem. Soc., 148, A513, 2001 
[2] Hasiotis, C., Deimede, V., Kontoyannis, C., Electrochimica Acta, 46, 2001 

[3] J. Kerres, A. Ullrich, Th. Häring, M. Baldauf, U. Gebhardt, W. Preidel, J. New Mat. Electrochem. Syst. 
2000, 
3, 229 
[4] J. Kerres, A. Ullrich, F. Meier, Th. Häring, Solid State Ionics 1999, 125, 243 
[5] J. Kerres, W. Zhang, L. Jörissen, V.Gogel, J. New Mat. Electrochem. Syst. 2002, 5, 97 
[6] M. Walker,K.-M. Baumgärtner,M. Kaiser,J. Kerres,A. Ullrich,E. Räuchle J. Appl. Polym. Sci. 1999, 74, 67 
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Παρακάτω θα ακολουθήσει η μελέτη των μιγμάτων αυτών τόσο φασματοσκοπικά 

όσο και ηλεκτροχημικά σε σύγκριση πάντα με το PBI που είναι η κύρια μεμβράνη στην 

οποία βασίζονται τα μίγματα για τον εμποτισμό τους. 

 

7.2 Φάσματα FT-Raman και FT-IR  
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Αρχικά ελήφθησαν τα φάσματα των μιγμάτων όλων των συστάσεων καθώς και 

των καθαρών συστατικών που τα αποτελούν. Στο Σχήμα 7.2 φαίνονται τα φάσματα 

FT-Raman (a) και FT-IR (b) των μιγμάτων και των συστατικών τους. Από το Σχήμα 

7.2α η κυριότερη διάφορα που προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό PBI και στα μίγματα 

είναι πως αυξανόμενου του ποσοστού του SFS έχουμε εμφάνιση μια νέας κορυφής 

στους 1565 cm-1, η οποία όμως δεν ανήκει στο καθαρό SFS. Αυτό φαίνεται καλύτερα 

παρακάτω στο Σχήμα 7.2(α)bis όπου απεικονίζεται το συγκεκριμένο φασματικό 

παράθυ 
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Σχήμα 7.2: Φάσματα FT-Raman καθαρής μεμβράνης SFS, καθαρής μεμβράνης PBI 

και των μιγμάτων τους σε διάφορες συγκεντρώσεις (a) και τα αντίστοιχα φάσματα FT-

IR (b). 
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Σχήμα 7.2(α)bis: Παράθυρο συχνοτήτων που δείχνουν εμφάνιση μια νέας κορυφής 

στους 1565 cm-1 η οποία όμως δεν ανήκει στο καθαρό SFS  



Φασματοσκοπική και Ηλεκτροχημική Μελέτη Μιγμάτων SFSX-PBIY_________ 

Στο Σχήμα 7.3α απεικονίζεται το FT-IR φάσμα του PBI τόσο σε καθαρή μορφή 

όσο και εμποτισμένο με φωσφορικό οξύ καθώς και το φάσμα του καθαρού SFS αλλά 

και του μίγματος SFS-PBI με σύσταση 30-70. Ένα χαρακτηριστικό του φάσματος 

αυτού που σημειώνεται με βέλος, είναι η κορυφή στους 1630 cm-1 που εμφανίζεται 

κατά τον εμποτισμό του PBI με PA και η οποία αποδίδεται σε πρωτονιωμένο 

ιμιδαζολικό δακτύλιο.[7]  Στο Σχήμα 7.3b απεικονίζεται το φασματικό παράθυρο που 

δείχνει πιο καθαρά την εμφάνιση της νέας αυτής κορυφής στους ~1630 cm-1 στο μη 

εμποτισμένο μίγμα SFS-PBI (30-70) λόγω της προσθήκης του SFS στο PBI, 

αποτέλεσμα αντίστοιχο μ’ αυτό που είδαμε και με τα φάσματα FT-Raman πιο πάνω. Με 

λίγα λόγια, ο ιμιδαζολικός δακτύλιος προφανώς πρωτονιώνεται μερικώς από τις 

σουλφονικές ομάδες του SFS. Κατά πάσα βεβαιότητα στην αλληλεπίδραση αυτή 

οφείλεται και η αναμειξιμότητα των δύο πολυμερών. Αυτός ήταν και ένας απ’ τους 

λόγους χρησιμοποίησης του SFS σε μίγματα με το PBI, να προκληθεί δηλαδή ιοντική 

δικτύωση που θα διευκόλυνε την κατακράτηση του εμποτίζοντος μέσου, του 

φωσφορικού οξέος, κάτι που θα εξεταστεί στη συνέχεια.  
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Σχήμα 7.3: (α) FT-IR φάσματα καθαρού PBI, SFS και SFS-PBI (30-70) καθώς και 

εμποτισμένου PBI σ’ ένα ωφέλιμο ευρύ φασματικό εύρος (αριστερά) και (b) στο 

ευαίσθητο στην πρωτονίωση φασματικό παράθυρο (δεξιά) που δείχνει την εμφάνιση 

μια νέας κορυφής στους 1630 cm-1 στο μη εμποτισμένο μίγμα SFS-PBI (30-70), η 

οποία όμως δεν ανήκει στο καθαρό SFS.  

 
  Στο Σχήμα 7.4 απεικονίζονται διάφορα φασματικά παράθυρα απορρόφησης  

στο υπέρυθρο από τα οποία προσδοκούμε να αναδειχθούν ενδεχόμενες 

αλληλεπιδράσεις του SFS με το PBI. Η κυριότερη αλληλεπίδραση που προκύπτει 

είναι αυτή στους 1026 cm-1, κορυφή που αποδίδεται στη συμμετρική δόνηση του 

                                                 
[7] R. Bouchet, E. Siebert, Solid State Ionics 118 (1999) 287–299 
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σουλφωνικού ανιόντος (SO3
-)[8] [9]. Η επίδραση στα μίγματα φαίνεται στο Σχήμα 

7.4α όπου υπάρχει μια μικρή μετατόπιση της κορυφής σε χαμηλότερους 

κυματάριθμους γεγονός αναμενόμενο εξαιτίας της εξασθένισης του δεσμού S-O που 

προκαλείται από τις αλληλεπιδράσεις της σουλφονικής ομάδας με άλλες ομάδες[10], 

κατά το μάλλον με τις N-H ομάδες των ιμιδαζολικών δακτυλίων. Στα άλλα 

φασματικά παράθυρα, παρότι παρατηρούνται συγκεκριμένες μετατοπίσεις κορυφών 

του SFS στα SFS-PBI μίγματα, αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν ασφαλώς σε 

αλληλεπιδράσεις εξ αιτίας αλληλοεπικάλυψής των με ζώνες απορρόφησης του PBI.  
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Σχήμα 7.4(a-d): Φασματικά παράθυρα απορρόφησης υπερύθρου μιγμάτων SFS-

PBI για την διερεύνηση τυχόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο πολυμερών στο 

