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Περίληψη 

Μελετήθηκε το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης για τις αντιδράσεις 

της εκλεκτικής υδρογόνωσης του ακετυλενίου προς αιθυλένιο σε καταλύτη Pd 

εναποτεθειμένο σε β″-Al2O3 και της οξείδωσης του βουταδιενίου προς προϊόντα 

εκλεκτικής οξείδωσης σε καταλύτη Ag0.73V2O5.365 εναποτεθειμένο σε YSZ. Το 

φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης (Electrochemical Promotion) αφορά την 

τροποποίηση της ενεργότητας καταλυτών που είναι εναποτεθειμένοι πάνω σε 

στερεούς ηλεκτρολύτες κατά την επιβολή δυναμικού στη διεπιφάνεια καταλύτη 

| στερεού ηλεκτρολύτη. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν αντιδράσεις 

βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές της βιομηχανικής 

πρακτικής. 

Υδρογόνωση Ακετυλενίου: Βρέθηκε ότι η αύξηση της κάλυψης της 

καταλυτικής επιφάνειας με ιόντα Na+ έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική 

αύξηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο. Το φαινόμενο είναι πλήρως 

αντιστρεπτό δηλαδή η απομάκρυνση των ιόντων Na+ από την καταλυτική 

επιφάνειας έχει σαν συνέπεια την επιστροφή των καταλυτικών ρυθμών στους 

αρχικούς που αντιστοιχούν σε επιφάνεια καθαρή από ιόντα Na+. Ο 

ηλεκτροχημικά ενισχυμένος καταλύτης της παρούσας βρέθηκε ότι είναι πιο 

εκλεκτικός (κατά 1.5%) σε σχέση με τον βιομηχανικό καταλύτη για υψηλή 

μετατροπή ακετυλενίου  

Εκλεκτική οξείδωση βουταδιενίου: Βρέθηκε ότι είναι δυνατή η 

ηλεκτροχημική ενίσχυση της οξείδωσης τόσο του αιθυλενίου, η οποία 

εξετάστηκε ως αντίδραση “μοντέλο”, όσο και του βουταδιενίου με χρήση ενός μη 

αγώγιμου οξειδοαναγωγικού καταλύτη όπως αυτού της παρούσας μελέτης. Η 

επιβολή θετικών δυναμικών δηλαδή η μεταφορά ιόντων οξυγόνου στην 

καταλυτική επιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα της αύξηση των καταλυτικών 

ρυθμών για τα περισσότερα προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης ενώ μικρότερες 

αυξήσεις παρατηρούνται κατά την επιβολή αρνητικών δυναμικών. Βρέθηκε 

επίσης ότι η οξειδωτική κατάσταση του καταλύτη επηρεάζει σημαντικά τόσο την 

κατανομή των προϊόντων όσο και το μέγεθος της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης.  
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Abstract 

The phenomenon of Electrochemical Promotion was studied for two catalytic 

reactions of industrial importance: for the hydrogenation of acetylene on Pd catalytic 

films deposited on β″-Al2O3 solid electrolyte and for the selective oxidation of 

butadiene on Ag0.73V2O5.365, industrial catalyst, deposited on YSZ solid electrolyte. 

The Electrochemical Promotion concerns the modification of catalytic activity and 

selectivity of conductive catalysts deposited on solid electrolytes by applying 

electrical currents or potential between the catalyst and the counter electrode also 

deposited on the solid electrolyte. 

Acetylene Hydrogenation: It was found that the selectivity to C2H4 is 

significantly enhanced upon increasing the coverage of catalytic surface with 

electrochemically supplied sodium ions. The phenomenon is reversible that is the 

electrochemical removing of sodium ions from the catalytic surface results to the 

return of catalytic activity and selectivity at the initial values corresponding to the 

unpromoted catalyst. The electrochemical promoted catalyst appears to be more 

selective (by 1.5%) than the industrial catalyst in the high acetylene conversion 

region 

Selective Oxidation of Butadiene: It was found that both ethylene oxidation, 

which is studied as “model” reaction and selective oxidation of butadiene can be 

enhanced electrochemically on a non conductive redox catalyst. It was found that the 

oxygen species, which are carried electrochemically from YSZ solid electrolyte to the 

catalytic surface, by applying positive potential or current, enhance the catalytic rates 

for all partial oxidation products. Minor increases to the catalytic rates observed by 

applying negative potential or current. It was also found that the oxidation state of 

catalyst affects significantly both the reaction rates and the magnitude of 

electrochemical promotion.                  
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Εισαγωγή, ανασκόπηση και βασικές έννοιες 
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1.1. Εισαγωγή 

Η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών στην ετερογενή κατάλυση 

έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε ότι η καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα καταλυτών οι οποίοι είναι 

εναποτεθειμένοι σε στερεούς ηλεκτρολύτες είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν σημαντικά, αντιστρεπτά και ως ένα βαθμό προβλέψιμα 

με την εφαρμογή ρευμάτων και δυναμικών (συνήθως ως ± 2V) μεταξύ του 

καταλύτη και του δεύτερου ηλεκτροδίου (βοηθητικού ηλεκτροδίου) το 

οποίο είναι επίσης εναποθετημένο στον στερεό ηλεκτρολύτη. Η 

επαγόμενη μεταβολή στον καταλυτικό ρυθμό μπορεί να είναι μέχρι και 

200 φορές μεγαλύτερη συγκρινόμενη με τον καταλυτικό ρυθμό πριν την 

επιβολή του δυναμικού και από 10 μέχρι 105 φορές μεγαλύτερη από τον 

ρυθμό παροχής ιόντων μέσω του στερεού ηλεκτρολύτη. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάστηκε Μη-Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της 

καταλυτικής ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical Μodification of 

Catalytic Activity – NEMCA) ή Ηλεκτροχημική Ενίσχυση (Electrochemical 

Promotion - EP) [1-22]. Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί διεξοδικά για 

πληθώρα χημικών αντιδράσεων σε περισσότερα από 60 καταλυτικά 

συστήματα και όπως φαίνεται δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τύπο 

καταλυτικής αντίδρασης, καταλύτη ή στερεού ηλεκτρολύτη. Την άποψη 

αυτή ενισχύει η επίδειξη του φαινομένου NEMCA σε καταλυτικά 

συστήματα όπου ο ηλεκτρολύτης είναι υγρός [6, 23, 24].  Η αναλυτική 

παρουσίαση του φαινομένου έχει γίνει ήδη σε αρκετές διδακτορικές 

διατριβές του τμήματος από το 1989 μέχρι και σήμερα. Για τον λόγο αυτό 

στην παρούσα εργασία θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα γενικά 

χαρακτηριστικά του φαινομένου NEMCA και θα αναφερθούν και οι 

τελευταίες μελέτες του φαινομένου. 



Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

 6

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας όσον αφορά το 

φαινόμενο NEMCA ήταν η μελέτη της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε 

αντιδράσεις βιομηχανικού ενδιαφέροντος όπως η  εκλεκτικής υδρογόνωση 

του ακετυλενίου προς αιθυλένιο σε καταλύτη παλλάδιο (Pd) 

εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη β˝-Al2O3 και η οξείδωση 

τετρανθρακικών (C4) υδρογονανθράκων σε προϊόντα εκλεκτικής 

οξείδωσης σε βιομηχανικό καταλύτη Ag0.73V2O5.365 εναποθετημένο σε 

στερεό ηλεκτρολύτη YSZ. 
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1.2. Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης  

Όπως αναφέρθηκε, το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

αφορά την χρήση στερεών ηλεκτρολυτών για την τροποποίηση των 

καταλυτικών ιδιοτήτων καταλυτών εναποτεθειμένων πάνω σε στερεούς 

ηλεκτρολύτες. Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε και μελετήθηκε 

εκτενώς από την ερευνητική ομάδα του Κ. Βαγενά από το 1988 και μετά 

[1-22], ενώ η πρώτη αναφορά για την ηλεκτροχημική ενίσχυση στην 

κατάλυση έγινε το 1981. Εκτός όμως από την ομάδα του Κ. Βαγενά το 

φαινόμενο έχει μελετηθεί και από άλλες ερευνητικές ομάδες όπως των : 

Sobyanin [25, 26], Haller [27, 28], Lambert [29-31], Stoukides [32], Comninellis 

[33-35], Anastasijevic [36], Smotkin [37, 38],  Imbihl [39, 40], Pacchioni [41], 

Bjerrum [42], Kim [43], Metcalfe [44], Lee [45] και Barbier [46]. Ανασκόπηση 

του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έγινε το 1996 [47] και 

πρόσφατα με τις ως σήμερα μελέτες του φαινομένου αυτού [48].  H 

σπουδαιότητα του φαινομένου NEMCA στην ηλεκτροχημεία και την 

ετερογενή κατάλυση έχει αναφερθεί από τους Bockris και Minevski [49], 

Wieckowski [50], Haber [51] και τον Pritchard [52].  
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1.3. Πειραματική διάταξη 

Η μελέτη του φαινομένου NEMCA πραγματοποιείται σε γαλβανικά 

στοιχεία του τύπου: 

 

όπου ο αγώγιμος καταλύτης είναι ταυτόχρονα και το ηλεκτρόδιο 

εργασίας για το ηλεκτροχημικό κελί. 

Υπάρχει μια πληθώρα στερεών ηλεκτρολυτών, οι οποίοι ανάλογα 

με την σύνθεση τους είναι αγωγοί ανιόντων, κατιόντων ή μικτοί αγωγοί 

και παρουσιάζουν σημαντική ιονική αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες 

μεταξύ 25 και 100 °C. Αυτή η θερμοκρασιακή περιοχή καλύπτει πρακτικά 

όλο το θερμοκρασιακό εύρος όπου λαμβάνουν χώρα οι ετερογενείς 

καταλυτικές αντιδράσεις, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

ενεργοποίηση τους μέσω του φαινομένου NEMCA. Στις μελέτες του 

φαινομένου αυτού έχουν χρησιμοποιηθεί στερεοί ηλεκτρολύτες που είναι 

αγωγοί ιόντων Ο2- (όπως σταθεροποιημένη ζιρκονία με 8% mol ύττρια (8% 

mol Y2O3 - ZrO2, YSZ) [2, 14, 33, 53], ιόντων Na+ όπως β"–Al2O3 [13] και 

Nasicοn [54], ιόντων Η+ όπως CsHSO4 [26] και CaZr0.9In0.1O3-a [55], ιόντων Κ+ 

όπως Κ2ΥΖr(PO4)3 [56] ιόντων F- όπως CaF2 [57] καθώς και μικτοί αγωγοί 

όπως TiO2 [21] και CeO2 [54]. Εκτός από αντιδράσεις πλήρους ή μερικής 

οξείδωσης όπου αρχικά εμφανίστηκε το φαινόμενο [2, 9], έχουν γίνει 

μελέτες και σε αντιδράσεις αφυδρογόνωσης [11], υδρογόνωσης [58, 59] και 

διάσπασης [29, 56, 60-62]. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

καταλυτικά συστήματα που έχουν μελετηθεί με το φαινόμενο NEMCA 

καθώς και τιμές βασικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο 

αυτό, οι οποίες συνοψίζονται και περιγράφονται στη συνέχεια. 

Αέρια 
αντιδρώντα 

Αγώγιμος καταλύτης - 
Ηλεκτρόδιο εργασίας Στερεός ηλεκτρολύτης Βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο 
Βοηθητικό 
αέριο 

(π.χ.C2H4+O2,
H2+O2) 

(π.χ. Pt, Rh, Ag, IrO2) 
 

(π.χ. ZrO2-Y2O3 (YSZ) 
(αγωγός ιόντων O2-), 

β″-Al2O3 (αγωγός ιόντων Na+)) 
(π.χ. Pt) (π.χ. O2) 
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Η βασική πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται σε πειράματα 

του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 

1.1. Στο Σχήμα 1.1α παρουσιάζεται ο αντιδραστήρας τύπου κελιού 

καυσίμου (fuel cell type), ενώ στο Σχήμα 1.1β απεικονίζεται ο 

αντιδραστήρας τύπου μονού θαλάμου (single chamber reactor). Η βασική 

διαφορά των δύο αντιδραστήρων είναι ότι στην περίπτωση του 

αντιδραστήρα τύπου μονού θαλάμου και τα τρία ηλεκτρόδια του 

ηλεκτροχημικού κελιού (καταλύτης - ηλεκτρόδιο εργασίας (W), βοηθητικό 

(C) και αναφοράς (R) είναι εκτεθειμένα στο ίδιο αέριο μίγμα, το μίγμα των 

αερίων της αντίδρασης, ενώ στην περίπτωση του αντιδραστήρα τύπου 

κελιού καυσίμου μόνο το ηλεκτρόδιο εργασίας (W)  είναι εκτεθειμένο στο 

αέριο μίγμα της αντίδρασης ενώ τόσο το βοηθητικό ηλεκτρόδιο (C) oσο 

και το ηλεκτρόδιο αναφοράς (R) είναι εκτεθειμένα σε αέριο αναφοράς, 

π.χ. αέρας. Στην περίπτωση του αντιδραστήρα μονού θαλάμου τόσο το 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο όσο και το ηλεκτρόδιο αναφοράς θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα από αδρανή υλικά (π.χ. Αu) διαφορετικά η 

συνεισφορά στον καταλυτικό ρυθμό θα είναι σημαντική.  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1 στην μία πλευρά του στερεού 

ηλεκτρολύτη εναποτίθεται το ηλεκτρόδιο εργασίας (W), το οποίο είναι 

ταυτόχρονα και ο καταλύτης για την υπό μελέτη αντίδραση, με τη μορφή 

πορώδους στρώματος πάχους 3-20 μm. Στην άλλη πλευρά του στερεού 

ηλεκτρολύτη εναποτίθενται τα ηλεκτρόδια αναφοράς (reference electrode) 

και βοηθητικό (counter electrode).  

Το ηλεκτρόδιο εργασίας - καταλύτης παρασκευάζεται είτε από 

οργανομεταλλικές πάστες, είτε από πάστα η οποία παρασκευάζεται από 

σκόνη του καταλύτη και ανάμιξη με συνδετικό διάλυμα (π.χ. Polyvinyl 

acetate) όταν η περίσταση το απαιτεί [63]. Τα ηλεκτρόδια αναφοράς και 
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βοηθητικό είναι συνήθως μεταλλικά στρώματα και η παρασκευή τους 

γίνεται από οργανομεταλλικές πάστες.  

Η διαδικασία παρασκευής έχει ως εξής: Αρχικά τοποθετείται ένα 

λεπτό στρώμα της πάστας πάνω στον στερεό ηλεκτρολύτη και ακολουθεί 

διεργασία ξήρανσης και πυροσυσσωμάτωσης. Το πρόγραμμα θερμικής 

κατεργασίας που ακολουθείται στην προετοιμασία του κάθε στρώματος 

εξαρτάται από το μέταλλο και την σύνθεση της οργανομεταλλικής 

πάστας και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξασφάλιση ενός καλά 

προσκολημένου στρώματος, το οποίο είναι θεμελιώδης προϋπόθεση, στις 

μελέτες του φαινομένου NEMCA. Περισσότερες λεπτομέρειες 

αναφέρονται στη συνέχεια για τα καταλυτικά στρώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ενώ λεπτομέρειες παρασκευής 

άλλων καταλυτικών μεταλλικών στρωμάτων αναφέρονται λεπτομερώς 

στη βιοβλιογραφία  [47, 48]. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην παρασκευή των 

ηλεκτροδίων έτσι ώστε τελικά να λαμβάνονται ηλεκτρόδια με τις 

επιθυμητές ιδιότητες (π.χ. πολωσιμότητα, αγωγιμότητα).  

 

A

UWR
UWC

Counter
Electrode (C)

Reference
Electrode (R)

Solid
Electrolyte

Catalyst
Electrode (W)Reactants

Products

G/P

Air

 
 

Catalyst 
Electrode (W)

Solid
Electrolyte

Reference
Electrode (R)

Counter
Electrode (C)

G/P
Reactants

UWR UWC

A

 
Σχήμα 1.1. : Πειραματική Διάταξη για μελέτες του φαινομένου NEMCA. (α) : 
Αντιδραστήρας τύπου κελιού καυσίμου (β) : Αντιδραστήρας μονού θαλάμου [47]. 
 
 

Με τη βοήθεια ενός γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη (G/P) είναι 

δυνατή η επιβολή δυναμικού UWR μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας (W) 
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και αναφοράς (R) ή η επιβολή ρεύματος Ι μεταξύ των ηλεκτροδίων 

εργασίας (W) και βοηθητικού (C), έτσι ώστε να αντλούνται ιόντα διαμέσου 

του στερεού ηλεκτρολύτη προς ή από την επιφάνεια του καταλύτη. Ο 

ρυθμός άντλησης των ιόντων είναι I/nF, όπου Ι είναι το ρεύμα μεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας (W) και βοηθητικού (C), n το φορτίο του ιόντος και F 

η σταθερά του Faraday. To ρεύμα Ι είναι θετικό όταν ανιόντα παρέχονται 

προς τον καταλύτη ή όταν κατιόντα απομακρύνονται από αυτόν. 
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Πίνακας 1.1: Συστήματα καταλυτικών αντιδράσεων που έχουν μελετηθεί για 
την εμφάνιση του φαινομένου NEMCA ταξινομημένες με βάση τον τύπο του 
στερεού ηλεκτρολύτη 
 
1. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας YSZ. Προωθητικό ιόν: Ο2- 

Αντιδρώντα 

Δότης 
Ηλεκτρονίων 

(D) 

Δέκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα Καταλύτης T (oC) 
Λmax(>0)

or 
Λmin(<0)

ρmax(>1)
or  

ρmin(<1) 
PIO2- Ref. 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3×105 55 55 [1, 2, 64] 

C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 [19] 

     -100 7 -  

CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 [15, 47] 

CO O2 CO2 Pt 300-550 2×103 3 2 [65] 

     -500 6 -  

CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 [47, 66, 67]

CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1×104 4,15* 3 [12, 47] 

C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3×103 6 - [68] 

CH3OH  H2CO,CO,CH4 Pt 400-500 -10 3* - [12, 69] 

C2H4 NO CO,CO2,N2,N2O Pt 380-500 -50 7 - [60] 

C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5×104 90 90 [18, 70, 71]

H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 [47] 

C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1×103 150* 15 [72] 

CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 [73] 

C2H4 O2 CO2 Pd 290-360 104 2 - [74, 75] 

CO O2 CO2 Pd 400-550 1×103 2 1 [47, 69] 

H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 [47] 

H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 [47, 76] 

CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2×103 90 90 [74, 77] 

H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - [47, 69] 

CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - [78, 79] 

CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - [78] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 [7, 14, 20, 
53] 

C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 [47, 80] 

CH4 O2 CO2,C2H4,C2H6 Ag 650-850 5 30* 30 [16, 47] 

CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 [47, 81] 

CH3OH  H2CO, CO, CH4 Ag 550-750 -25 6* - [11, 47] 

CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - [45] 

CH4 O2 C2H4,C2H6,CO2 Ag 700-750 -1.2 8* - [25, 82] 

CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 [83] 

CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - [47, 84] 

CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - [25, 82] 

CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - [25, 82, 85]

C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 [33, 86] 

C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4×103 115 115 [87] 
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2. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας αγωγούς ιόντων F- 

Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0) 
or 

Λmin(<0) 

ρmax(>1)
or  

ρmin(<1) 
PIF- Ref.

CO O2 CO2 Pt CaF2 500-700 200 2.5 1.5 [47, 
57]

 
3. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας μικτούς αγωγούς. 

Αντιδρώντα 

Δότες 
Ηλεκτρονίων 

(D) 

Δέκτες 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
or 

Λmin(<0) 

ρmax(>1)
or  

ρmin(<1) 
PIF- Ref.

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 

( +
xTiO , O2-) 

450-600 5×103 20 20 [21]

C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 

,CeO( x
+ O2-) 

500 -105 3 - [88]

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi10# 400-475 -250 2 - [89]

C3H6 O2 CO2 Pt YZTi10# 400-500 1000 
-1000 

2.4 - [89]

 
4. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας αγωγούς ιόντων Na+. 

Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονιών
(D) 

Ηλεκτρονίων
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0)
or 

Λmin(<0)

ρmax(>1)
or  

ρmin(<1)
PINa+ Ref. 

C2H4 O2 CO2 Pt β″-Al2O3 180-300 5×104 0.25 -30 [13, 
47] 

CO O2 CO2 Pt β″-Al2O3 300-450 1×105 0.3 -30 [5, 47]

      -1×105 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt β″-Al2O3 100-150 - ~0 -10 [90, 
91] 

H2 C2H2 C2H4,C2H6 Pt β″-Al2O3 100-300 - -* - [92] 

C2H4 NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 280-400 - ∞ 500 [29] 

CO NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 320-400 - 13* 200 [62, 
93, 94]

C3H6 NO CO2,N2,N2O Pt β″-Al2O3 375 - 10 - [93-95]

H2 NO N2,N2O Pt β″-Al2O3 360-400 - 30 6000 [61] 

H2 C2H2,C2H4 C2H4,C2H6 Pd β″-Al2O3 70-100 - 0.13 - [59] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag β″-Al2O3 240-280 - - 40 [96] 

CO O2 CO2 Ag β″-Al2O3 360-420 - 2 - [47] 

C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2PO12 430 - 10 300 [54] 
 
 



Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

 14

5. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας αγωγούς ιόντων Κ+. 
Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονιών 
(D) 

Ηλεκτρονιών
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0)
or 

Λmin(<0)

ρmax(>1) 
or  

ρmin(<1) 
PIK+ Ref. 

NH3  N2, H2  Fe K2YZr(PO4)3 500-700 - 4.5 - [56] 
 
6. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας αγωγούς ιόντων Η+. 

Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονιών
(D) 

Ηλεκτρονιών
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης

T 
(oC)

Λmax(>0)
or 

Λmin(<0)

ρmax(>1) 
or  

ρmin(<1) 
PIH+ Ref. 

C2H4 O2 CO2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 385-
470

-3×104 5 - [55] 

H2 N2 NH3 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 440 6 ∞ 6 [63] 

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

150 3.6 - [56] 

CH4  C2H6,C2H4 Ag SrCe0.95Yb0.05O3 750 - 8* 10 [32, 
47] 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-
170

300 2 12 [26, 
47] 

H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 [97] 

1-C4H8 C4H10, 
2-C4H8 

(cis,trans) 

Pd Nafion 70 -28 40* - [38] 

 
7. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας υδατικά αλκαλικά 
διαλύματα. 

Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονιών
(D) 

Ηλεκτρονιών
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0)
or 

Λmin(<0)x

ρmax(>1) 
or  

ρmin(<1) 
PIOH- Ref.

H2 O2 H2O Pt H2O - 0.1N 
KOH 

25-50 20 6 20 [6, 
24, 
47]

 
8. Μελέτες του φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας τηγμένα άλατα. 

Αντιδρώντα 

Δότες Δέκτες 

Ηλεκτρονιών
(D) 

Ηλεκτρονιών 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
or 

Λmin(<0)x 

ρmax(>1) 
or  

ρmin(<1) 
Ref. 

SO2 O2 SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-450 -100 6 [42] 
* Παρατηρήθηκε μεταβολή στην εκλεκτικότητα 
# 4.5 mol% Y2O3 – 10 mol% TiO2 – 85.5 mol% ZrO2 
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1.4. Τροποποίηση του καταλυτικού ρυθμού  

Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζεται ένα τυπικό πείραμα NEMCA όπου η 

υπό μελέτη αντίδραση είναι η πλήρης οξείδωση C2H4 σε καταλύτη Pt 

εναποτεθειμένο πάνω σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ [2]:  

 
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O (1.1) 

 
Το καταλυτικό στρώμα Pt έχει ενεργή επιφάνεια N=4.2⋅10-9 mol Pt, 

όπως μετρήθηκε με την τεχνική της χημικής τιτλοδότησης [4], και είναι 

εναποτεθειμένο πάνω σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ (αγωγός ιόντων Ο2-). Ο 

αντιδραστήρας που χρησιμοποιείται είναι τύπου κελιού καυσίμου (Σχ. 

1.1.α): τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό είναι αγώγιμα στρώματα 

Pt και εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ενώ το ηλεκτρόδιο εργασίας, που είναι 

ταυτόχρονα και ο καταλύτης, εκτίθεται σε αέριο μίγμα 
2

PΟ =4.6 kPa και 

42HCP =0.36 kPa στους 370οC. 
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r0=1.5x10-8 mol O/s
Δr=38.5x10-8 mol O/s
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Σχήμα 1.2. : Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του δυναμικού του 
καταλύτη σε επιβολή σταθερού ρεύματος στην οξείδωση αιθυλενίου σε Pt/YSZ. 
T=370°C, PO2

 = 4.6 kPa, PC2H4
= 0.36 kPa [2]. 
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Στο Σχήμα 1.2 φαίνετα η δυναμική απόκριση του καταλυτικού 

ρυθμού της οξείδωσης αιθυλενίου και του δυναμικού του καταλύτη μετά 

από επιβολή σταθερού ρεύματος μεταξύ του ηλεκτροδίου-καταλύτη και 

του βοηθητικού ηλεκτροδίου του κελιού. Αρχικά (t<0), το κύκλωμα είναι 

ανοιχτό (Ι=0, o
WRU =-150 mV ) και ο καταλυτικός ρυθμός ανοιχτού 

κυκλώματος είναι ro=1.5⋅10-8 mol O/sec. Τη χρονική στιγμή t=0 επιβάλλεται 

σταθερό ρεύμα Ι=1μΑ μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας και βοηθητικού, 

που αντιστοιχεί σε παροχή ιόντων Ο2- προς την επιφάνεια του καταλύτη 

με ρυθμό I/2F=5.2⋅10-12 mol O/sec. Οπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2 ο 

καταλυτικός ρυθμός αρχίζει να αυξάνεται και μετά από 25 min φτάνει σε 

μια τιμή r=40⋅10-8 mol O/s που είναι 26 φορές μεγαλύτερη από την αρχική 

τιμή ro. Η αύξηση στον καταλυτικό ρυθμό Δr=r-ro=38.5⋅10-8 mol O/s είναι 

74000 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό παροχής I/2F των ιόντων Ο2- στην 

επιφάνεια  του καταλύτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Ο2- που παρέχεται στην 

καταλυτική επιφάνεια οδηγεί σε μόνιμη κατάσταση 74000 χημοροφημένα 

άτομα οξυγόνου προς αντίδραση με το C2H4. Αυτός είναι και ο λόγος που 

το φαινόμενο ονομάστηκε Μη-Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση 

της καταλυτικής ενεργότητας. 

Μια σημαντική παρατήρηση που αφορά το χρόνο που απαιτείται 

ώστε να φτάσει ο ρυθμός στην νέα μόνιμη κατάσταση είναι η ακόλουθη : 

έχει βρεθεί συχνά ότι η αύξηση στον ρυθμό μπορεί να περιγραφεί από την 

εξίσωση: 

 
 Δr = Δrmax [1- exp (-t/τ)] (1.2) 
 
που μοιάζει με την απόκριση ενός συστήματος πρώτης τάξης με σταθερά 

χρόνου τ. Ετσι μπορεί να οριστεί η σταθερά χρόνου χαλάρωσης τ για το 

φαινόμενο NEMCA ως ο απαιτούμενος χρόνος να φτάσει η μεταβολή του 

ρυθμού Δr στο 63% της μέγιστης τιμής της. Για πολλά από τα συστήματα 
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που έχουν μελετηθεί βρέθηκε ότι η σταθερά αυτή είναι της τάξης του 

2FN/I όταν χρησιμοποιείται ως στερεός ηλεκτρολύτης YSZ. Είναι δηλαδή 

 
 τ ≈ 2FN/I (1.3) 

 

Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι ένα καταλυτικό 

φαινόμενο που συμβαίνει σε όλη την καταλυτική επιφάνεια και όχι ένα 

ηλεκτροκαταλυτικό φαινόμενο το οποίο περιορίζεται στα όρια των τριών 

φάσεων (tpb) μετάλλου|στερεού ηλεκτρολύτη|αερίου.  

Τέλος, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.2, το φαινόμενο είναι 

πλήρως αντιστρεπτό, αφού μετά την διακοπή του ρεύματος ο ρυθμός 

επιστρέφει στην αρχική του τιμή. Από την καμπύλη χαλάρωσης του 

ρυθμού μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την κινητική της 

αντίδρασης και την εκρόφηση των ειδών οξυγόνου που δρουν σαν 

προωθητές όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα αλλού [18, 57]. 

Στο Σχήμα 1.3 φαίνεται το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός 

σταθερού δυναμικού UWR (=+1V) στο ρυθμό οξείδωσης του C2H4 σε μόνιμη 

κατάσταση με καταλύτη Pt/YSZ ως συνάρτηση του λόγου pO2
 / p C2H4

. 