μίγμα  
 
                                                 
[8] He, J.; Liu, J. J. Appl. Polym. Sci. 1998, 26, 208 
[9] Colthup, N. B.; Daly, L. H.; Wiberley, S. E. Introduction toInfrared and Raman Spectroscopy; Academic 
Press: NewYork, 1990 
[10] V. Deimede, G. A. Voyiatzis, J. K. Kallitsis, L. Qingfeng,  and N. J. Bjerrum Macromolecules, Vol. 33, 
No. 20, 2000 
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7.2.1 Φασματοσκοπία FT-Raman σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες SFS-

PBI 

 

Μεμβράνες SFS–PBI (5-95, 10-90, 20-80 & 30-70) εμποτίστηκαν με πυκνό H3PO4 

85% σταδιακά σε θερμοκρασία 85OC μέχρι την πλήρη πρωτονίωση και κατόπιν πέραν 

αυτής. Μετά από κάθε εμποτισμό λαμβάνονταν FT-Raman φάσμα της υπό εξέταση 

μεμβράνης. Αντιπροσωπευτικά φάσματα για όλες τις συστάσεις των μιγμάτων  

απεικονίζονται στο Σχήμα 7.5. Η κανονικοποίηση τω φασμάτων έγινε ως προς την 

κορυφή στους 1000 cm-1 η οποία αποδίδεται στην ν6 τριγωνική δόνηση 

παραμόρφωσης του 1,3- μετα- υποκατεστημένου δακτυλίου[11],  η οποία δεν είναι 

ευαίσθητη στην πρωτονίωση / εμποτισμό. Κατά τον εμποτισμό των SFS-PBI μιγμάτων 

παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα αντίστοιχα FT-Raman φάσματά τους, οι 

οποίες είναι ανάλογες με αυτές που συμβαίνουν στο καθαρό PBI. Πιο συγκεκριμένα οι 

αλλαγές, μεταξύ άλλων, αφορούν στην πλήρη εξαφάνιση της κορυφή στους 1539cm-1 

και την εμφάνιση μιας νέας στους 1570 cm-1. Από τους αριθμητικούς υπολογισμούς 

βρέθηκε ότι το μίγμα με σύσταση 5-95 χρειάζεται 2,1 μόρια φωσφορικού οξέος για να 

πρωτονιώσει τους 2 ιμιδαζολικούς δακτυλίους που περιέχει και αυτό συμβαίνει για 

βαθμό εμποτισμού 210%, το μίγμα με σύσταση 10-90 χρειάζεται 2,2 μόρια 

φωσφορικού οξέος για να πρωτονιώσει τους 2 ιμιδαζολικούς δακτυλίους και ο 

αντίστοιχος βαθμός εμποτισμού είναι 211%, το μίγμα με σύσταση 20-80 πρωτονιώνει 

πλήρως του 2 ιμιδαζολικούς δακτυλίους με 2,5 μόρια φωσφορικού οξέος και βαθμό 

εμποτισμού 250%, ενώ τέλος το μίγμα με σύσταση 30-70 χρειάζεται 3 μόρια 

φωσφορικού οξέος και ο βαθμός εμποτισμού σε αυτήν την περίπτωση είναι 298%.    

                                                 
[11] F.A. Miller, “Mis-assignment of the strong Raman band near 1000 cm-1 in some substituted benzenes, 
and the Herzberg versus Wilson convention for numbering the vibrations of benzene”, J. Raman Spectr., 
19, 219-221 (1988).   
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Σχήμα 7.5: Φάσματα FT-Raman των SFS-PBI (a) 5-95, (b) 10-90, (c) 20-80 & (d) 

30-70 μιγμάτων σε διάφορους βαθμούς εμποτισμού 

 

Στο σημείο που σταματάει να αυξάνεται η κορυφή στους 1570 cm-1 ή καλύτερα 

όταν ο λόγος της σχετικής έντασης της κορυφής στους 1570 cm-1 ως προς την 

σχετική ένταση της κορυφής στους 1000 cm-1 παραμένει σταθερός θεωρούμε ότι το 

μίγμα SFS-PBI έχει πρωτονιωθεί πλήρως και περαιτέρω εμποτισμός του δεν επιφέρει 

καμία αλλαγή στο φάσμα. Αυτό στο μίγμα με σύσταση 30-70 συμβαίνει για βαθμό 

εμποτισμού 300%. Δηλαδή ~3 μόρια φωσφορικού οξέος αντιστοιχούν σε δυο 

ιμιδαζολικούς δακτυλίους. Στο Σχήμα 7.6 απεικονίζεται ο λόγος της σχετικής έντασης 

της κορυφής στους 1570 cm-1 ως προς την σχετική ένταση της κορυφής στους 1000 

cm-1 συναρτήσει του βαθμού εμποτισμού, όπου παρατηρείται πως όσο αυξάνεται ο 

βαθμός εμποτισμού αυξάνεται αντίστοιχα και ο λόγος των σχετικών εντάσεων, ο 

οποίος όμως μετά το στάδιο της πλήρους πρωτονίωσης παραμένει σταθερός ακόμα και 

αν ο βαθμός εμποτισμού συνεχίζει να αυξάνεται. 
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Σχήμα 7.6: Λόγος των σχετικών εντάσεων των κορυφών 1570 cm-1 και 803 cm-1 

συναρτήσει του βαθμού εμποτισμού.   

 

Στη συνέχεια άλλο σετ μεμβρανών των SFS-PBI μιγμάτων εμποτίστηκαν σε πυκνό 

φωσφορικό οξύ 85% στους 130ΟC πέρα από την πλήρη πρωτονίωση και ελήφθησαν 

αντίστοιχα FT-Raman φάσματα. Ο εμποτισμός των μεμβρανών που περιέχουν μικρά 

ποσοστά SFS (5-95, 10-90) ήταν αρκετά δύσκολος σε αυτή τη θερμοκρασία γιατί τα 

δείγματα διαλυόταν πολύ εύκολα μετά την εμβάπτιση τους στο φωσφορικό οξύ, ενώ 

οι άλλες δυο μεμβράνες με τα υψηλά ποσοστά SFS (20-80, 30-70) άντεχαν έως και 

16 ώρες σε αυτή τη θερμοκρασία. Στο Σχήμα 7.7 παρουσιάζονται τα FT-Raman 

φάσματα όλων των εμποτισμένων με φωσφορικό οξύ SFS-PBI μιγμάτων, στα οποία 

παρατηρούνται και πάλι οι φασματικές μεταβολές που καταγράφτηκαν και 

προηγουμένως από το αντίστοιχο πείραμα για εμποτισμό στους 85OC. Επιπλέον, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα παρατηρείται η σταδιακή μείωση της έντασης της 

κορυφής στους 1614 cm-1 όσο αυξάνεται το ποσοστό του SFS στα μίγματα. Είναι κάτι 

που δεν είναι εύκολο να αποδοθεί σε κάποια προφανή αιτία.  
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Σχήμα 7.7: Φάσματα FT-Raman εμποτισμένων με H3PO4 μεμβρανών SFS–PBI (0-

100, 5-95, 10-90, 20-80, 30-70) πέρα από την πλήρη πρωτονίωση  

 

Σημειώνεται ότι τα φάσματα των μιγμάτων SFS-PBI (5-95 & 10-90) ελήφθησαν από 

αντίστοιχες μεμβράνες που εμποτίστηκαν στους 130οC σε H3PO4 85% με μία απλή 

ταχεία εμβάπτισή τους. 