Όπως φαίνεται από το σχήμα μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται  σε 

οξειδωτικό αέριο μείγμα όπου ο καταλυτικός ρυθμός κάτω από συνθήκες 

NEMCA αυξάνεται κατά 60 φορές. Η εντονότερη ηλεκτροχημική ενίσχυση 

κάτω από οξειδωτικές συνθήκες είναι μια γενικότερη παρατήρηση στις 

μελέτες του φαινομένου NEMCA για τις αντιδράσεις οξείδωσης [4, 47, 48] 

και οφείλεται στο γεγονός ότι τα προωθητικά είδη οξυγόνου 

σχηματίζονται, με παροχή O2-, μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η κάλυψη 

κανονικά ροφημένου οξυγόνου. 
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Σχήμα 1.3. Επίδραση της αέριας σύστασης στον καταλυτικό ρυθμό ανοιχτού 
κυκλώματος  της οξείδωσης του C2H4 με καταλύτη Pt/YSZ [2]και στον 
επαγόμενο ρυθμό από το φαινόμενο NEMCA με εφαρμογή σταθερού δυναμικού 
UWR = +1V 
 

 

Στο Σχήμα 1.4 απεικονίζει την επίδραση του δυναμικού του 

καταλύτη UWR, της κάλυψης του Na θNa μετρημένη κουλομετρικά και της 

μερικής πίεσης του CO, pCO στο ρυθμό οξείδωσης του CO σε καταλύτη Pt 

εναποθετημένο σε  β″-Al2O3 ένα αγωγό ιόντων Na+ στους 350 oC [5]. Όταν 

η κάλυψη του Na είναι μικρή ο ρυθμός ως συνάρτηση της pO2 περνά από 

οξύ μέγιστο ενδεικτικό της ανταγωνιστικής ρόφησης του CO και O2 

(κινητική τύπου Langmuir – Hinshelwood). Για μεγάλη μερική πίεση του 

CO η επιφανειακή κάλυψη του καταλύτη με Ο είναι πολύ μικρή με 

αποτέλεσμα ο καταλυτικός ρυθμός να είναι επίσης μικρός. Αυξάνοντας 

την κάλυψη του Na (εφαρμόζοντας δηλαδή αρνητικό ρεύμα ή δυναμικό) 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες προκαλείται μια αύξηση στο ρυθμό 

οξείδωσης του CO κατά 6 φορές οφειλόμενη στην αυξημένη χημορόφηση 

του Ο με τη βοήθεια του Na. Υψηλότερες καλύψεις Na (Σχήμα 1.4) 
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οδηγούν στη μείωση του ρυθμού λόγω του σχηματισμού σύμπλοκων Na – 

CO [5] 

 
 

 

 
 
Σχήμα 1.4. Ηλεκτροχημική ενίσχυση της Pt εναποτεθειμένη σε β″-Al2O3 [5] για 
την οξείδωση του CO. Επίδραση της μερικής πίεσης της μερικής πίεσης του CO 
(PCO) του δυναμικού του καταλύτη (UWR) και της κάλυψης του νατρίου. Τ = 350 
°C, PO2

 = 6 kPa   
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1.5. Τροποποίηση της εκλεκτικότητας  

Η ηλεκτροχημική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

τροποποίηση της εκλεκτικότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο 

Σχήμα 1.5 το οποίο απεικονίζει την επίδραση του δυναμικού του καταλύτη 

και αντίστοιχα του έργου εξόδου στην εκλεκτικότητα προς αιθυλενοξείδιο 

C4H4O (Σχήμα 1.5α) και προς ακεταλδεϋδη CH3CHO (Σχήμα 1.5β) στην 

αντίδραση της εποξείδωσης του αιθυλενίου σε καταλύτη Ag 

εναποτεθειμένο σε β″-Al2O3 [5]. Η αντίδραση μελετάται για διάφορα 

επίπεδα αιθυλενοχλωριδίου ο οποίος χρησιμοποιείται ως ενισχυτής της 

εκλεκτικότητας [20] (το διοξείδιο του άνθρακα είναι το ανεπιθύμητο 

προϊόν της αντίδρασης). Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 1.5  για θετικά 

δυναμικά καταλύτη (UWR>0) το αιθυλενοξίδιο και το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι τα μοναδικά προϊόντα. Η μέγιστη εκλεκτικότητα προς 

αιθυλενοξίδιο είναι ίση με 55%. Η μείωση στο δυναμικό του καταλύτη στη 

τιμή UWR = -0.6V  προκαλεί μια εντυπωσιακή αύξηση στην εκλεκτικότητα 

προς ακεταλδευδη παράλληλα με μείωση της εκλεκτικότητας προς 
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Σχήμα 1.5. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη και της συγκέντρωσης του 
1,2-C2H4Cl2 στην εκλεκτικότητα προς αιθυλενοξείδιο (a) και ακεταλδεύδη (b) της 
αντίδρασης της εποξείδωσης του αιθυλενίου σε καταλύτη Ag εναποθετειμένο σε  
YSZ [20]  
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αιθυλενοξείδιο. Σε μόνιμη κατάσταση εκλεκτικότητα είναι ίση με 55% και 

0% προς ακεταλδεύδη και αιθυλενοξείδιο αντίστοιχα. Η προσθήκη 

αιθυλενοχλωριδίου C2H4Cl2 σταθεροποιεί την εκλεκτικότητα προς 

αιθυλενοξείδιο σε υψηλές τιμές ανεξάρτητα από το δυναμικό του 

καταλύτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 1.6. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη (UWR) της μερικής πίεσης του 
1,2-C2H4Cl2 στην εκλεκτικότητα της εποξείδωσης του αιθυλενίου σε Ag/β″-Al2O3 
[96]. T=260 °C, P=500 kPa, 4% Ο2, 13% C2H4 
 

Το σχήμα 1.6 απεικονίζει την επίδραση του δυναμικού του 

καταλύτη στην εκλεκτικότητα προς αιθυλενοξείδιο για διάφορες 

συγκεντρώσεις αιθυλενοχλωριδίου. Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα σε 

καταλύτη Pt εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη β″-Al2O3. στην 

περίπτωση αυτή η μέγιστη εκλεκτικότητα είναι ίση με 88%. 

Η σημαντική επίδραση του δυναμικού του καταλύτη στην 

εκλεκτικότητα μπορεί να φανεί από το σχήμα 1.7 για την αντίδραση, με 

σημαντική περιβαντολογική σημασία, της αναγωγής του NO από CO σε 

καταλύτη Pt εναποτεθειμένο σε β″-Al2O3.  

Μειώνοντας το δυναμικό του καταλύτη σε αρνητικές τιμές 

παρέχοντας δηλαδή ιόντα Na+ στην καταλυτική επιφάνεια, παρατηρείται 

μια αύξηση στην εκλεκτικότητα προς άζωτο κατά 3 φορές. Τα ιόντα του 

Na+ προκαλούν αύξηση τόσο στους ρυθμό της αντίδρασης όσο και στην 

εκλεκτικότητα του επιθυμητού προϊόντος, γεγονός που δεν συμβαίνει 
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συχνά. Η αύξηση αυτή τόσο στην ενεργότητα όσο και στην εκλεκτικότητα 

οφείλεται στην ενίσχυση της διάσπασης του μορίου του NO στην 

επιφάνεια του καταλύτη [62]. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και 

σε άλλες μελέτες αναγωγής του NO από Η2 [61], C2H4 [60] και C3H6 [94] σε 

Pt και Pd χρησιμοποιώντας ως στερεό ηλεκτρολύτη είτε β″-Al2O3 είτε YSZ 

ως στερεό ηλεκτρολύτη με επιβολή αρνητικού δυναμικού 
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Σχήμα 1.7. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στους ρυθμούς 
σχηματισμού CO2, N2, N2O και στην εκλεκτικότητα της αναγωγής του NO σε 
άζωτο[62]. Τ = 621 Κ P°NO = P°CO = 0.75 kPa  
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1.6. Ορισμοί και βασικά μεγέθη του φαινομένου  

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα διάφορα καταλυτικά 

συστήματα που έχουν ως τώρα μελετηθεί. Για να είναι δυνατή η σύγκριση 

μεταξύ τους όσον αφορά την εμφάνιση και το μέγεθος του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης έχουν οριστεί κάποιες παράμετροι οι 

οποίες περιγράφουν το φαινόμενο. 

1. Συντελεστής προσαύξησης ή συντελεστής ενίσχυσης Λ 

Ο συντελεστής προσαύξησης Λ ορίζεται από την σχέση: 

 

 Λ = ( ) ( )F
)s/eqgr(r

F2
)s/molO(r

Ι
−Δ

=
Ι

Δ  (1.4) 

 
Για μια καταλυτική αντίδραση που εμφανίζει το φαινόμενο είναι ⏐Λ⏐ > 1. 

Όταν είναι Λ>1, στην περίπτωση που η προς μελέτη αντίδραση είναι 

οξείδωση, ή Λ<-1, στην περίπτωση που η προς μελέτη αντίδραση είναι 

υδρογόνωση,  λέμε ότι η αντίδραση παρουσιάζει ηλεκτρόφοβο φαινόμενο 

NEMCA  ενώ όταν είναι Λ<-1, για οξείδωση, ή Λ > 1, για υδρογόνωση, 

παρουσιάζει ηλεκτρόφιλο φαινόμενο NEMCA (βλ. Πίνακα 1.1). 

Γενικεύοντας μια αντίδραση είναι ηλεκτρόφοβη όταν /r∂ ∂Φ  > 0 ή 

ισοδύναμα / WRr U∂ ∂  > 0 και ηλεκτρόφιλη όταν /r∂ ∂Φ  < 0 ή ισοδύναμα 

/ WRr U∂ ∂  < 0 

Έχει δειχθεί πειραματικά και αποδειχθεί θεωρητικά [4] ότι η τάξη 

μεγέθους του συντελεστή προσαύξησης Λ, για κάθε αντίδραση, μπορεί να 

εκτιμηθεί από τη σχέση: 

 
 ⏐Λ⏐ ≈ 2Fro/Io (1.5) 

 
όπου ro είναι ο καταλυτικός ρυθμός ανοιχτού κυκλώματος εκφρασμένος 

σε mol O/s και Ιο είναι το ρεύμα ανταλλαγής της διεπιφάνειας 
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μετάλλου|στερεού ηλεκτρολύτη. Το ρεύμα ανταλλαγής Ιο μπορεί να 

υπολογιστεί βάσει της εξίσωσης Butler-Volmer προσομοιώνοντας 

δεδομένα υπέρτασης-ρεύματος για το ηλεκτροχημικό κελί [47]. Όπως 

είναι φανερό από την εξίσωση (1.5) απαιτούνται ισχυρά πολώσιμες 

διεπιφάνειες μετάλλου – στερεού ηλεκτρολύτη, δηλαδή μικρό Io, για την 

επίτευξη μεγάλων τιμών |Λ|. Η τιμή του Io είναι ανάλογη του μήκους των 

ορίων τριών φάσεων (tpb) [2, 47] και μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια 

της παρασκευής του καταλυτικού στρώματος με κατάλληλη επιλογή της 

θερμοκρασίας πυροσυσσωμάτωσης από την οποία εξαρτάται το μέγεθος 

των μεταλλικών κόκκων και επομένως και το μήκος των ορίων τριών 

φάσεων. 

 Η μέγιστη τιμή του Λ που έχει μετρηθεί έως τώρα στις μελέτες του 

φαινομένου NEMCA χρησιμοποιώντας ως στερεό ηλεκτρολύτη YSZ είναι 

3×105 [1, 2], όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1.1. 

2. Λόγος προσαύξησης ρ 

Ο λόγος προσαύξησης ρ ορίζεται από τη σχέση: 

 ρ = 
οr
r   (1.6) 

όπου r είναι ο επαγόμενος εξ' αιτίας του φαινομένου NEMCA 

καταλυτικός ρυθμός και ro είναι ο αρχικός καταλυτικός ρυθμός ανοιχτού 

κυκλώματος. 

3. Συντελεστής προώθησης Pi 

Μια άλλη παράμετρος η οποία χρησιμοποιείται σε μελέτες NEMCA 

είναι ο συντελεστής προώθησης Pi του είδους i που είναι προωθητής για 

την αντίδραση (π.χ. Οδ-, Ναδ+) [22] και ορίζεται από τη σχέση: 

 Pi = 
i

r/r
θΔ

Δ ο  (1.7) 
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όπου θi είναι η κάλυψη του διαχεόμενου είδους (backspillover) από τον 

στερεό ηλεκτρολύτη στην καταλυτική επιφάνεια. Όταν είναι Pi >0 το 

διαχεόμενο είδος δρα σαν προωθητής για την καταλυτική αντίδραση ενώ 

όταν είναι Pi <0 δρα ως παρεμποδιστής και δηλητηριάζει την καταλυτική 

αντίδραση. 

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τιμές των παραπάνω 

παραμέτρων για τις αντιδράσεις που έχουν μελετηθεί έως τώρα. 
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1.7. Αρχή του φαινομένου NEMCA  

Το φαινόμενο NEMCA μπορεί εύκολα να αιτιολογηθεί από τον 

συνδυασμό απλών ηλεκτροχημικών και καταλυτικών αρχών. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.8, τα ιόντα τα οποία, με την 

εφαρμογή ρεύματος ή δυναμικού, φτάνουν στα όρια τριών φάσεων 

καταλύτη /στερεού ηλεκτρολύτη / αερίου πάνω στην οποία σχηματίζουν 

ροφημένα είδη (Ο(a), Na(a)) [48] έχουν μόνο τρεις πιθανότητες: 

• Εκρόφηση στην αέρια φάση 

• Αντίδραση με άλλα ροφημένα είδη 

• Διάχυση σε όλη την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του μεταλλικού 

ηλεκτροδίου (spillover) και στη συνέχεια είτε εκρόφηση, είτε 

αντίδραση με τα άλλα ροφημένα είδη. 

Είναι φανερό ότι στην πρώτη περίπτωση ο ρυθμός, r, της καταλυτικής 

αντίδρασης (π.χ. η οξείδωση του CO) δεν επηρεάζεται, ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση η αύξηση του ρυθμού, Δr, θα είναι περίπου ίση με I/nF (π.χ. 

άμεση αντίδραση του Ο2- με το CO). Στη τρίτη περίπτωση τα 

ηλεκτροχημικά μεταφερόμενα είδη στην καταλυτική επιφάνεια 

αλληλεπιδρούν με τα συνροφημένα αντιδρώντα και μεταβάλουν τις 

καταλυτικές ιδιότητες της καταλυτικής επιφάνειας με τρόπο μη 

προβλέψιμο. Η μεταβολή αυτή δεν υπόκειται στο νόμο του Faraday. 