 

7.2.2 Φασματοσκοπία FT-Raman σε εμποτισμένες με D3PO4 μεμβράνες SFS-

PBI 

 

Όπως είδαμε παραπάνω κατά τον εμποτισμό των μεμβρανών με H3PO4 οι 

κυριότερες αλλαγές που συμβαίνουν στα φάσματα είναι η εξαφάνιση της κορυφής 

στους 1539 cm-1  και  εμφάνιση μιας νέας στους ~1570 cm-1 οπότε υποθέτουμε πως 

αυτές είναι οι κορυφές που επηρεάζονται από την πρωτονίωση. Για να διώξουμε κάθε 

αμφισβήτηση για το ποιες κορυφές επηρεάζονται και κατά πόσο από την πρωτονίωση, 

και για μια βέλτιστη απόδοση των φασμάτων δόνησης, εμποτίζουμε και σε αυτή την 

περίπτωση τα δείγματα μας με D3PO4 και αναμένουμε ότι αυτές τις κορυφές θα τις 

βρούμε μετατοπισμένες σε χαμηλότερες συχνότητες όπως και στην περίπτωση του 

TPS. Στο Σχήμα 7.8 απεικονίζονται τα FT-Raman φάσματα όλων των SFS-PBI 

μιγμάτων (0-100, 5-95, 10-90, 20-80, 30-70) μετά τον εμποτισμό τους με D3PO4  και 

H3PO4. Παρατηρούμε ότι η ευαίσθητη στην πρωτονίωση κορυφή του PBI που 

αναδύεται στους ~1570 cm-1, για εμποτισμό με H3PO4, στην περίπτωση του D3PO4 

εμφανίζεται σ’ όλες τις περιπτώσεις στους ~1545 cm-1. 
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Σχήμα 7.8: Φάσματα FT-Raman καθαρών και εμποτισμένων με H3PO4 και D3PO4 

μιγμάτων  SFS-PBI (α) 0-100, (β) 5-95, (γ) 10-90, (δ) 20-80 και (e) 30-70.  

 

7.3 Διερεύνηση προϋπάρχουσας πρωτονίωσης στο μίγμα 30%SFS - 70%PBI   

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι φασματοσκοπικά ο μηχανισμός 

εμποτισμού των μιγμάτων και του PBI είναι παραπλήσιος. Έτσι θα επικεντρώσουμε τη 

μελέτη μας στο μίγμα με το μεγαλύτερο ποσοστό SFS αφού αυτό είναι που 
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παρουσιάζει τις περισσότερες διαφορές φασματοσκοπικά τόσο στην καθαρή του 

κατάσταση όσο και όταν είναι εμποτισμένο. Στο Σχήμα 7.9a απεικονίζονται το 

φάσματα του καθαρού PBI και του μίγματος SFS-PBI (30-70), ενώ στο Σχήμα 7.9b 

τα αντίστοιχα των εμποτισμένων μεμβρανών.  
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Σχήμα 7.9: FT-Raman φάσματα PBI και μίγματος  SFS–PBI (30-70) πριν (a) και μετά 

τον εμποτισμό τους (b) 

 

Από το Σχήμα 7.9a παρατηρούμε στο φάσμα του SFS –PBI υπάρχει μια κορυφή 

στους ~1565 cm-1 η οποία δεν παρουσιάζεται στο καθαρό PBI. Είναι όμως η κορυφή 

που εμφανίζεται κατά την πρωτονίωση τόσο του PBI όσο και των μιγμάτων (Σχήμα 

7.9b), στην περίπτωση αυτή με μια μετατόπιση στους 1569 cm-1.  

Για να διερευνήσουμε περαιτέρω την ύπαρξη ή καλύτερα τη φύση της αρχικής 

πρωτονίωσης στο μίγμα πριν τον εμποτισμό του σε φωσφορικό οξύ εμβαπτίσαμε μια 

μεμβράνη σε νερό στους 60ΟC για να δούμε αν μετά την εμβάπτιση της θα χάσει 

κάποιο μέρος από την τυχόν πρωτονίωση, αν δηλαδή θα εξαφανιστεί η κορυφή στους 

1565 cm-1, όπως έχουμε δει ότι συμβαίνει για την κορυφή στους ~1570 cm-1, με την 

οποία κυρίως εκφράζεται η πρωτονίωση του PBI, μετά την εμβάπτιση σε νερό μια 

πρωτονιωμένης μεμβράνης PBI. Παρόλο που το βάρος της μεμβράνης 30 % SFS – 

70% PBI αυξήθηκε (περίπου 6,5%), φασματοσκοπικά δεν παρατηρήθηκε καμία 

αλλαγή στο φάσμα. Στο Σχήμα 7.10 φαίνονται τα φάσματα του SFS-PBI πριν και 

μετά τον εμβάπτιση στο νερό και παρατηρούμε ότι η κορυφή στους ~1565 cm-1 δεν 

επηρεάζεται. 
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Σχήμα 7.10 Φάσματα FT-Raman του μίγματος 30 % SFS – 70% PBI πριν και μετά 

τον εμποτισμό με νερό. 

 

Ένας ακόμη τρόπος που χρησιμοποιήσαμε για να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα 

για την τυχόν προϋπάρχουσα πρωτονίωση στο μίγμα 30 % SFS – 70% PBI ήταν ο 

εμποτισμός του με αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως (HCl  10%) για 48 ώρες στους 

90ΟC για να αναιρέσουμε όποιον άλλο τύπο πρωτονίωσης και έπειτα η εμβάπτιση του 

δείγματος στο νερό στους 60ΟC για άλλες 48 ώρες για αποπρωτονίωση. Τέλος το 

δείγμα θερμάνθηκε στους 150ΟC για τρεις ημέρες. Στο Σχήμα 7.11 απεικονίζεται η 

παραπάνω διαδικασία και όπως παρατηρούμε ο εμποτισμός που επιτυγχάνεται με το 

HCl εξαφανίζεται μετά τον εμποτισμό στο νερό χωρίς όμως να εξαφανίζεται και η 

κορυφή στους ~1565 cm-1. Διατηρείται δηλαδή η προϋπάρχουσα πρωτονίωση που 

παρατηρείται φασματοσκοπικά στο δείγμα. 
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Σχήμα 7.11: Φάσματα FT-Raman του μίγματος 30% SFS – 70% PBI πριν και μετά 

τον εμποτισμό με HCl 10% και με νερό. 
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7.4 SFS –PBI και H2O 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό όταν μια μεμβράνη PBI που βρίσκεται σε συνθήκες 

εργαστηρίου εμβαπτιστεί σε νερό δεν απορροφά καθόλου από αυτό και δεν 

παρατηρούνται φασματοσκοπικές αλλαγές. Στα μίγματα όμως παρατηρείται μια τάση 

να απορροφούν κάποιο ποσοστό νερού και αυτό το ποσοστό είναι τόσο μεγαλύτερο 

όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του SFS στα μίγματα. Έτσι για παράδειγμα το μίγμα 

με σύσταση 5-95 δεν απορροφά σχεδόν καθόλου νερό ακολουθώντας τη 

συμπεριφορά του καθαρού PBI, ενώ οι υπόλοιπες συστάσεις 10-90, 20-80, 30-70 

απορροφούν περίπου 4,1%, 3,6% και 6,5% αντίστοιχα. Παρολαυτά, δεν εμφανίζουν 

φασματοσκοπικές αλλαγές όπως αναφέραμε και παραπάνω. Όταν όμως εμποτισμένες 

με H3PO4 μεμβράνες SFS-PBI εμβαπτιστούν σε νερό συμβαίνουν αλλαγές τόσο στα 

φάσματα όσο και στον βαθμό εμποτισμού. 