Επομένως στη πρώτη και δεύτερη περίπτωση δεν εμφανίζεται φαινόμενο 

NEMCA αλλά στη τρίτη περίπτωση είναι λογικό να περιμένουμε την 

εμφάνιση του. Υπό συνθήκες είναι δυνατή η εμφάνιση του φαινομένου 

NEMCA στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή, όταν τα προϊόντα παραμένουν 

στην καταλυτική επιφάνεια και έχουν καταλυτικές ή προωθητικές 

ιδιότητες.  

Τα διαχεόμενα ιόντα που παρέχονται από τον στερεό ηλεκτρολύτη 

(backspillover) δημιουργούν  τη διλποστοιβάδα μετάλλου – στερεού 
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ηλεκτρολύτη καθώς και την ισοδύναμη διπλοστοιβάδα στη διεπιφάνεια 

μετάλλου – αερίου. Όπως ήδη προτάθηκε από τις αρχικές μελέτες [3] το 

φαινόμενο NEMCA οφείλεται στην προωθητική δράση των 

ηλεκτροχημικά μεταφερόμενων ιόντων από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς 

την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του μεταλλικού ηλεκτροδίου. 

 
 
Σχήμα 1.8. Πιθανά μονοπάτια των ροφημένων ειδών Ο(a) και Na(a) [48] τα οποία 
δημιουργούνται  κατά μήκος των ορίων των τριών φάσεων (tpb) με την 
εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος: (α) Εκρόφηση, (β) Αντίδραση, (γ) Διάχυση 
(backspillover) 
 
 

Τα ιόντα αυτά ονομάζονται backspillover (και όχι spillover) γιατί 

μεταφέρονται από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο – 

καταλύτη. Αυτά τα ιόντα μαζί με το αντισταθμιστικό τους φορτίο στον 

καταλύτη σχηματίζουν δίπολα και έτσι σχηματίζεται η αποτελεσματική 

διπλοστοιβάδα όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.9. Τα  είδη αυτά (Οδ-, Naδ+) 
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δρούν ως προωθητές και μεταβάλουν την ισχύ του δεσμού χημορόφησης 

των αντιδρώντων ή άλλων ενδιάμεσων ειδών και κατά συνέπεια 

τροποποιείται η ενέργεια ενεργοποίησης και ο καταλυτικός ρυθμός της 

υπό εξέταση αντίδρασης [47]. 

Μία από τις πρώτες παρατηρήσεις που οδήγησε στην εξήγηση για 

την εμφάνιση του φαινομένου NEMCA λόγω αυτών των ιόντων είναι ότι 

η σταθερά χρόνου τ της αύξησης του καταλυτικού ρυθμού κατά την 

επιβολή ενός σταθερού ρεύματος Ι είναι της τάξης : τ ≈ 2FN/I όπου F είναι 

η σταθερά Faraday και Ν η ενεργός επιφάνεια του καταλύτη. Η 

παράμετρος 2FN/I αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο για να 

σχηματιστεί ένα μονόστρωμα οξειδικών ειδών σε επιφάνεια με Ν ενεργά 

κέντρα όταν ιόντα Ο2- παρέχονται με ρυθμό Ι/2F. Προτάθηκε επίσης ότι 

αυτά τα είδη οξυγόνου (Οδ-) αντιδρούν με πολύ μικρότερο ρυθμό από το 

κανονικά ροφημένο οξυγόνο και ότι ο λόγος των ρυθμών αντίδρασης του 

ατομικά ροφημένου οξυγόνου(Ο) και του ανιονικού οξυγόνου(Οδ-) είναι 

περίπου ίσος με τον συντελεστή προσαύξησης Λ [18, 47]. 

 

 
Σχήμα 1.9. : Σχηματική αναπαράσταση ενός μεταλλικού ηλεκτροδίου 
εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη (YSZ, αγωγός ιόντων Ο2- ή β"-Al2O3 
αγωγός ιόντων Να+). Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα μεταξύ μετάλλου-στερεού 
ηλεκτρολύτη καθώς και η ισοδύναμη διπλοστοιβάδα που δημιουργείται στην 
διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου λόγω των διαχεόμενων ιόντων από το στερεό 
ηλεκτρολύτη (backspillover ion) [47]. 
 

Για τον καθορισμό της αρχής του φαινομένου της ηλεκτροχημικής 

προώθησης τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές της 
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επιστήμης επιφανειών, της κατάλυσης και της ηλεκτροχημείας οι οποίες 

παρουσιάζονται εν συντομία στη συνέχεια. 

1.7.1 Μετρήσεις του έργου εξόδου 

Στα πλαίσια της μελέτης του φαινομένου βρέθηκε ότι τα κελιά 

στερεών ηλεκτρολυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη καταγραφή 

και την ρύθμιση του έργου εξόδου των εκτεθειμένων στην αέρια φάση 

ηλεκτροδίων τους. Βρέθηκε ότι τόσο θεωρητικά [4, 47, 48, 98] όσο και 

πειραματικά [3, 98, 99] μέσω Kelvin probe (χωρητικός ταλαντωτής) [3, 98, 

99] όπως επίσης από μελέτες UPS [100] ότι ισχύει 

 
 eΔUWR = ΦW - ΦR 1.8 

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

έργο εξόδου του ηλεκτροδίου αναφοράς. 

Η εξίσωση 1.6 είναι πολύ σημαντική γιατί δείχνει ότι το έργο εξόδου 

του καταλυτικά ενεργού ηλεκτροδίου ενός κελιού στερεού ηλεκτρολύτη, 

εκτεθειμένο στην αέρια φάση μπορεί να μεταβληθεί έως τουλάχιστον 1eV 

[3, 99, 100] μέσω εφαρμογής δυναμικού ή ρεύματος. Θετικά ρεύματα 

αυξάνουν το έργο εξόδου Φ ενώ τα αρνητικά το μειώνουν. Φυσικά οι 

μεταβολές αυτές λαμβάνουν χώρα σε μοριακό επίπεδο από τα 

διαχεόμενα (spillover-backspillover) ιόντα από τον στερεό ηλεκτρολύτη 

προς τον καταλύτη και αντίστροφα. 
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1.7.2 Θερμικά Προγραμματισμένη Εκρόφηση (TPD) 
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Σχήμα 1.10. Φάσμα θερμικής εκρόφησης της Pt εναποτεθειμένης σε YSZ ύστερα 
από έκθεση σε ατμόσφαιρα Ο2 με πίεση PO2

 = 4×10-6 Torr στους 673 Κ για 
διάφορους χρόνους έκθεσης. Η έκθεση είναι εκφρασμένη σε kilolangmuirs (1kL = 
10-3 Torr’s. Η εκρόφηση γίνεται με γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 
β =1 Κ/s [47, 101]. Στο ένθετο του σχήματος φαίνεται η πειραματική διάταξη. 
 

Για την μελέτη της ηλεκτροχημικής προώθησης χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της θερμικά προγραμματισμένης εκρόφησης (TPD) [101-106], ένα 

από τα παλιότερα αλλά και τα ισχυρότερα εργαλεία της επιστήμης 

επιφανειών για την μελέτη της ρόφησης σε κρυσταλλικούς και 

πολύκρυσταλλικούς καταλύτες. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η ρόφηση 

οξυγόνου σε πολυκρυσταλλικά καταλυτικά στρώματα εναποτεθειμένα σε 

YSZ ως συνάρτηση του δυναμικού του καταλύτη σε συνθήκες υπερυψηλού 

κενού και θερμοκρασίες μεταξύ 600 – 900 Κ. Το οξυγόνο παρέχεται  τόσο 

από την αέρια φάση όσο και ηλεκτροχημικά ως ιοντικό οξυγόνο Ο2- με 

εφαρμογή ρεύματος μεταξύ του καταλυτικού στρώματος Pt ή Ag και του 

βοηθητικού ηλεκτροδίου από Au.  

Στο Σχήμα  1.10 φαίνεται η πειραματική διάταξη καθώς και τα 

φάσματα TPD μετά από ρόφηση Ο2 από την αέρια φάση στους 673 Κ για 

καταλυτικό στρώμα Pt. Είναι σαφές και από προηγούμενες μελέτες [101] 

 

HE

Pt-WE

Au-CE
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ότι η θερμοκρασία εκρόφησης της κορυφής ΤP για το απλά ροφημένο 

οξυγόνο είναι μεταξύ 720 – 740 Κ  
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Σχήμα 1.11. Φάσμα θερμικής εκρόφησης του οξυγόνου σε στρώμα Pt 
εναποτεθειμένου σε YSZ [101, 102] μετά από ρόφηση οξυγόνου από την αέρια 
φάση στους 673 Κ και PO2 = 4×10-6 Torr για 1800 s (7.2 kL) ακολουθούμενη από 
ηλεκτροχημική παροχή Ο2- (Ι = +15 μΑ) για διάφορες χρονικές περιόδους. Η 
εκρόφηση γίνεται με σταδιακή θέρμανση με ρυθμό β =1 Κ/s, 2FNG/I = 2570 s [102].
 

Το αποτέλεσμα της συνδυασμένης ρόφησης οξυγόνου από την 

αέρια φάση και ηλεκτροχημικά φαίνεται στο Σχήμα 1.11. Η επιφάνεια της 

Pt εκτίθεται σε ατμόσφαιρα Ο2 με πίεση PO2 = 4×10-6 Torr για 1800s (7.2 kL) 

ακολουθούμενη από ηλεκτροχημική παροχή Ο2- (Ι = 15 μΑ) για διάφορες 

χρονικές περιόδους t1, έτσι ώστε να έχουμε συνθήκες ηλεκτροχημικής 

προώθησης. Όπως μπορούμε να δούμε και από το σχήμα έχουμε 

τουλάχιστον δύο ευκρινείς καταστάσεις ροφημένου οξυγόνου. 

 Το ασθενώς ροφημένο οξυγόνο (ΤP ∼ 675 – 685 Κ) η οποία εκροφάται 

40 – 50 Κ χαμηλότερα από την ροφημένη κατάσταση οξυγόνου μέσω της 

αέριας φάσης. Το ισχυρά ροφημένο οξυγόνο (ΤP ∼ 750 – 780 Κ) εκροφάται 

περίπου 30 Κ υψηλότερα από το κανονικά ροφημένο οξυγόνο από την 

αέρια φάση και σχηματίζεται πλήρως όταν το ηλεκτροχημικά 
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παρεχόμενο οξυγόνο είναι συγκρίσιμο με 2FNG/I (=2570 s για το πείραμα 

του Σχήματος 1.11). Η καταγεγραμμένη αύξηση του ρυθμού στις μελέτες 

NEMCA για καταλυτικές οξειδώσεις με θετικά δυναμικά (ηλεκτρόφοβη 

συμπεριφορά) αφείλεται στη γρήγορη οξειδωτική δράση του ασθενώς 

ροφημένου οξυγόνου. Το ισχυρά ροφημένο backspillover ανιόν οξυγόνου 

είναι σημαντικά (Λ φορές) λιγότερο δραστικό. 

1.7.3 Κυκλική βολταμετρία  
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Σχήμα 1.12. Βολταμμογράφημα ενός ηλεκτροδίου Pt εναποτεθειμένο σε YSZ σε 
Τ=653 Κ και PO2

=0.1 kPa όπου φαίνεται η επίδραση του χρόνου tH σε θετικό 
δυναμικό UWR=300 mV στην αναγωγή του οξυγόνου. Εμφανίζονται δύο κορυφές 
γ και δ [112]. Ταχύτητα σάρωσης 30 mV/s 
 

Η κυκλική βολταμετρία είναι μια από τις πιο κοινές τεχνικές στην 

υγρή ηλεκτροχημεία για την μελέτη των ροφημένων ειδών και της 

κινητικής της αντίδρασης [107-109] αλλά μόνο πρόσφατα και σε 

περιορισμένο βαθμό χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτροχημεία στερεής 

κατάστασης [17, 101, 110-112]. Με κατάλληλη επιλογή του ρυθμού 

σάρωσης (υ), και άλλων λειτουργικών συνθηκών μπορεί κάποιος να πάρει 

χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των ροφημένων ειδών στα 

μεταλλικά ηλεκτρόδια τα οποία είναι εναποτεθειμένα στον στερεό 

ηλεκτρολύτη. Η διπλή φύση του χημοροφημένου οξυγόνου στο 
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καταλυτικό ηλεκτρόδιο της Pt το οποίο παρέχεται ηλεκτροχημικά μέσω 

της YSZ φαίνεται καθαρά στο Σχήμα 1.12. Η πρώτη κορυφή αναγωγής του 

οξυγόνου αντιστοιχεί στο κανονικά χημοροφημένο οξυγόνο (κατάσταση 

γ). Η δεύτερη κορυφή αναγωγής του οξυγόνου εμφανίζεται μετά από 

παρατεταμένη εφαρμογή ρεύματος  [112] και αντιστοιχεί στη κατάσταση 

δ δηλαδή στο backspillover οξυγόνο. 

1.7.4 Φασματοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης 

Η τεχνική της φασματοσκοπίας σύνθετης αντίστασης είναι μια από τις 

πιο κοινά χρησιμοποιούμενες τεχνικές στην ηλεκτροχημεία τόσο στην 

υγρή όσο και στη στερεάς κατάστασης. Στο σχήμα 1.13 φαίνεται η 

συμπεριφορά του καταλυτικού ηλεκτροδίου από Pd εναποτεθειμένο σε 

YSZ και εκτεθειμένο σε αέριο μείγμα CH4/O2 [74]. Η αντίσταση ΖRE 

σχετίζεται με την ωμική αντίσταση του ηλεκτροδίου ενώ τα ημικύκλια C1 

και C2 σχετίζονται με την αντίδραση μεταφοράς φορτίου 
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Σχήμα 1.13. Φάσματα σύνθετης αντίστασης (διαγράμματα Nyquist) το σύστημα 
CH4, O2, Pd /YSZ για διάφορα δυναμικά καταλύτη [74]. Δυναμικό ανοιχτού 
κυκλώματος U°WR=-0.13V  
 



Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

 34

στα όρια των τριών φάσεων (tpb). Το C1 πιθανότατα σχετίζεται με τα όρια 

τριών φάσεων που καλύπτονται από PdO ενώ το C2 με τα όρια τριών 

φάσεων που καλύπτονται από Pd. Σε αυτό αντιστοιχούν χωρητικότητες 

με τιμές Cd,1 και Cd,2 οι οποίες υπολογίζονται από την σχέση ZRE,i⋅Cd,i = 2πfm,i 

(i = 1,2) και fm,i είναι η συχνότητα στην κορυφή του ημικυκλίου i. Οι τιμές 

των Cd,1 και Cd,2 υπολογίστηκαν 0.1 μF/cm2 και 0.1  έως 10 μF/cm2. Το τρίτο 

ημικύκλιο C3 είναι το ημικύκλιο backspillover. Εμφανίζεται μόνο κατά την 

εφαρμογή θετικού δυναμικού UWR δηλαδή όταν παρέχονται O2- στην 

επιφάνεια του καταλύτη. Η χωρητικότητα, Cd,3, που αντιστοιχεί σε αυτό το 

ημικύκλιο υπολογίζεται πάλι από την σχέση ZRE,3⋅Cd,3 = 2πfm,3 και είναι ίση 

με 200 μF/cm2. Αυτή οφείλεται στην αντίδραση μεταφοράς φορτίου (1.9) η 

οποία λαμβάνει χώρα σε όλη την επιφάνεια του καταλυτικού ηλεκτροδίου 

που εκτίθεται στην αέρια φάση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να δούμε ότι η φασματοσκοπία 

σύνθετης αντίστασης παρέχει απτές αποδείξεις για τον σχηματισμό της 

ισοδύναμης διπλοστοιβάδας στη διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου. Η 

χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας αυτής είναι της τάξης των 100 - 300 

μF/cm2, συγκρίσιμη με τη διπλοστοιβάδα μεταξύ μετάλλου – στερεού 

ηλεκτρολύτη. 

1.7.5 Μελέτες XPS 

Η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων με ακτίνες-X είναι από τις πιο 

ισχυρές τεχνικές της επιστήμης επιφανειών επιτρέποντας όχι μόνο 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των επιφανειών (περισσότερο ακριβής 

στα πρώτα 3 – 5 επιφανεικά μονοστρώματα) αλλα δίνοντας πληροφορίες 

του χημικού περιβάλλοντος των ειδών μέσω της μετατόπισης της 

ενεργειακής στάθμης των ηλεκτρονίων. Με την βοήθεια του XPS 

επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός των ειδών backspillover. Η πρώτη μελέτη 
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XPS έγινε σε Ag/YSZ όπου υπο συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης 

σχηματίζεται ένα νέο είδος οξυγόνου στον Ag (Ο1s στα 529.2 eV) [100]. 

Παρόμοια μελέτη XPS έγινε και σε Pt/YSZ (Σχήμα 1.14) [22] της 

οποίας τα συμπεράσματα περιγράφονται παρακάτω: 

• Με εφαρμογή θετικού ρεύματος δημιουργείται ένα νέο είδος 

οξυγόνου (Ο 1s στα 528.8 eV) στην επιφάνεια του καταλυτικού 

ηλεκτροδίου της Pt που είναι εκτεθειμένο στην αέρια φάση (κορυφή 

δ στο Σχήμα 1.14) 

• Το κανονικά χημοροφημένο οξυγόνο (Ο 1s στα 530.2 eV) 

δημιουργείται επίσης υπό την επιβολή θετικού ρεύματος (κορυφή γ 

στο Σχήμα 1.14). Οι μέγιστες καλύψεις της καταστάσεως γ και δ 

είναι συγρίσιμες και ίσες με 0.5 έκαστη. 

• Το νέο είδος του ιοντικού οξυγόνου (Ο 1s στα 528.8 eV) σχηματίζεται 

στην επιφάνεια της Pt με σταθερά χρόνου 2FNG/I, όπου Ι είναι το 

εφαρμοζόμενο ρεύμα (κορυφή δ στο Σχήμα 1.14). 

• Το οξειδωτικό (backspillover) οξυγόνο (κατάσταση δ) είναι 

σημαντικά λιγότερο αντιδραστικό με την αναγωγική ατμόσφαιρα 

(H2 και CO) σε UHV από το κανονικά χημοροφημένο ατομικό 

οξυγόνο. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις δίνουν μια άμεση εξήγηση της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης όταν χρησιμοποιούναι στερεοί ηλεκτρολύτες 

αγωγοί ιόντων οξυγόνου [22]. Η χρήση του XPS έχει επίσης επιβεβαιώσει 

ότι το ηλεκτροχημικά ελεγχόμενο ιόν Na είναι η αρχή της ηλεκτροχημικής 

ενίσχυσης όταν χρησιμοποιούνται στερεοί ηλεκτρολύτες αγωγοί ιόντων 

Na+ όπως η β″-Al2O3 [29, 94]. 
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Σχήμα 1.14. Φάσμα XPS  για το Ο1s σε δείγμα Pt/YSZ στους 673Κ (A): Ι=0, ΔVWR=0, 
(B): I=40 μΑ, ΔUWR=1.2V (C): Διαφορά φάσματος για το Ο1s μεταξύ (Α) και (Β) [22].
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1.7.6 Μελέτες UPS  

Σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά την αρχή του φαινομένου 

NEMCA έχουν γίνει χρησιμοποιώντας την φασματοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων με υπεριώδη ακτινοβολία (UPS) σε ηλεκτρόδια Pt και 

Ag εναποτεθειμένα σε YSZ. Σε αυτή την περίπτωση το έργο εξόδου των 

ηλεκτρονίων μπορεί να προσδιοριστεί από την ενέργεια αποκοπής των 

δευτερογενών ηλεκτρονίων (Σχήμα 1.15) [100, 113]. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1.15 β η μεταβολή στο έργο εξόδου της επιφάνειας του Ag 

εκτεθειμένη στην αέρια φάση είναι πολύ κοντά στην επιβαλλόμενη 

μεταβολή του δυναμικού του καταλύτη ΔUWR. Για την περίπτωση του Ag 

βρέθηκε ότι τόσο η ανοδική όσο και η καθοδική πόλωση οδηγεί στο 

σχηματισμό μικρών απομονωμένων σωματιδίων στην επιφάνεια της YSZ. 

Τόσο το επίπεδο Fermi όσο και το έργο εξόδου, των απομονωμένων 

σωματιδίων Ag, βρέθηκε να μεταβάλλεται με την υπέρταση του 

ηλεκτροδίου του Ag αλλά οι αλλαγές είναι μικρότερες σε σχέση με το 

συνεχές στρώμα Ag [100]. 
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Σχήμα 1.15. Φάσμα φωτοηλεκτρονίων με υπεριώδη ακτινοβολία [100] για (α) 
καθοδική και (β) ανοδική πόλωση σε γαλβανικό κελί Ag/YSZ/Pd,PdO στους 820 
K. Στο (γ) φαίνεται η ανύψωση στο επίπεδο Fermi για τα μικρά σωματίδια του Ag 
υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης σε μεγέθυνση κατά πέντε φορές. 
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1.7.7 Μελέτες SERS 

Αποδείξεις για τον έλεγχο από το δυναμικό των spillover – 

backspillover ειδών οξυγόνου μεταξύ της YSZ και του Ag λήφθηκαν 

χρησιμοποιώντας την επιφανειακά ευαίσθητη φασματοσκοπία Raman 

(SERS) [28]. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1.16 η ανοδική πόλωση 

προκαλεί μια μερατόπιση της κάλυψης του οξυγόνου στην επιφάνεια του 

Ag και μια μικρή αύξηση σε υψηλότερες  συχνότητες, ενδεικτικό μιας 

μικρής ισχυροποίησης του δεσμού Ο – Ο των ενεργών σε Raman μοριακά 

ροφημένων ειδών οξυγόνου. Ο Haller και οι συνεργάτες του [28] έχουν 

παρατηρήσει την εμφάνιση μιας ζώνης χαμηλών συχνοτήτων ν ∼ 200 cm-1, 

η οποία πιθανών να ανήκει στο ιονικά συνδεδεμένο οξυγόνο κάτω από 

συνθήκες ανοδικής πόλωσης. 

1.7.8 Μελέτες PEEM  

Η τεχνική της φασματοσκοπίας φωτοεκπομπής ηλεκτρονίων 

(PEEM) είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική και ενδιαφέρουσα τεχνική για 

χωροταξική μέτρηση του έργου εξόδου, καθώς τόσο η τεχνική του 
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Σχήμα 1.16. Φάσμα SERS του ροφημένου οξυγόνου σε Ag/YSZ στους 300 °C [28] 
κάτω από (a) σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και με επιβολή δυναμικού (b) 
UWR= -2 V  (c) UWR= +2 V. Τα φάσματα (b) και (c) έχουν ληφθεί σε μόνιμη 
κατάσταση. w = 200 mW, τ = 2 s, ssw = 2 cm-1 
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χωρητικού ταλαντωτή (Kelvin probe) όσο και η φασματοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων με υπεριώδη ακτινοβολία (UPS) είναι μέθοδοι πολύ 

φτωχή ανάλυση (∼ mm). Το Σχήμα 1.17.α δείχνει το καταλυτικό 

ηλεκτρόδιο της Pt (ανοιχτόχρωμο) εναποτεθειμένο σε YSZ (σκουρόχρωμο) 

[39].  

Στο Σχήμα φαίνονται τρεις κυκλικές περιοχές ακάλυπτης YSZ να 

ενώνονται μεταξύ τους μέσω λεπτών αγωγών ακάλυπτης YSZ. Η 

υπόλοιπη επιφάνεια είναι Pt. Στις εικόνες  PEEM η YSZ εμφανίζεται πιο 
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Σχήμα 1.17. Εικόνα PEEM της μικροδομής της Pt/YSZ. Φαίνονται τρία κυκλικά 
πεδία της YSZ τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με αγωγούς και περιβάλλονται 
από το στρώμα της Pt [39]. Τοπικές μεταβολές της φωτεινότητας παρατηρούνται 
στα τρία παράθυρα (α) κατά τη διάρκεια ηλεκτροχημικής άντλησης στους Τ = 695 
Κ.   
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σκοτεινή σε σχέση με το στρώμα της Pt επειδή έχει αμελητέα πυκνότητα 

καταστάσεων στο επίπεδο Fermi σε σχέση με αυτό ενός μετάλλου όπως 

είναι η Pt. 

Η μεταβολή της φωτεινότητας και επομένως του έργου εξόδου Φ 

ενός γειωμένου καταλυτικού ηλεκτροδίου Pt φαίνεται στο σχήμα 1.17.β 

(παράθυρο 2 και 3) και της YSZ  (παράθυρο 1) σε πλήρη συμφωνία με τα 

προαναφερθέντα για τα δύο επίπεδα Fermi. Το σχήμα δείχνει την 

παρατηρούμενη μεταβολή του τοπικού έργου εξόδου μέσα στα τρία 

σημειωμένα τετράγωνα ( το 1 είναι κυρίως πάνω στην YSZ, ενώ τα 2 και 3 

πάνω σε Pt). Όπως φαίνεται και από το σχήμα το τοπικό έργο εξόδου (το 

οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο της φωτεινότητας) ακολουθεί την 

μεταβολή του επιβαλλόμενου δυναμικού UWR. 
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1.7.9 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σήραγγας (STM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σήραγγας (STM) χρησιμοποιήθηκε 

πρόσφατα σε ατμοσφαιρική πίεση [114] για την απόδειξη ότι τα 

backspillover ιόντα είναι η αρχή εμφάνισης του φαινομένου της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης όταν χρησιμοποιείται σαν στερεός 

ηλεκτρολύτης β″-Al2O3 ο οποίος είναι αγωγός ιόντων Να+ όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 1.18. Ένας μονοκρύσταλλος Pt με εκτεθειμένη επιφάνεια 

  

 
 
Σχήμα 1.18. Εικόνες STM της επιφάνειας Pt(111) εναποτεθειμένης σε β″-Al2O3 
[114] εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικό αέρα μετά από ηλεκτροχημικό καθαρισμό 
της επιφάνειας από Na (α), μετά από ηλεκτροχημική παροχή Na (β). Στο σχήμα 
(α) φαίνεται η δομή  Pt(111)-(2×2)-Ο ενώ στο (β) η αντίστροφη  Pt(111)-(12×12)-Na 
(Μέγεθος σάρωσης 319 Å, Ut = +100mV, It = 1.8nA) [114]. Στο σχήμα (γ) φαίνεται η 
ισοδύναμη διπλοστοιβάδα η οποία σχηματίζεται από τα ιόντα Na+δ (12×12) – Na  
στην επιφάνεια της Pt η οποία αποτελείται από επίπεδα Pt(111) εναποτεθειμένη 
σε β″-Al2O3 [98, 115]  
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Pt με δομή (111) τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή  στερεού 

ηλεκτρολύτη β″-Al2O3. Για την επίτευξη μηχανικής και ηλεκτρικής επαφής 

μεταξύ μονοκρυστάλλου και στερεού ηλεκτρολύτη τοποθετείται 

περιμετρικά από τον μονοκρύσταλλο στρώμα Pt. Η εφαρμογή αρνητικού 

ρεύματος έχει σαν αποτέλεσμα την διάχυση (backspillover) Na στην 

επιφάνεια της Pt(111) το οποίο σε χαμηλές επιφανειακές καλύψεις (<0.01) 

σχηματίζει δομή Pt(111)-(12×12)-Na (Σχήμα 1.18 α) πάνω στην 

προϋπάρχουσα δομή Pt(111)-(2×2)-Ο. Η επιβολή θετικού ρεύματος 

απομακρύνει εντελώς το Na αφήνοντας τη δομή Pt(111)-(2×2)-Ο άθικτη 

(Σχήμα 1.18 β). Τελικά, στο Σχήμα 1.18γ φαίνεται το υπερκείμενο πλέγμα 

του Na πάνω στη διεπιφάνεια Pt/αέριας φάσης (σε μικρότερη μεγέθυνση) 

όπου κάθε σφαίρα είναι το προσκολλημένο στο πλέγμα της Pt(111) ιόν 

Naδ+ [71, 115]. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάθε προσκολλημένο Naδ+ 

διαταράσσει το ηλεκτρονικό νέφος αρκετών γειτονικών ατόμων Pt, έτσι 

ώστε ακόμη και σε χαμηλές καλύψεις του Naδ+ (0.01) η ισοδύναμη 

διπλοστοιβάδα να εμφανίζεται “πυκνή”. 
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1.7.10 Κβαντομηχανικοί Υπολογισμοί 

Πρόσφατες βασικές θεωρητικές κβαντομηχανικές μελέτες της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης που βασίζονται σε μοντέλα συστάδων 

οξυγόνου ροφημένων στη μεταλλική επιφάνεια Cu και Pt με 

συνροφημένα αρνητικά ή θετικά ιόντα ή σημειακά φορτία [41] έχουν 

επιβεβαιώσει την γραμμική εξάρτηση της ισχύς του δεσμού του Οξυγόνου 

με το έργο εξόδου του μετάλλου που έχει παρατηρηθεί στις πειραματικές 

μελέτες. Η θεωρητικά υπολογισμένη κλίση της ενέργειας δέσμευσης 

συναρτήσει του έργου εξόδου Φ για την περίπτωση του ατομικά 

χημοροφημένου οξυγόνου στην Pt (Σχήμα 1.19) είναι -0.5 αντί για -1 που 

μετρήθηκε πειραματικά μέσω της τεχνικής TPD (Θερμικά 

Προγραμματισμένης Εκρόφησης) [101, 102].   