 

7.4.1. Η επίδραση της υγρασίας στη μεμβράνη SFS –PBI   

 

Όπως ήδη αναφέραμε η εμβάπτιση μια καθαρής μεμβράνης SFS –PBI σε νερό αν 

και επιφέρει αλλαγές στο βάρος της, καμία αλλαγή δεν απεικονίζεται 

φασματοσκοπικά. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν και κατά πόσο έχει ήδη επηρεαστεί 

από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ένα πείραμα θερμοσταθμικής ζύγισης (TGA)  όπως 

αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 7.12 μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν 

συγκρατεί υγρασία από την ατμόσφαιρα και σε τι ποσοστό. Στο ίδιο πλαίσιο, 

ενδεχομένως να αρκεί και μόνο μια διπλή προσεκτική ζύγιση ενός δείγματος 

βρισκόμενο σε συνθήκες δωματίου πριν και μετά την ξήρανση του. Και στις δυο 

περιπτώσεις η απάντηση είναι ότι τα μίγματα  των μεμβρανών του SFS–PBI περιέχουν 

~10-13 % νερό. Πιο συγκεκριμένα το μίγμα με σύσταση 5-95 σύμφωνα με το πείραμα 

TGA απορροφά ποσοστό νερού 12% ενώ με τη διπλή ζύγιση 13%, το 10-90 ποσοστό 

11,5% και 12,3%, το 20-80% ποσοστό 9,2 % και 11,2% και το 30-70 ποσοστό 

10,2% και 9,2% αντίστοιχα, ενώ το καθαρό SFS απορροφά ποσοστό νερού 9,8%.  
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Σχήμα 7.12: TGA διάγραμμα καθαρής μεμβράνης PBI και των μιγμάτων SFS – PBI  

όλων των συστάσεων  

 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα από της διαδικασία της διπλής ζύγισης αποτελεί το 

γεγονός ότι μας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσουμε τον αριθμό των moles του 

ύδατος που έχει κάθε μεμβράνη. Για το PBI είναι γνωστό ότι ο κάθε ιμιδαζολικός 

δακτύλιος ενσωματώνει ένα μόριο νερού. Στην περίπτωση τώρα των μιγμάτων, τα 

μίγματα με σύσταση 5-95, 10-90, 20-80 και 30-70 περιέχουν διπλάσιο αριθμό moles 

ύδατος(2,3, 2,4, 2,4 και 2,3 αντίστοιχα) από αυτόν των επαναλαμβανόμενων 

μονομερών στοιχείων του πολυμερικού δείγματος, ακολουθούν δηλαδή την 

συμπεριφορά του PBI, ένα μόριο ύδατος για κάθε ιμιδαζολικό δακτύλιο. Παρολαυτά σε 

καμία περίπτωση φασματοσκοπικά δεν παρατηρείται κάποιο είδος πρωτονίωσης.   

Στο Σχήμα 7.13 απεικονίζονται φάσματα FT-Raman των μεμβρανών σε συνθήκες 

δωματίου,  μετά την θέρμανση στους 150OC για 24 ώρες και μετά την εκ νέου 

παραμονή τους σε συνθήκες δωματίου για 4 ημέρες.  
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Σχήμα 7.13(a-d): Φάσματα FT-Raman ενός φιλμ σε συνθήκες δωματίου μετά από 

θέρμανση και μετά από εκ νέου παραμονή σε συνθήκες δωματίου  

 

Με μια πρώτη ματιά δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές στα φάσματα του 

Σχήματος 7.13. Στα επιμέρους φασματικά παράθυρα (Σχήμα7.14) όμως υπάρχουν 

κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές με κυριότερη αυτή που συμβαίνει στις χαμηλές 

συχνότητες και στις συχνότητες όπου απεικονίζεται η δόνηση του ιμιδαζολικού 

δακτυλίου ακριβώς δηλαδή ότι συμβαίνει και στη περίπτωση του PBI.  
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Σχήμα 7.14: Φάσματα FT-Raman, σε χαμηλό παράθυρο συχνοτήτων, φιλμ όλων των 

συστάσεων, σε συνθήκες δωματίου μετά από θέρμανση και μετά από εκ νέου 

παραμονή σε συνθήκες δωματίου  

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η κορυφή δόνησης στους 959 cm-1 με την θέρμανση 

μετατοπίζεται προς τις χαμηλές συχνότητες στους 955 cm-1 και όταν αφεθεί σε 

συνθήκες δωματίου επανέρχεται στην αρχική της θέση, στους 959 cm-1. Είναι ακριβώς 

η ίδια μετατόπιση που συμβαίνει και στη μεμβράνη του καθαρού PBI.  Μια παρόμοια 

μετατόπιση της ίδιας κορυφής δόνησης παρατηρείται από τους 959 στους 953 cm-1 

και κατά τον εμποτισμό /πρωτονίωση μιας PBI μεμβράνης με H3PO4 καθώς και όλων 

των μιγμάτων.  

Η μεταβολή αυτή που παρατηρείται δεν είναι εύκολο να αποδοθεί. Υπάρχει όμως 

η σκέψη πως συμβαίνει ότι και στο PBI, δηλαδή η κορυφή στους 959 cm-1 αποδίδεται 

σε συχνότητα δόνησης του ιμιδαζολικού δακτυλίου ο οποίος αλληλοσυνδέεται με 

κάποιο τρόπο με ένα μόριο ύδατος. Η αλληλοσύνδεση αυτή δείχνει να ολοκληρώνεται 

μετά τη θέρμανση του φιλμ ή την πρωτονίωση του.  

 

7.4.2 Απεμποτισμός μιγμάτων SFSX-PBIY εμποτισμένων με H3PO4  

 

Όταν οι εμποτισμένες με φωσφορικό οξύ μεμβράνες SFSX-PBIY εμβαπτιστούν σε 

H2Ο τότε ο αρχικός τους εμποτισμός χάνεται κάτι που παρατηρείται και 
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φασματοσκοπικά. Αρχικά η διαδικασία του απεμποτισμού, η οποία συμβαίνει σταδιακά, 

γίνεται αρκετά εύκολα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά όσο μειώνεται ο βαθμός 

εμποτισμού απαιτείται περισσότερος χρόνος και υψηλότερη θερμοκρασία για να 

ελαττωθεί ο εμποτισμός. Επίσης χρειάζεται συνεχής αλλαγή του νερού αφού τα ιόντα 

του φωσφορικού οξέος εγκαταλείπουν τη μεμβράνη και δημιουργούν στη θέση του 

νερού ένα διάλυμα αραιού φωσφορικού οξέος με αποτέλεσμα να σταματά ο περαιτέρω 

εμποτισμός. Τελικά η μεμβράνη φτάνει στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε δηλαδή δεν 

έχει συγκρατήσει καθόλου φωσφορικό οξύ και φασματικά είναι ίδια με μια καθαρή 

μεμβράνη SFSX-PBIY, κάτι που διαπιστώνεται και με ζύγιση της μεμβράνης αφού 

παρατηρούμε ότι επιστρέφει στο αρχικό της βάρος. Στο Σχήμα 7.15 απεικονίζονται τα 

παραπάνω, δηλαδή η κορυφή στους 1570 cm-1 σταδιακά μειώνεται ενώ η κορυφή 

τους 1539 cm-1 επανεμφανίζεται.  
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Σχήμα 7.15: Φάσματα FT-Raman απεμποτισμού  SFS-PBI / H3PO4 μετά την 

εμβάπτιση τους σε H2O   

 



Φασματοσκοπική και Ηλεκτροχημική Μελέτη Μιγμάτων SFSX-PBIY_________ 

7.5 Ιοντική αγωγιμότητα  

 

Οι μεμβράνες των μιγμάτων SFS-PBI εμποτίστηκαν σταδιακά και με πολύ αργό 

ρυθμό ώστε να βρεθεί ο βαθμός εμποτισμού μετά τον οποίο δεν παρατηρείται αλλαγή 

στο φάσμα, μέχρι δηλαδή να έχουμε πλήρη πρωτονίωση της μεμβράνης. Αρχικά 

εμποτιζόταν το δείγμα, στην συνέχεια μετρούσαμε την ιοντική του αγωγιμότητα και 

έπειτα λαμβάναμε το φάσμα του. Ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών εμποτισμών ήταν 

τουλάχιστον μια μέρα όπου κατά τη διάρκεια της η μεμβράνη ήταν υπό θέρμανση 

στους 90OC. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως η πρωτονίωση συνεχιζόταν με το 

χρόνο ακόμα και αν η μεμβράνη δεν εμποτιζόταν επιπλέον ή αν έπεφτε λίγο ο βαθμός 

εμποτισμού της. Ο κάθε χρόνος εμποτισμού ήταν λίγα λεπτά και η θερμοκρασία 

εμποτισμού 85ΟC. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο βαθμός εμποτισμού που αντιστοιχεί στην μέγιστη 

πρωτονίωση διαφέρει στο κάθε δείγμα. Έτσι για το καθαρό PBI είναι γνωστό πως ο 

βαθμός εμποτισμού της μέγιστης πρωτονίωσης είναι 200% ενώ στα μίγματα διαφέρει 

ανάλογα με το ποσοστό του SFS. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η μέγιστη πρωτονίωση 

δηλώνεται από την εξαφάνιση της κορυφής στους 1539 cm-1. Με περαιτέρω εμποτισμό 

της μεμβράνης δεν παρατηρείται κάποια σημαντική αλλαγή στο φάσμα, η ιοντική 

όμως  αγωγιμότητα δείχνει να αυξάνεται με εκθετικό τρόπο όπως φαίνεται στο Σχήμα 

7.16. Σε μικρότερους βαθμούς εμποτισμού από αυτόν της πλήρους πρωτονίωσης η 

ιοντική αγωγιμότητα είναι πολύ μικρή και είναι δύσκολο να μετρηθεί.  
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Σχήμα 7.16: Ιοντική αγωγιμότητα μεμβρανών PBI και 30%SFS-70%PBI συναρτήσει 

του % βαθμού εμποτισμού. Οι μετρήσεις έγιναν σε θερμοκρασία και υγρασία 

περιβάλλοντος.  
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Αυτό που παρατηρούμε κι έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε χαμηλούς βαθμούς 

εμποτισμού όπου και σταθεροποιούνται τελικά οι πολυμερικές αυτές ηλεκτρολυτικές 

μεμβράνες, τα μίγματα SFS-PBI παρουσιάζουν κατά κανόνα υψηλότερες τιμές ιοντικής 

αγωγιμότητας από την εμποτισμένη μεμβράνη του καθαρού PBI. 

 

7.6 Συμπεράσματα  

 

Το φαινόμενο της πλήρους πρωτονίωσης δηλώνεται από την πλήρη εξαφάνιση 

της κορυφή στους 1539 cm-1 και την εμφάνιση μιας νέας στους ~1570 cm-1 η οποία  

οφείλεται στην πρωτονίωση του ιμιδαζολικού δακτυλίου. Για την πλήρη πρωτονίωση 

των δύο ιμιδαζολικών δακτυλίων κάθε επαναλαμβανόμενου  μονομερούς στοιχείου 

του PBI απαιτούνται 2,1 , 2,2, 2.5, 3 μόρια φωσφορικού οξέος, αντίστοιχα, για τις 

SFS-PBI συστάσεις 5-95, 10-90, 20-80, 30-70. Η θερμοκρασία στην οποία 

εμποτιζόταν η μεμβράνη είναι μια σημαντική παράμετρος για τα τελικό βαθμό 

εμποτισμού της.  

 118 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 

________________________________________________________ 

 

Επίδραση παραμέτρων σταθεροποίησης σε 

εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες SFSx-PBIy

 

________________________________________________________ 

 

 

Όπως και στην περίπτωση των PBI και TPS έτσι και στις SFS-PBI ηλεκτρολυτικές 

μεμβράνες θα ήταν ενδεχομένως σημαντικό να μελετήσουμε αν και εδώ 

παρατηρούνται απώλειες σε εμποτίζον μέσο και σε τι ποσοστό ανάλογα με τη 

θερμοκρασία εμποτισμού και το επίπεδο εμποτισμού που επιτυγχάνεται. Επίσης θα 

ήταν καλό να ελέγξουμε αν το πολυμερές συγκρατεί τουλάχιστον τα μόρια που έχει 

ήδη “δεμένα” στις πολυμερικές τους αλυσίδες, αν δηλαδή διατηρείται η πρωτονίωση. 

Για τη μελέτη αυτή εμποτίστηκαν σε πυκνό φωσφορικό οξύ 85% μεμβράνες SFS-PBI 

όλων των συστάσεων (5-95, 10-90, 20-80, 30-70) σε διαφορετικές θερμοκρασίες και 

σε διάφορους βαθμούς εμποτισμού.    