Επομένως μια από τις βασικές πειραματικές  παρατηρήσεις της 

Ηλεκτροχημικής Προώθησης επιβεβαιώνεται μέσω των θεωρητικών 

κβαντομηχανικών υπολογισμών, δηλαδή η ενέργεια δέσμευσης των 
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Σχήμα 1.19. Ενέργεια ρόφησης του οξυγόνου, Εads συναρτήσει της μεταβολής 
του έργου εξόδου, όπως καταγράφεται από την συστάδα ΗΟΜΟ (highest 
occupied molecular orbital) για την Pt25/Ο. Οι καμπύλες αντιστοιχούν σε 
συστάδες με σημειακό φορτίο (PC) φαίνονται τόσο η καμπύλη Stark καθώς και η 
πλήρης SCF [41]. 
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δεκτών ηλεκτρονίων (όπως το Ο) μειώνεται (αυξάνεται) με αύξηση 

(μείωση) του έργου εξόδου με γραμμικό τρόπο και οφείλεται στις 

απωθητικές (ελκτικές) αλληλεπιδράσεις δίπολου-δίπολου μεταξύ Ο και 

συνροφημένων ανιονικών (κατιονικών) ειδών και αντίστροφα. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν κυρίως “μέσω κενού” και σε μικρότερο 

βαθμό “μέσω μετάλλου” 

1.7.11 Μαθηματική Μοντελοποίηση και Κανόνες της 
Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης 

Το φαινόμενο της  Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης όπως έχει ήδη 

αναφερθεί έχει μελετηθεί για πάνω από 60 καταλυτικά συστήματα. Η 

αρχή του φαινομένου αυτού είναι η εισαγωγή  ηλεκτροχημικά 

ελεγχόμενων προωθητικών ειδών στις καταλυτικές  επιφάνειες 

εναποτεθειμένες σε στερεούς ηλεκτρολύτες. Ο μηχανισμός ενίσχυσης 

είναι ο ίδιος με αυτόν της κλασικής (χημικής) ενίσχυσης όπου τα 

προωθητικά είδη προστίθενται είτε κατά τη διάρκεια της παρασκευής του 

καταλύτη είτε ως συστατικό της αέριας φάσης [4, 47, 48, 69-71]. 

Με προσεκτική ταξινόμηση της βιβλιογραφίας για την 

ηλεκτροχημική και κλασική ενίσχυση έχουν εξαχθεί τέσσερις απλοί και 

ακριβείς κανόνες  [116] οι οποίοι δίνουν σε κάποιο την δυνατότητα να 

προβλέψει την συμπεριφορά του ρυθμού συναρτήσει του έργου εξόδου, Φ, 

(ηλεκτρόφοβη, ηλεκτρόφιλη, τύπου volcano και αντίστροφου volcano) με 

βάση την εξάρτηση του ρυθμού από τα αντιδρώντα σε μη προωθημένη 

καταλυτική επιφάνεια. Η εξάρτηση του ρυθμού από το έργο εξόδου 

καθορίζεται, γενικά από την εξάρτηση του ρυθμού συναρτήσει της pD, 

δηλαδή από την μερική πίεση του αντιδρώντος που είναι δότης 

ηλεκτρονίων, εκτός ίσως από την περίπτωση που η κάλυψη της 

καταλυτικής επιφάνειας από το αντιδρών αυτό είναι ιδιαίτερα μικρή. 

Αυτοί οι τέσσερις “γενικοί” κανόνες G1 έως G4 οδηγούν σε τρεις 
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πρακτικούς κανόνες P1 έως P3, οι οποίοι υπαγορεύουν την επιλογή του 

προωθητικού τύπου (ηλεκτροθετικό ή ηλεκτραρνητικό) με βάση την φύση 

(δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων) του πιο ισχυρά ροφημένου αντιδρώντος 

στην καταλυτική επιφάνεια. Αυτοί οι γενικοί πειραματικοί κανόνες 

βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις κανόνες, F1 και F2, υποδεικνύοντας το 

αποτέλεσμα της μεταβολή του έργου εξόδου η οποία προκαλείται από τον 

προωθητή στην ισχύ του δεσμού χημορόφησης των δοτών και δεκτών 

ηλεκτρονίων: 

 
F1. Η αύξηση του έργου εξόδου, Φ, αυξάνει την ισχύ του δεσμού 

χημορόφησης για τα ροφημένα είδη που είναι δότες ηλεκτρονίων, 

D, και μειώνει την ισχύ του δεσμού για τα ροφημένα είδη που είναι 

δέκτες, Α. 

F2. Η μείωση του έργου εξόδου, Φ, μειώνει την ισχύ του δεσμού 

χημορόφησης για τα ροφημένα είδη που είναι δότες ηλεκτρονίων, 

D, και αυξάνει την ισχύ του δεσμού για τα ροφημένα είδη που είναι 

δέκτες ηλεκτρονίων, Α. 

 
Οι θεμελιώδεις αυτοί κανόνες επιβεβαιώνονται τόσο από την 

πειραματική βιβλιογραφία της επιστήμης επιφανειών αλλά και από 

ακριβή μοντέλα κβαντομηχανικών υπολογισμών [48, 116]. Αν και δεν 

υπάρχει καμιά εξαίρεση στους κανόνες θα είναι ενδιαφέρον η σύγκριση 

αυτών με περισσότερα καταλυτικά συστήματα όπου η εξάρτηση του 

ρυθμού από το έργο εξόδου καθώς και από τις μερικές αντιδρώντων pA, pD 

θα μελετάται εκτενέστερα. 
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2.1. Πειραματική διάταξη 

Το διάγραμμα ροής της πειραματική διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν τα πειράματα παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.1. Αποτελείται από τρία κύρια μέρη: τη μονάδα τροφοδοσίας, τον 

αντιδραστήρα και την μονάδα ανάλυσης. 

 
Σχήμα 2.1. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διάταξης 
 

Στη μονάδα της τροφοδοσίας παρέχονται τα επιθυμητά αέρια 

ανάλογα με την αντίδραση που μελετάται: π.χ.: C2H2, C2H4, H2, He. Τα 

αντιδρώντα που χρησιμοποιούνται είναι ήδη αραιωμένα σε He. Για 

περαιτέρω αραίωσή τους, όταν αυτό είναι επιθυμητό, χρησιμοποιείται 

υπέρ καθαρό He. Τα αέρια αντιδρώντα αναμιγνύονται και στη συνέχεια 

στέλνονται στον αντιδραστήρα μέσω μιας 4πορτης βαλβίδας. Η 4πορτη 
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βαλβίδα παρέχει τη δυνατότητα παράκαμψης του αντιδραστήρα για λήψη 

δείγματος και ανάλυση των αντιδρώντων.  

Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα ήταν 

αντιδραστήρας τύπου μονού θαλάμου, ο οποίος φαίνεται στο Σχήμα 2.2. 

Αποτελείται από ένα σωλήνα χαλαζία (quartz) μήκους 15 cm και 

διαμέτρου 2.6 cm κλειστό στο ένα άκρο.  

 

 
Σχήμα 2.2. Αντιδραστήρας τύπου μονού θαλάμου 
 

Το επάνω μέρος στερεώνεται σε κατάλληλα σχεδιασμένη 

υδρόψυκτη ατσάλινη κεφαλή με τη βοήθεια δακτυλίων (o-ring), ώστε να 

επιτυγχάνεται η αεροστεγής προσαρμογή του σωλήνα στην κεφαλή. 

Τέλος, στην κεφαλή είναι προσαρμοσμένοι δύο ανοξείδωτοι σωλήνες που 

χρησιμοποιούνται για την είσοδο και την έξοδο των αερίων στον 

αντιδραστήρα. Ο σωλήνας από την έξοδο του αντιδραστήρα ως την 

μονάδα ανάλυσης έχει την δυνατότητα να θερμαίνεται μέχρι τους 200 °C 
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για να αποφεύγεται τυχόν συμπύκνωση των προϊόντων, στο σωλήνα, 

όταν είναι αυτό πιθανό να συμβεί και το οποίο θα οδηγούσε σε 

λανθασμένη ανάλυση των προϊόντων. Για την καλύτερη εμφύσηση των 

αντιδρώντων στον καταλύτη τοποθετείται στον σωλήνα εισόδου ένα 

ακροφύσιο κατασκευασμένο από χαλαζία το οποίο φτάνει πολύ κοντά 

στην επιφάνεια του καταλύτη. Στον εσωτερικό του σωλήνα 

τοποθετούνται τα καταλυτικά δισκία του στερεού ηλεκτρολύτη με τα τρία 

ηλεκτρόδια, τα οποία στερεώνονται στον αντιδραστήρα με τη βοήθεια 

τριών συρμάτων χρυσού. Τα σύρματα χρυσού χρησιμοποιούνται 

ταυτόχρονα για την επίτευξη ηλεκτρικής επαφής μεταξύ των 

ηλεκτροδίων του καταλυτικού δισκίου και του εξωτερικού κυκλώματος. Τα 

σύρματα του χρυσού είναι μηχανικά στερεωμένα πάνω στο καταλυτικό 

δισκίο με τη βοήθεια δύο κεραμικών ράβδων, συνήθως αλουμίνας, οι 

οποίες τα συγκρατούν πάνω στα ηλεκτρόδια. Τα καταλυτικά δισκία 

αποτελούνται από τον στερεό ηλεκτρολύτη και τα ηλεκτρόδια εργασίας, 

αναφοράς και βοηθητικό. Στην μια πλευρά του στερεού ηλεκτρολύτη 

τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό τα οποία είναι 

συνήθως κατασκευασμένα από Au  ενώ στην άλλη πλευρά, και ακριβώς 

απέναντι από το βοηθητικό ηλεκτρόδιο, τοποθετείται το ηλεκτρόδιο 

εργασίας. Το ηλεκτρόδιο εργασίας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

και ο καταλύτης της προς μελέτη αντίδρασης.  

Σε αυτόν τον τύπο του αντιδραστήρα και τα τρία ηλεκτρόδια είναι 

εκτεθειμένα στο αέριο μίγμα της αντίδρασης και για το λόγο αυτό τα 

ηλεκτρόδια βοηθητικό και αναφοράς παρασκευάζονται από Au το οποίο 

είναι σχετικά αδρανές μέταλλο για τις αντιδράσεις που μελετήθηκαν. 

Βέβαια εφόσον το ηλεκτρόδιο αναφοράς εκτίθεται στο αέριο μίγμα είναι 

ηλεκτρόδιο "ψευδοαναφοράς",  όπως έχει ήδη σχολιαστεί σε πρόσφατες 
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εργασίες [1,2]. Ο αντιδραστήρας στις συνθήκες που διεξήχθησαν τα 

πειράματα λειτουργεί σαν ένας CSTR [3].  

Η μέτρηση της θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα γίνεται με 

θερμοστοιχείο τύπου Κ και καταγράφεται σε ενδεικτικό Fluke 2160 A. 

Με χρήση ενός ποτενσιοστάτη – γαλβανοστάτη (G/P) (π.χ. Amel 

533) είναι δυνατή η επιβολή ρεύματος ή δυναμικού μεταξύ των 

ηλεκτροδίων εργασίας και βοηθητικού ή εργασίας και αναφοράς 

αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση η λειτουργία είναι γαλβανοστατική 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ποτενσιοστατική λειτουργία.  

Η μονάδα ανάλυσης αποτελείται από ένα αέριο χρωματογράφο 

εφοδιασμένο με τις κατάλληλες χρωματογραφικές στήλες ανά περίπτωση 

και ένα υπέρυθρο αναλυτή διοξειδίου του άνθρακα για την συνεχή 

καταγραφή και μέτρηση του CO2 στην περίπτωση που η προς μελέτη 

αντίδραση έχει ως προϊόν CO2. Το σήμα του αναλυτή CO2 καθώς και οι 

τιμές ρεύματος – δυναμικού από τον ποτενσιοστάτη καταγράφονται με 

καταγραφικό δύο γραφίδων (Yokogama 3066). 

Η μέτρηση της αέριας σύστασης στην είσοδο και την έξοδο του 

αντιδραστήρα γίνεται με την μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 2.1. Ο χρωματογράφος που χρησιμοποιήθηκε 

στην μελέτη της υδρογόνωσης του ακετυλενίου είναι ο Perkin Elmer S300 

εφοδιασμένος με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και με δύο 

χρωματογραφικές στήλες μία Porapak N, όπου γινόταν η ανίχνευση του 

ακετυλενίου, του αιθυλενίου και του αιθανίου, και μία Molecular Sieve 

όπου γινόταν η ανίχνευση του υδρογόνου. Οι στήλες ήταν συνδεδεμένες 

παράλληλα με ξεχωριστό εισαγωγέα δείγματος για κάθε μία και 

κατάληγαν στον θερμικό ανιχνευτή για την ανάλυση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των προϊόντων και αντιδρώντων. Η δειγματοληψία γινόταν 

με την βοήθεια ειδικής ογκομετρικής σύριγγας και το δείγμα εισαγόταν 



Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

 56

με την βοήθεια αυτής στον κατάλληλο εισαγωγέα δείγματος του 

χρωματογράφου. Για την επεξεργασία του σήματος του χρωματογράφου 

και την ολοκλήρωση των κορυφών χρησιμοποιήθηκε ο ολοκληρωτής HP 

3394 A.  

Στη μελέτη της μερικής οξείδωσης του βουταδιενίου λόγω της 

πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η ανάλυση των προϊόντων μερικής 

οξείδωσης των υδρογονανθράκων C4 [4] στήθηκε εξαρχής σύστημα 

ανάλυσης με βάση τον αέριο χρωματογράφο Varian 3800 εφοδιασμένο με 

ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας 

(FID). Η δειγματοληψία γινόταν με την βοήθεια δύο εξάπορτων βαλβίδων 

και ο διαχωρισμός με δύο χρωματογραφικές στήλες μία CTR-1(1/4″, 6ft) 

και μία τριχοειδή στήλη Chrompack (Cp-SiL 8 CB; ID 0.53 mm, 50m). Η 

έξοδος της CTR-1 είναι συνδεμένη με τον ανιχνευτή θερμικής 

αγωγιμότητας όπου γίνεται η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός 

του Ο2, CO2, CO και H2O. Η έξοδος της τριχοειδούς στήλης ήταν συνδεμένη 

με τον ανιχνευτή ιονισμού φλόγας και γίνεται η ανίχνευση και ο 

ποσοτικός προσδιορισμός των προϊόντων εκλεκτικής οξείδωσης. Στην 

τριχοειδή στήλη ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ανάλυση δείγματος 

από ογκομετρική μικροσύριγγα μέσω εισαγωγέα δείγματος ο οποίος είναι 

συνδεμένος σε σειρά μετά την εξάπορτη βαλβίδα δειγματοληψίας όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 2.1. Η επεξεργασία και ολοκλήρωση του σήματος 

του χρωματογράφου γινόταν με την βοήθεια Η/Υ και του προγράμματος 

Star Chromatography Workstation το οποίο έδινε την δυνατότητα 

βοηθούμενο και από την διάταξη του χρωματογράφου την ταυτόχρονη 

ανάλυση δειγμάτων και από τους δύο ανιχνευτές. Στο Σχήμα 2.3 

φαίνονται δύο αντιπροσωπευτικά χρωματογραφήματα κατά την ανάλυση 

των προϊόντων της οξείδωσης του βουταδιενίου. 
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Σχήμα 2.3. Αντιπροσωπευτικά χρωματογραφήματα από την ανάλυση των 
προϊόντων για την αντίδραση της μερικής οξείδωσης του βουταδιενίου. 
 

Η ανάλυση γινόταν χρησιμοποιώντας θερμοκρασιακό πρόγραμμα 

σταδιακής αύξησης της θερμοκρασίας, λόγω της αργής έκλουσης των 

προϊόντων μερικής οξείδωσης από τις στήλες. Η θερμοκρασία αρχικά 

ήταν 40 °C για 7 min στη συνέχεια η θερμοκρασία ανέβαινε στους 150 °C 
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με ρυθμό 25 °C /min και παραμονή εκεί για 4 min όπου ολοκληρωνόταν 

και η ανάλυση. Η ανάλυση των αντιδρώντων γινόταν με παράκαμψη του 

αντιδραστήρα μέσω της 4πορτης βαλβίδας που υπάρχει πριν από αυτόν 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.1. Η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής 

γινόταν με βαθμονομημένο ροόμετρο φυσαλίδας το οποίο τοποθετείται 

στην έξοδο του συστήματος μετά την μονάδα ανάλυσης. 
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2.2. Πειραματική διαδικασία 

 

Στη μελέτη της υδρογόνωσης του ακετυλενίου σαν καταλύτης, 

ηλεκτρόδιο εργασίας, χρησιμοποιήθηκε Pd εναποτεθειμένο σε β˝- Al2O3 

ενώ το ηλεκτρόδιο αναφοράς και το βοηθητικό είναι από Αu όπως 

φαίνεται και από το Σχήμα 2.4.α. Τα ηλεκτρόδια παρασκευάζονται από 

οργανομεταλλικές πάστες του κάθε μετάλλου. Για την παρασκευή του Pd 

χρησιμοποιήθηκε η πάστα της Engelhard A-1118 ενώ για την παρασκευή 

του Αu χρησιμοποιήθηκε η πάστα της Engelhard A-2985. Στη μελέτη της 

μερικής οξείδωσης του βουταδιενίου σαν καταλύτης χρησιμοποιείται ο 

βιομηχανικός καταλύτης Ag0.73V2O5.365 ο οποίος παρασκευάζεται από 

πάστα η οποία αποτελείται από σκόνη βιομηχανικού καταλύτη, ο οποίος 

προμηθεύτηκε από την BASF, με συνδετικό υλικό poly-vinyl-acetate και 

διαλύτη ethyl-acetate. Τα ηλεκτρόδια του χρυσού που χρησιμοποιούνται ως 

ηλεκτρόδιο εργασίας, βοηθητικό και αναφοράς, όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 2.4.β, παρασκευάζονται από οργανομεταλλική πάστα Αu όπως και 

στην προηγούμενη μελέτη. 

(α) 

 
 

(β) 

 
 

Σχήμα 2.4. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των ηλεκτροδίων, για τις 
μελέτες της παρούσας εργασίας. Pd εναποτεθειμένο σε β˝- Al2O3 (α) και 
Ag0.73V2O5.365   εναποτεθειμένο πάνω στο ηλεκτρόδιο εργασίας σε YSZ (β). 
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Τα δισκία της β˝- Al2O3 αγοράστηκαν από τις Ceramatec και Ionotec, 

ενώ τα δισκία της YSZ προμηθεύτηκαν από την Didier Werke AG.  

Για την παρασκευή των ηλεκτροδίων ακολουθείται διαδικασία 

τεσσάρων σταδίων: ξήρανση, καύση οργάνικών, πυροσσυσωμάτωση και 

αναγωγή σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί μετά την 

πυροσσυσωμάτωση το οξείδιο του επιθυμητού μετάλλου όπως στη 

περίπτωση του Pd. Η διαδικασία αυτή φαίνεται αναλυτικά στο Πίνακα 2.1 

για την παρασκευή των ηλεκτροδίων και των καταλυτικών στρωμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες που έγιναν στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας.  

Επειδή το στρώμα του βιομηχανικού καταλύτη Ag0.73V2O5.365 είναι μη 

αγώγιμο (αντίσταση του καταλυτικού στρώματος 1-5 kΩ) δεν είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  σαν ηλεκτρόδιο εργασίας και γι’ αυτό τον 

λόγω εναποτίθεται πάνω σε ένα στρώμα Αu παρασκευασμένο με τον ίδιο 

τρόπο όπως το βοηθητικό και το ηλεκτρόδιο αναφοράς. 

Πίνακας 2.1. Διαδικασία παρασκευής  ηλεκτροδίων και των καταλυτικών 
στρωμάτων 

 Αu Pd Ag0.73V2O5.365 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Ξήρανση 

1 h 

450 ºC παρουσία αέρα 
Καύση Οργανικών 

1 h 

800 ºC 450 ºC 450 ºC 
Πυροσυσσωμάτωση 

1 h 2 h 3 h 

25 ºC 

10-20 min Αναγωγή – 

1% H2 σε He 

– 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Υδρογόνωση ακετυλενίου σε Pd/β˝- Al2O3  
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3.1. Εισαγωγή 

Η υδρογόνωση του ακετυλενίου έχει γίνει αντικείμενο πολλών 

μελετών λόγω του πρακτικού αλλά και θεωρητικού ενδιαφέροντος που 

παρουσιάζει η αντίδραση αυτή [1-4]. Η υδρογόνωση του ακετυλενίου 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την απομάκρυνση του C2H2 από 

ρεύματα C2H4, που παράγονται από μονάδες διάσπασης νάφθας [5] και 

χρησιμοποιούνται για παρασκευή πολυμερών. Το ακετυλένιο βρίσκεται 

συνήθως με περιεκτικότητα 1% σε σύνθετο αέριο μίγμα το οποίο περιέχει 

10 – 20 % Η2 (front-end mixtures) ή κυρίως σε μίγμα το οποίο περιέχει μόνο 

αιθυλένιο-αιθάνιο (tail-end mixtures)[2, 6]. Η συγκέντρωση του 

ακετυλενίου στο μείγμα του αιθυλενίου  πρέπει να μειωθεί σε λιγότερο 

από 5 ppm για να καλυφθούν οι προδιαγραφές των μονάδων 

πολυμερισμού, δηλαδή την αποφυγή της δηλητηρίασης του καταλύτη και 

την μεταβολή των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος. Υπάρχουν δύο 

προσεγγίσεις για την μείωση του ακετυλενίου σε αυτά τα επίπεδα, (i) ο 

διαχωρισμός και (ii) η υδρογόνωση του σε αιθυλένιο και αιθάνιο. Ο 

διαχωρισμός του ακετυλενίου από το αιθυλένιο γίνεται πολύ δύσκολα και 

για το λόγο αυτό είναι αντιοικονομικός, ενώ η υδρογόνωση είναι αρκετά 

ελκυστική διεργασία για την απομάκρυνση του ακετυλενίου, με τον 

περιορισμό βεβαίως, για οικονομικούς λόγους, η εκλεκτικότητα προς 

αιθυλένιο να είναι πολύ υψηλή [2, 6-8]. Το Pd εναποτεθειμένο σε α-Al2O3 

είναι ο καταλύτης που χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία [2, 7, 8] 

λόγω της καλής εκλεκτικότητας του για την αντίδραση αυτή σε σχέση με 

άλλους καταλύτες, δηλαδή λόγω της ικανότητας του να μειώνει την 

συγκέντρωση του ακετυλενίου σε μικρά επίπεδα  χωρίς ταυτόχρονα το 

αιθυλένιο να υδρογονώνεται περαιτέρω προς αιθάνιο σε μεγάλο βαθμό. 

Οι κύριες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι: 
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 C2H2 + Η2 → C2Η4 , ΔΗ298 Κ = -172 kJ/mol 3.1 

 

 C2Η4 + Η2 → C2Η6 , ΔΗ298 Κ = -137 kJ/mol 3.2  

 

Διάφορες μελέτες [4] έχουν δείξει ότι μπορεί να λάβει χώρα και η 

απευθείας υδρογόνωση του ακετυλενίου προς αιθάνιο. 

 

 C2Η2 + 2Η2 → C2Η6 ΔΗ298 Κ = -309 kJ/mol 3.3 

 
Εκτός από τις κύριες αντιδράσεις έχει βρεθεί ότι λαμβάνουν χώρα 

και αντιδράσεις πολυμερισμού προς πολυμερή με μικρή αλυσίδα κυρίως 

C4+ και C6+  [2, 4, 7, 8] τα οποία είναι πρόδρομες ενώσεις των “πράσινων 

ελαίων” που συναντώνται συχνά στη βιομηχανία. 
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3.2. Θεωρητική ανασκόπηση 

3.2.1 Προσρόφηση – Απορρόφηση Υδρογόνου σε Pd 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Η2 προσροφάται διασπαστικά στην 

επιφάνεια του παλλαδίου με θερμότητα προσρόφησης από 24 – 110 kJ/mol, 

ανάλογα με τον τύπο του φορέα, των προσμίξεων και της 

προεπεξεργασίας που έχει γίνει [2]. Το παλλάδιο, κυρίως το μη 

υποστηριγμένο, εκτός από την προσρόφηση του υδρογόνου έχει την 

ιδιότητα να το απορροφά. Δύο διαφορετικές φάσεις υδριδίου του 

παλλαδίου σχηματίζονται σύμφωνα με αποτελέσματα από ισόθερμες 

διαλυτότητας και ακτίνων –Χ [9]: η φάση – α η οποία είναι φτωχή σε 

υδρογόνο και η πλούσια σε υδρογόνο φάση – β. Η παρουσία της  φάσης-β 

προκαλεί αύξηση στο ρυθμό υδρογόνωσης του ακετυλενίου αλλά 

ταυτόχρονα προκαλεί δραστική μείωση της εκλεκτικότητας προς 

αιθυλένιο. Η διάσπαση της β-φάσης ακολουθείται από σημαντική αύξηση 

της εκλεκτικότητας. Έχει βρεθεί ότι η φάση-β μειώνεται με την διασπορά 

του καταλύτη ή την χρήση διμεταλλικών καταλυτών όπως PdCu, PdSn και 

PdPb [2, 5, 9, 10]. 

3.2.2 Προσρόφηση C2Η2 και C2Η4 σε Pd 

 Για την προσρόφηση του αιθυλενίου σε καταλύτες Pd διάφοροι 

τύποι ροφημένων ειδών έχουν προταθεί καθώς υπάρχει η δυνατότητα 

τόσο διασπαστικής  όσο και μοριακής προσρόφησης. Ένα μέρος της 

προσρόφησης έχει δειχθεί ότι είναι μη αντιστρεπτή [2, 11]. Πιθανότατα η 

διασπαστική προσρόφηση του αιθυλενίου είναι υπεύθυνη για την 

υδρογόνωσή του περαιτέρω σε αιθάνιο, δηλαδή άτομα Η προερχόμενα 

από το διασπαστικά προσροφημένο  αιθυλένιο αντιδρούν με αυτό που 

έχει προσροφηθεί  μοριακά με αποτέλεσμα το σχηματισμό αιθανίου [1, 2, 

4]. Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει τις διάφορες μορφές του προσροφημένου 
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αιθυλενίου που έχουν βρεθεί ότι υπάρχουν πάνω στο καταλύτη Pd μέσω 

φασματοσκοπικών τεχνικών [1, 2, 12]. 

Διάφορες μορφές προσροφημένου ακετυλενίου  έχουν επίσης 

καταγραφεί [1, 2, 12] όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.2. Το ακετυλένιο 

μπορεί να προσροφηθεί τόσο  μοριακά όσο και διασπαστικά. Η 

διασπαστική ρόφηση του ακετυλενίου θεωρείται υπεύθυνη για τον 

πολυμερισμό με προϊόντα πολυμερή μικρής αλυσίδας [1, 2, 4, 7].  

  

    
π-complex di-σ-adsorbed ethylidene vinyl ethylidyne 

 
Σχήμα 3.1. Μορφές προσροφημένου αιθυλενίου στο Pd  
 
 

Επίσης έχει αναφερθεί η ύπαρξη μιας μορφής προσροφημένου 

ακετυλενίου με μέση σύνθεση C2Ηx (x=1.4 για την περίπτωση του Pd) το 

οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίδραση της υδρογόνωσης [2, 7]. Τα 

είδη αυτά μπορούν να ενεργούν ως μέσον μεταφοράς υδρογόνου μεταξύ 

του μοριακά προσροφημένου ακετυλενίου και αυτού που έχει ροφηθεί 

διασπαστικά. Απόδειξη αυτού είναι η προσρόφηση τόσο του ακετυλενίου 

όσο και του αιθυλενίου σε δύο στάδια.  Στο πρώτο στάδιο συμβαίνει μια 

    
π-complex di-σ-adsorbed ethylidene vinyl ethylidyne vinylidene
 
Σχήμα 3.2. Μορφές προσροφημένου ακετυλενίου στο Pd  
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μη αντιστρεπτή διασπαστική προσρόφηση, ενώ στο δεύτερο στάδιο το 

ακετυλένιο και το αιθυλένιο προσροφούνται πάνω σε αυτό το αρχικό 

στρώμα. Επομένως τα είδη που λαμβάνουν μέρος στην υδρογόνωση δεν 

ροφούνται κατευθείαν πάνω στη μεταλλική επιφάνεια του καταλύτη 

αλλά πάνω στο καρβονικό υπόστρωμα [1, 2, 4, 7, 13]. Είναι γενικά 

αποδεκτό στην καταλυτική κοινότητα ότι το ακετυλένιο ροφάται πολύ 

ισχυρότερα σε σχέση με το αιθυλένιο, ενώ το αιθάνιο ροφάται πολύ 

ασθενώς. Η ενέργεια σύνδεσης του ακετύλενίου έχει υπολογιστεί στα 7 

kcal/mol για το άτομο του Pd και 20 kcal/mol για το Pd2. Οι αντίστοιχες 

τιμές για το αιθυλένιο είναι 12 και 19 kcal/mol [14]. Επιπλέον η 

πιθανότητα προσκόλλησης του ακετυλενίου είναι μεγαλύτερη από αυτή 

του αιθυλενίου γιατί έχει τα ενεργά π-τροχιακά σε όλες τις γωνίες γύρω 

από τον άξονα C – C, ενώ το αιθυλένιο έχει τα π-τροχιακά μόνο στο 

επίπεδο που είναι κάθετο στο μοριακό [14]. Τόσο το ακετυλένιο όσο και το 

αιθυλένιο ροφούνται στα ίδια ενεργά κέντρα με αποτέλεσμα το ροφημένο 

ακετυλένιο να εμποδίζει την ρόφηση του αιθυλενίου μιας και ροφάται πιο 

ισχυρά, συνεπώς εμποδίζει την υδρογόνωση του αιθυλενίου σε αιθάνιο. 