 

8.1 Επίδραση της θερμοκρασίας/ χρόνου εμποτισμού και της σταθεροποίησης 

σε εμποτισμένες με H3PO4 μεμβράνες SFS-PBI   

 

Αρχικά εμποτίσαμε 2 σετ μεμβρανών SFS-PBI (5-95, 10-90, 20-80 & 30-70) 

στους 85ΟC για λίγα δευτερόλεπτα (5-60) και, αφού τις σκουπίσαμε καλά με 

απορροφητικό χαρτί και τις ζυγίσαμε για να μπορούμε να ελέγξουμε το ποσοστό 

εμποτισμού τους, τις τοποθετήσαμε σε φούρνο στους 150ΟC, τη μεν πρώτη τετράδα 

επάνω σε φύλλο Teflon, τη δε δεύτερη τετράδα ανάμεσα σε φύλλα Teflon και υπό 

πίεση. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν πως οι μεμβράνες και στις δυο περιπτώσεις δεν 

μπορούσαν να συγκρατήσουν το φωσφορικό οξύ και σε κάθε περιοδική ζύγισή τους 

διαπιστώναμε ότι συνέχιζαν να το αποβάλουν. Στο Σχήμα 8.1 απεικονίζεται η 

απώλεια του βαθμού εμποτισμού σε συνάρτηση με το χρόνο για όλες τις παραπάνω 

μεμβράνες. Ανεξάρτητα από το βαθμό  εμποτισμού και τη σύσταση του πολυμερούς 

όλα τα δείγματα υφίστανται απώλειες σε φωσφορικό οξύ. 
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Samples doped at T=850C and heated at T=1500C

05% SFS - 95% PBI
10% SFS - 90% PBI
05% SFS - 95% PBI under pressure
10% SFS - 90% PBI under pressure
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Samples doped at T=850C and heated at T=1500C

20% SFS - 80% PBI
30% SFS - 90% PBI
20% SFS - 80% PBI under pressure
30% SFS - 70% PBI under pressure

Σχήμα 8.1: Η επίδραση της θερμοκρασίας ή/και της πίεσης στον βαθμό εμποτισμού 

κατά την σταθεροποίηση εμποτισμένων με PA 85 % μεμβρανών SFS-PBI (5-95 & 10-

90, αριστερά και 20-80 & 30-70, δεξιά) σε συνάρτηση με το χρόνο  
 

Παρατηρούμε ότι τα δείγματα των συστάσεων SFS-PBI 5-95 & 10-90, που 

θερμαίνονται υπό πίεση σταθεροποιούνται σε χαμηλότερα ποσοστά εμποτισμού από τα 

αντίστοιχα δείγματα που υφίστανται μόνο θέρμανση, ενώ στα μίγματα SFS-PBI 20-80 

& 30-70 δεν παρατηρούμε κάποια μονοσήμαντη συμπεριφορά. Παρόλο όμως τις 

αρχικά μεγάλες απώλειες σε οξύ ιδιαίτερα για τα δείγματα με υψηλά αρχικά επίπεδα 

εμποτισμού, οι ηλεκτρολυτικές αυτές μεμβράνες σταθεροποιούνται σε σχετικά 

μεγάλους βαθμούς εμποτισμού. Ειδικότερα τα δείγματα με σύσταση 5-95 μετά την 

σταθεροποίηση τους υπό θέρμανση ή υπό θέρμανση και πίεση έχουν συγκρατήσει 6,6 

και 4,7 μόρια φωσφορικού οξέος, αντίστοιχα, ανά βενζιμιδαζολικό μονομερές 

στοιχείο, ενώ όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για την πλήρη πρωτονίωσή 

τους απαιτούνται περίπου 2,5. Τα δείγματα με σύσταση SFS-PBI (10-90) συγκρατούν 

6,4 και 5 μόρια ενώ χρειάζονται μόλις 2,6 μόρια φωσφορικού οξέος για πλήρη 

πρωτονίωση. Επίσης, τα δείγματα με σύσταση SFS-PBI (20-80) συγκρατούν υπό 

θέρμανση ή υπό θέρμανση & πίεση 6,5 και 6,2 μόρια H3PO4, αντίστοιχα, ενώ 

χρειάζονται περίπου 3 μόρια PA για πλήρη πρωτονίωση. Οι SFS-PBI (30-70) τέλος 

μεμβράνες συγκρατούν 5 και 6,6 μόρια PA, ενώ χρειάζονται περίπου 3,5 μόρια PA για 

πλήρη πρωτονίωση. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε μια υψηλότερη συγκράτηση 

φωσφορικού οξέος στα μίγματα με υψηλότερο ποσοστό SFS. Το αποτέλεσμα αυτό 

δικαιολογεί και την ανάπτυξη των μεμβρανών αυτών που βασίζονται στο PBI. Η 

παρουσία των SFS μακρομορίων, με την ανάπτυξη ασθενών έστω αλληλεπιδράσεων 

με τα μακρομόρια του PBI, και πιο συγκεκριμένα με την μερική πρωτονίωση 
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ιμιδαζολικών δακτυλίων από τις σουλφονομάδες, προκαλεί ένα είδος ιοντικής 

διασύνδεσης στη μικροδομή του PBI κάτι που ενδεχομένως θα συντελούσε στην 

συγκράτηση υψηλότερου ποσοστού φωσφορικού οξέος. Είναι αυτό που πράγματι 

παρατηρούμε. Σημειώνουμε εδώ ότι στην περίπτωση του εμποτισμένου καθαρού PBI  

η σταθεροποίησή του οριοθετείται στο επίπεδο της πλήρους πρωτονίωσής του.  

Τα δείγματα βέβαια και εδώ όπως και στην περίπτωση του PBI, με τη θέρμανση 

χωρίς πίεση δείχνουν να υφίστανται μεγαλύτερη καταπόνηση/υποβάθμιση και 

γίνονται ψαθυρά με αποτέλεσμα με την παραμικρή τάση που τους ασκείται να 

καταστρέφονται. Τέλος, όπως και στις περιπτώσεις του PBI και του TPS τα δείγματα 

που υφίστανται ταυτόχρονη πίεση είναι σε καλύτερη ποιοτικά κατάσταση από αυτά 

που υφίστανται μόνο θέρμανση. 

Στη συνέχεια εμποτίσαμε τα δείγματα σε υψηλότερη θερμοκρασία στους 130ΟC με 

την προσδοκία της σταθεροποίησής τους σε υψηλότερα επίπεδα εμποτισμού. Σε αυτή 

τη θερμοκρασία ο εμποτισμός των δειγμάτων με μικρό ποσοστό SFS ήταν αρκετά 

δύσκολος αφού αμέσως μετά από την εμβάπτιση τους στο H3PO4 το πολυμερές 

διαλυόταν και το διάλυμα του φωσφορικού οξέως από διάφανο γινόταν καφέ, κάτι 

που συμβαίνει και στο PBI. Τα δείγματα όμως με τα μεγαλύτερα ποσοστά (20% και 

80%) άντεχαν στο διάλυμα φωσφορικού οξέως έως 14 και 16 ώρες, αντίστοιχα. 

Έτσι επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στα δείγματα αυτά και περισσότερο στο 

δείγμα 30%SFS - 70%PBI γιατί αυτό παρουσίαζε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το 

υψηλότερο ποσοστό ιοντικής διασύνδεσης (προϋπάρχουσα πρωτονίωση) όπως είδαμε 

στο προηγούμενο κεφαλαίο. 

Στο Σχήμα 8.2 απεικονίζεται η πτώση του βαθμού εμποτισμού δυο δειγμάτων για 

κάθε SFS-PBI (20-80 & 30-70) σύσταση μίγματος τα οποία είχαν υποστεί εμποτισμό 

διαφορετικής χρονικής διάρκειας 30 min & ~ 15 ωρών, αντίστοιχα. 

Για τις μεμβράνες 20% SFS – 80% PBI, παρατηρούμε κατ’ αρχάς ότι το δείγμα που 

έχει εμποτιστεί για 14 ώρες, με αρχικό επίπεδο εμποτισμού στα ~2800 % 

σταθεροποιείται μετά από μέσο χρόνο (170 ημέρες) σε χαμηλότερα επίπεδα 

εμποτισμού (490 %) απ’ ότι σταθεροποιείται το δείγμα που έχει εμποτιστεί μόνο για 

30 λεπτά σε αρχικό βαθμό εμποτισμού 2250 % (767 %). Επίσης το τελευταίο δείγμα 

με θερμοκρασία εμποτισμού 130οC σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι το 

αντίστοιχο που είχε εμποτιστεί τους 85οC (767 έναντι 562 %), συγκρατεί δηλαδή 

περισσότερο φωσφορικό οξύ. 
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Σχήμα 8.2: Ο βαθμός εμποτισμού σε συνάρτηση με τον χρόνο σταθεροποίησης στους 

150οC για εμποτισμένες με PA 85 % SFS-PBI (20-80 αριστερά και 30-70 δεξιά) 

μεμβράνες, οι οποίες είχαν εμποτιστεί στους 130οC για διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα.   

  
Η χαμηλή σταθεροποίηση του 20% SFS – 80% PBI δείγματος που είχε εμποτιστεί 

για 14 ώρες ενδεχομένως να οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση του βαθμού 

εμποτισμού λόγω υποβάθμισης που πιθανότατα υφίσταται το πολυμερές κατά το 

μεγάλο χρόνο εμποτισμού του στην υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με το δείγμα που 

έχει εμποτιστεί μόνο 30 λεπτά, όπως και με εκείνο που είχε εμποτιστεί στους 85OC. Σε 

παρόμοια σχετική υποβάθμιση των 30% SFS – 70% PBI μεμβρανών, που 

εμποτίστηκαν στους 130οC, αποδίδονται κατά το μάλλον τα σχετικά χαμηλά επίπεδα 

σταθεροποίησής τους.  

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της διόγκωσης (swelling) που 

υφίστανται όλες οι παραπάνω μεμβράνες κατά τον εμποτισμό τους. Τα δείγματα στη 

θερμοκρασία των 25OC εμποτίζονταν με δυσκολία σε αντίθεση με το PBI που μπορεί 

να εμποτιστεί σε υψηλό βαθμό εμποτισμού ακόμα και σε αυτή τη θερμοκρασία και 

μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη θερμοκρασία των 85OC δεν υπήρχε 

πρόβλημα εμποτισμού τους, όμως το φωσφορικό οξύ που απορροφούσαν σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν μικρότερο από αυτό που απορροφά το καθαρό 

PBI στο ίδιο χρονικό διάστημα και όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό του SFS τόσο 

λιγότερο φωσφορικό οξύ απορροφούσε η μεμβράνη δηλαδή τόσο περισσότερο χρόνο 

χρειαζόταν για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα εμποτισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι μια μεμβράνη καθαρού PBI για να φτάσει ένα επίπεδο εμποτισμού κοντά στην 

πλήρη πρωτονίωση χρειαζόταν μόλις μερικά δευτερόλεπτα (5-60), ενώ τα μίγματα 
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από 1 έως 5 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός βαθμός εμποτισμού μετά από 

σταθεροποίηση είναι η παράμετρος με το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον.    

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως τα δείγματα που είχαν εμποτιστεί στους 

85OC μετά την σταθεροποίηση τους γίνονταν ψαθυρά και με την παραμικρή τάση 

καταστρέφονταν. Αντίθετα τα δείγματα που είχαν εμποτιστεί σε θερμοκρασία 130OC 

και κυρίως οι μεμβράνες SFS-PBI (20-80 & 30-70) δεν παρουσίαζαν αυτό το 

φαινόμενο μετά την σταθεροποίηση τους. Η διόγκωση τους ήταν παρά πολύ μεγάλη 

σε σχέση με τα αντίστοιχα που είχαν εμποτιστεί στους 85OC ενώ μπορούσαν να 

διπλωθούν χωρίς να σπάσουν ακόμα και μετά τη σταθεροποίηση τους στους 150OC. 

Αξιοσημείωτο πάντως σε αυτήν την περίπτωση ήταν το γεγονός ότι ακόμα και μετά 

την σταθεροποίηση τους, όταν όπως είδαμε παραπάνω είχαν χάσει ένα μεγάλο 

ποσοστό του εμποτίζοντος μέσου, η διόγκωσή τους παρέμενε γεγονός που δεν 

συνέβαινε κατά τον εμποτισμό τους στους 85OC όπου επανέρχονται είτε στο αρχικό 

τους μέγεθος είτε σε μέγεθος που δικαιολογείται από την ποσότητα του εμποτίζοντος 

μέσου που είχαν συγκρατήσει.  

Στο Σχήμα 8.3 φαίνονται φωτογραφίες που απεικονίζουν την διόγκωση των 

μεμβρανών SFS-PBI μετά τον εμποτισμό τους στους 130OC αλλά και μετά την 

σταθεροποίηση τους. 

 

 
 

Σχήμα 8.3: Μεμβράνες SFS-PBI που έχουν εμποτιστεί σε PA 85% στους 130 OC πριν 

(αριστερά) και μετά (δεξιά) την σταθεροποίηση τους.  

 

Με τη βοήθεια του SEM οπτικού μικροσκοπίου παρατηρήσαμε πως οι μεμβράνες 

της συστάσεως 30-70 που έχουν εμποτιστεί σε υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, επιφανειακά τουλάχιστον δεν έδειχναν να είναι σε καλύτερη 

κατάσταση από αυτές που έχουν εμποτιστεί στους 85OC και για μικρό χρονικό 

διάστημα, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται σε πιθανό βαθμό υποβάθμιση τους.  
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8.2 Συμπεράσματα  

 

Οι μεμβράνες SFS-PBI όλων των συστάσεων όταν εμποτίζονται με φωσφορικό 

οξύ στους 85OC  δείχνουν μια τάση να συγκρατούν περισσότερο φωσφορικό οξύ από 

αυτό που χρειάζονται για την πλήρη πρωτονίωση αφού σταθεροποιούνται σε 

υψηλότερα επίπεδα εμποτισμού από αυτό. Η θερμοκρασία εμποτισμού αποτελεί μια 

βασική παράμετρο και για τον εμποτισμό των μιγμάτων και την τελική ποιότητα των 

μεμβρανών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια συγκριτικής μελέτης νέων 

πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών, TPS & SFS-PBI, με το “εμπορικό” PBI. 

Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε: (α) η ικανότητα τους να εμποτίζονται σε υψηλό 

βαθμό εμποτισμού με πυκνό διάλυμα φωσφορικού οξέος, (β) το επίπεδο της 

ιοντικής αγωγιμότητας που επιτυγχάνονταν και (γ) η ικανότητα τους να 

συγκρατούν το εμποτίζον μέσο σε βάθος χρόνου υπό συνθήκες θέρμανσης και 

πίεσης, αντίστοιχες των συνθηκών λειτουργίας των στοιχείων καυσίμου υψηλής 

θερμοκρασίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: (α) προοδευτική 

μελέτη της διαδικασίας εμποτισμού των μεμβρανών με τη βοήθεια την 

φασματοσκοπίας FT-Raman για την παρακολούθηση της πρωτονίωσης / 

αποπρωτονίωσης του πυριδινικού και του ιμιδαζολικού δακτυλίου για το TPS & το 

SFS-PBI, αντίστοιχα, (β) προσδιορισμός της ιοντικής αγωγιμότητας σε κάθε στάδιο 

εμποτισμού και τέλος (γ) σταθεροποίησή τους υπό θέρμανση και υπό πίεση για τον 

έλεγχο του ποσοστού του εμποτίζοντος μέσου που τελικά συγκρατούν. 

Προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα/συμπεράσματα: 

Στα αρχικά στάδια του εμποτισμού των TPS & SFS-PBI μεμβρανών συντελείται η 

πρωτονίωση του πυριδινικού και ιμιδαζολικού δακτυλίου, αντίστοιχα. Ο βαθμός 

εμποτισμού στο στάδιο της πλήρους πρωτονίωσης για το μεν TPS είναι 350-400%, 

δηλαδή χρειάζονται 3.5-4 μόρια φωσφορικού οξέος για να πρωτονιώσουν έναν 

πυριδινικό δακτύλιο, ενώ στα SFS-PBI μίγματα ο βαθμός εμποτισμού εξαρτάται 

από το ποσοστό του SFS. Πιο συγκεκριμένα, για τα SFS-PBI μίγματα ο βαθμός 

εμποτισμού στην πλήρη πρωτονίωση βρέθηκε από 210 για το μίγμα με το 

χαμηλότερο ποσοστό του SFS, SFS-PBI (5-95), έως 300% για το αντίστοιχο με το 

υψηλότερο, SFS-PBI (30-70). Απαιτούνται δηλαδή 2,1 (SFS-PBI, 5-95) με 2,9 

(SFS-PBI, 30-70) μόρια φωσφορικού οξέος για να πρωτονιώσουν 2 ιμιδαζολικούς 

δακτυλίους. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι για το PBI ο βαθμός εμποτισμού στο στάδιο 

της πλήρους πρωτονίωσης είναι 200%, δηλαδή 2 μόρια φωσφορικού οξέος 

πρωτονιώνουν 2 ιμιδαζολικούς δακτυλίους.   

Ο χρόνος στον οποίο συντελείται η πλήρης πρωτονίωση διαφέρει σε κάθε 

δείγμα, όπως διαφορετική είναι και η θερμοκρασία στην οποία μπορεί να 

εμποτιστεί καθένα από αυτά. Για παράδειγμα το PBI μπορεί να εμποτιστεί σε 

θερμοκρασία εργαστηρίου και να φτάσει σε πολύ υψηλούς βαθμούς εμποτισμού 

ακόμα και πέραν της πλήρους πρωτονίωσης μέσα σε λίγα λεπτά. Το ίδιο συμβαίνει 

και για τα SFS-PBI μίγματα μόνο που ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγαλύτερος 

από αυτόν του καθαρού PBI και είναι τόσο μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερο είναι το 
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ποσοστό του SFS. Η μεμβράνη TPS αντίθετα δεν εμποτίζεται σε τόσο χαμηλή 

θερμοκρασία αφού μετά από παραμονή 5 ωρών σε φωσφορικό οξύ δεν έχει 

αυξήσει σχεδόν καθόλου το βάρος της. Αντίθετα σε θερμοκρασία 85OC και οι τρεις 

μεμβράνες μπορούν να εμποτιστούν φθάνοντας υψηλά επίπεδα εμποτισμού σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι για το PBI και για τα μίγματα αρκούν λίγα 

δευτερόλεπτα (5-60) ενώ για το  TPS περίπου 2 ώρες. Στη θερμοκρασία των 85OC 

το PBI και τα μίγματα μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα εμποτισμού 

(πάνω από 1000%), το TPS όμως χρειάζεται υψηλότερη θερμοκρασία (110OC) για 

να φτάσει αυτά τα επίπεδα. 

Μετά τη σταθεροποίηση τους υπό θέρμανση ή υπό θέρμανση και πίεση 

ταυτόχρονα, χάνουν μέρος από το αρχικό ποσοστό του φωσφορικού οξέος που 

έχουν απορροφήσει και σταθεροποιούνται αντίστοιχα σε επίπεδα εμποτισμού ~600 

ή ~950% για το TPS και ~450% ή ~550% για το μίγμα SFS-PBI (30-70). 

Παρακάτω ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών των 

πολυμερικών μεμβρανών που μελετήθηκαν.  
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Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών των πολυμερικών ηλεκτρολυτικών μεμβρανών που μελετήθηκανi

       Ιδιότητα 
 
Σύστημα 

Απορροφά 
νερό σε 
συνθήκες 
δωματίου? 

Εμποτίζεται 
εύκολα/ταχέ
ως? 

Βαθμός 
εμποτισμού στην 
πλήρη 
πρωτονίωσηii

Υψηλότερος 
βαθμός 
εμποτισμού 

Βαθμός 
εμποτισμού μετά 
τη σταθεροποίηση 

Πρωτονιώνεται/ 
εμποτίζεται  
με NTMF? 

PBI NAI ΠΟΛΥ 
ΕΥΚΟΛΑ 

200% iii 250% ΝΑΙiv

SFS-PBI  
(30-70 
κ.β.) 

NAI ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΥΚΟΛΑ 

300-350% 1000%v 544%vi Δεν μελετήθηκε 

TPS OXI 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΔΥΣΚΟΛΑ 

350-400% 1400%vii 933%viii ΠΡΩΤΟΝΙΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕΡΙΚΩΣix

 

                                                            
i Οι ιοντικές αγωγιμότητες δεν μετρήθηκαν σε σταθεροποιημένα δοκίμια, διότι μερικά εξ αυτών, ιδιαίτερα αυτά που 
βασίζονται στο PBI, καθίστανται ψαθυρά. Σε κάθε περίπτωση όλα τα συστήματα δείχνουν ένα επίπεδο ιοντικής 
αγωγιμότητας κοντά στο 10-2 S/cm. 
ii Moles φωσφορικού οξέος ανά 100 moles μονομερούς στοιχείου PBI ή πυριδινικού δακτυλίου του TPS 
iii Είναι δυνατό να φθάσει σε υψηλά επίπεδα εμποτισμού, όμως η μεμβράνη συμπεριφέρεται πλέον ως gel 
iv Παρουσιάζει μη στοιχειομετρική πρωτονίωση την οποία και διατηρεί 
v Δοκίμιο εμποτισμένο στους T=85oC για ~1 min 
vi  Εμποτισμένο δοκίμιο που θερμάνθηκε στους T=150oC υπό πίεση για 150 ημέρες 
vii Δοκίμιο εμποτισμένο στους T=85oC για 5 ημέρες και κατόπιν στους T=110oC για ένα ακόμη 24ωρο 
viii Εμποτισμένο δοκίμιο που θερμάνθηκε στους T=150oC υπό πίεση για 190 ημέρες 
ix Παρουσιάζει επίσης μη στοιχειομετρική πρωτονίωση την οποία δεν διατηρεί, με θέρμανση αποπρωτονιώνεται 
εντελώς 
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