Παρόλα αυτά στη βιομηχανία η συγκέντρωση του ακετυλενίου είναι πολύ 

μικρή με αποτέλεσμα να ροφούνται και τα δύο στην καταλυτική 

επιφάνεια και να λαμβάνει παράλληλα χώρα εκτός από την υδρογόνωση 

του ακετυλενίου και υδρογόνωση του αιθυλενίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια 

την μείωση της εκλεκτικότητας [7]. Έχει βρεθεί επίσης με την βοήθεια 

ισοτόπου άνθρακα 14C [4] ότι υπάρχει ένα παράλληλο βήμα με αυτό της 

υδρογόνωσης του ακετυλενίου σε αιθυλένιο, το οποίο οδηγεί σε απευθείας 

υδρογόνωση του ακετυλενίου σε αιθάνιο. Αυτό συμβαίνει κατά το 

σχηματισμό ισχυρά ροφημένων ενδιάμεσων ειδών όπως το ethylidyne. Ο 

σχηματισμός των ειδών αυτών και επομένως η απευθείας υδρογόνωση 

του ακετυλενίου,  παρατηρείται σε χαμηλή μερική πίεση ακετυλενίου και 

υψηλή μερική πίεση υδρογόνου. Τα ενδιάμεσα αυτά είδη προέρχονται από 
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την αντίδραση του ακετυλενίου με το υδρογόνο το οποίο προέρχεται από 

το διασπαστικά ροφημένο ακετυλένιο [15]. Ο σχηματισμός των ειδών 

αιθυλιδυνίου απαιτεί την ύπαρξη τριών ελεύθερων γειτονικών ενεργών 

κέντρων τα οποία είναι διαθέσιμα σε χαμηλή συγκέντρωση ακετυλενίου.  

3.2.3 Αντιδράσεις πολυμερισμού – Εναπόθεση άνθρακα  

Κατά τη διάρκεια της υδρογόνωσης του ακετυλενίου σε αιθυλένιο 

παράγονται επίσης και πολυμερή μικρής αλυσίδας, τα οποία αποτελούν 

σοβαρό πρόβλημα σε βιομηχανική κλίμακα. Τα πολυμερή αυτά συνήθως 

είναι C4+ και C6+ των οποίων το υγρό μέρος παραμένει στη καταλυτική 

επιφάνεια και είναι γνωστά ως “πράσινα έλαια”. Τα πολυμερή αυτά 

σχηματίζονται από το ακετυλένιο καθώς έχει παρατηρηθεί ότι δεν 

σχηματίζονται κατά την υδρογόνωση του αιθυλενίου [1, 2, 4]. Η 

παραγωγή πολυμερών έχει βρεθεί ότι αυξάνεται όσο μειώνεται ο λόγος 

Η2 / C2Η2 καθώς επίσης και με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η αύξηση 

της συγκέντρωσης του υδρογόνου έχει βρεθεί ότι παρεμποδίζει την 

παραγωγή πολυμερών [2, 16, 17]. Έχει αναφερθεί ότι τα πολυμερή μικρής 

αλυσίδας όπως τα C4+ και C6+ παράγονται κυρίως από το βινυλιδένιο το 

οποίο είναι το ενδιάμεσο είδος που κυριαρχεί στην επιφάνεια του 

παλλαδίου [3, 8]. 

Ο μηχανισμός σχηματισμού άνθρακα στον καταλύτη δεν έχει 

διαλευκανθεί πλήρως ως σήμερα. Έχει αναφερθεί ότι ο άνθρακας 

σχηματίζεται κατά την διασπαστική ρόφηση του ακετυλενίου κατά τη 

διάρκεια της διεργασίας υδρογόνωσης του καθώς έχει βρεθεί ότι ο 

σχηματισμός άνθρακα είναι αμελητέος για μηδενική μερική πίεση 

υδρογόνου στην τροφοδοσία [18]. Επίσης έχει αναφερθεί ότι η αύξηση στη 

μερική πίεση του υδρογόνου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

συγκέντρωσης του άνθρακα στην επιφάνεια του καταλύτη [8, 18].    
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Τόσο το υγρό κλάσμα των πολυμερών, το λεγόμενο “πράσινο 

έλαιο”, όσο και ο άνθρακας συσσωρεύονται πάνω στην καταλυτική 

επιφάνεια με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του καταλύτη. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η συσσώρευση αυτή φράζει τους 

καταλυτικούς πόρους με αποτέλεσμα η διεργασία να ελέγχεται από 

φαινόμενα μεταφοράς μάζας.   

3.2.4 Ενεργότητα –Εκλεκτικότητα    

Η μεγιστοποίηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο είναι στόχος 

σχεδόν όλων των μελετών που έχουν γίνει για την αντίδραση αυτή. 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην βιβλιογραφία για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού. Το CO το οποίο χρησιμοποιείται και στη βιομηχανική 

πρακτική έχει βρεθεί ότι αυξάνει σημαντικά την εκλεκτικότητα προς 

αιθυλένιο. Υπάρχουν πολλές γνώμες σχετικά με τον μηχανισμό με τον 

οποίο το CΟ αυξάνει την εκλεκτικότητα. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η 

αύξηση της εκλεκτικότητας οφείλεται στην ανταγωνιστική ρόφηση του 

CO με το C2Η4 [3, 19]. Άλλοι θεωρούν ότι το CO εκτοπίζει το υδρογόνο από 

την καταλυτική επιφάνεια με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο 

υδρογόνο το οποίο μπορεί να διαχυθεί και να αντιδράσει με το αιθυλένιο 

[20, 21]. Έχει αναφερθεί επίσης ότι το CO το οποίο έχει ροφηθεί στην 

καταλυτική επιφάνεια μειώνει τα διαθέσιμα καταλυτικά κέντρα για το 

σχηματισμό ethylidyne, το οποίο χρειάζεται τρία γειτονικά κέντρα και 

είναι υπεύθυνο για την απευθείας υδρογόνωση του ακετυλενίου σε 

αιθάνιο [4]. Το CO μειώνει επίσης την ενεργότητα του καταλύτη, μειώνει 

δηλαδή τόσο το ρυθμό υδρογόνωσης του ακετυλενίου όσο του αιθυλενίου 

αλλά η μείωση στο ρυθμό υδρογόνωσης του αιθυλενίου είναι αρκετά 

μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας. Έχει 

αναφερθεί ότι η προσθήκη CΟ στο αντιδρών μείγμα δεν έχει μεγάλη 
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επίδραση στους ρυθμούς σχηματισμού πολυμερών μικρής αλυσίδας, C4+ 

και C6+. [22].     

Εκτός από το CO γίνεται χρήση διμεταλλικών καταλυτών δηλαδή 

προσθήκη δεύτερου μετάλλου στον καταλύτη Pd  καθώς και προσθήκη 

άλλων προωθητών με στόχο την αύξηση της εκλεκτικότητας. Ο ρόλος των 

προωθητών αυτών μπορεί να χωριστεί σε γεωμετρικό και ηλεκτρονιακό. 

Οι προωθητές που αυξάνουν την εκλεκτικότητα λόγω της επίδρασης τους 

στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καταλύτη μειώνουν τον αριθμό των 

πολλαπλών ενεργών κέντρων τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

διασπαστική ρόφηση του ακετυλενίου και ταυτόχρονα μειώνουν την φάση 

β του υδριδίου του Pd. Τέτοιοι προωθητές είναι ο Cu [21] το Si [16] ο Au 

[13]. Από την άλλη πλευρά ο Ag αλλάζει τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες 

(αυξάνει την πυκνότητα του d – δεσμικού τροχιακού) του Pd [23-26]. Άλλοι 

προωθητές μεταβάλουν τόσο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όσο και τις 

ηλεκτρονακές ιδιότητες. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα οξείδια του Ti, 

Nb και Ce [17, 27].   

Η αντίδραση αυτή έχει μελετηθεί με τη βοήθεια του φαινομένου 

της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλύτη Pt [28]. Τα ηλεκτροχημικά 

παρεχόμενα ιόντα Na+ στην καταλυτική επιφάνεια έχουν σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας της Pt, ενός κανονικά μη 

εκλεκτικού καταλύτη, σε επίπεδα τα οποίο παρατηρούνται σε καταλύτες 

Pd. 
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3.3. Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή 

της μελέτης της υδρογόνωσης του ακετυλενίου σε ηλεκτροχημικά 

προωθημένο καταλύτη Pd εναποτεθειμένο σε β˝- Al2O3 φαίνεται στο 

Σχήμα 3.3. Αποτελείται από τον αντιδραστήρα, τη μονάδα τροφοδοσίας 

και την μονάδα ανάλυσης. Η μονάδα ανάλυσης αποτελείται από ένα 

αέριο χρωματογράφο Perkin Elmer S300. Ο χρωματογράφος είναι 

εφοδιασμένος με δύο χρωματογραφικές στήλες μία Porapak N, όπου 

γινόταν η ανίχνευση του ακετυλενίου, του αιθυλενίου και του αιθανίου,   

και μία Molecular Sieve όπου γινόταν η ανίχνευση του υδρογόνου. Η 

επεξεργασία του σήματος του χρωματογράφου και η ολοκλήρωση των 

κορυφών γινόταν με την βοήθεια του  ολοκληρωτή HP 3394 A. Τα 

προϊόντα και τα αντιδρώντα εγχύονται στον αέριο χρωματογράφο μέσω 

ειδικής ογκομετρικής σύριγγας.  

 
Σχήμα 3.3. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης 
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Τα αντιδρώντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 

μελέτης ήταν καθαρό Η2 της Messer Gresheim, πιστοποιημένα μείγματα 

C2Η2/C2Η4/He επίσης της Messer Gresheim (1% C2Η2, 10% C2Η4 και 1.5% 

C2Η2, 7.5% C2Η4) τα οποία ήταν δυνατό να αραιώνονται περαιτέρω σε 

υπέρ-καθαρό He (99.999%) της Air Liquide. 

Τα δισκία της β˝- Al2O3 προμηθεύτηκαν από την Ceramatec και 

Ionotec.  Για την παρασκευή των ηλεκτροδίων αναφοράς και βοηθητικού 

χρησιμοποιήθηκε πάστα χρυσού της Engelhard Α-1118. Η διαδικασία 

παρασκευής των ηλεκτροδίων αυτών είναι η εξής: 

• Εφαρμογή ενός λεπτού στρώματος οργανομεταλλικής πάστας 

• Ξήρανση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες για μία ώρα 

• Καύση των οργανικών συστατικών της πάστας στους 450 °C 

παρουσία αέρα για μία ώρα 

• Πυροσυσσωμάτωση στους 800 °C για μία ώρα 

  Το καταλυτικό στρώμα παρασκευάζεται από πάστα Pd της 

Engelhard A-2985 ως εξής; 

• Εφαρμογή ενός λεπτού στρώματος οργανομεταλλικής πάστας  

• Ξήρανση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες για μία ώρα 

• Καύση των οργανικών συστατικών της πάστας στους 450 °C 

παρουσία αέρα για μία ώρα 

• Πυροσυσσωμάτωση στους 450 °C για δύο ώρες 

• Αναγωγή στον αντιδραστήρα στους 25 °C με 1% Η2 σε He για 10 – 20 

λεπτά 

Με την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται η παρασκευή καλά 

προσκολλημένων  μεταλλικών ηλεκτροδίων στο δισκίο της β˝- Al2O3. Οι 

αντιστάσεις που μετρούνται κατά μήκος των ηλεκτροδίων είναι 5-10 Ω για 

το στρώμα χρυσού και περίπου 1kΩ για το καταλυτικό στρώμα πριν την 

αναγωγή, λόγω του σχηματισμού PdΟ, και 5-20 Ω για το Pd μετά την 
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αναγωγή . Η ποσότητα του παλλαδίου που εναποτίθενται με τη 

διαδικασία αυτή είναι περίπου 0.3 mg. Η ποσότητα του καταλύτη μπορεί 

να αυξηθεί περαιτέρω με εφαρμογή δεύτερου ή τρίτου στρώματος στο ήδη 

υπάρχον καταλυτικό στρώμα ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. 

Στο Σχήμα 3.4 φαίνονται μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο του καταλύτη τόσο σε κάτοψη όσο και πλάγια όψη. 

 
Το ηλεκτροχημικό κελί που δημιουργείται είναι: 

 
C2Η2, C2Η4,  

C2Η6, Η2 
Pd β˝- Al2O3 Au C2Η2, C2Η4, 

C2Η6, Η2 
  

Όπου τόσο το ηλεκτρόδιο εργασίας – καταλύτης όσο και τα 

ηλεκτρόδια αναφοράς και βοηθητικό είναι εκτεθειμένα στο αντιδρών 

μείγμα.   

Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη αυτή ήταν 

αντιδραστήρας μονού θαλάμου ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ο όγκος του αντιδραστήρα είναι 20 cm3. Οι 

ογκομετρικές παροχές των αντιδρώντων στην μελέτη αυτή κυμαίνονταν 

μεταξύ 10 – 250  STP cm3/min. Ο αντιδραστήρας βρέθηκε ότι 

συμπεριφέρεται σαν CSTR στις πειραματικές συνθήκες της παρούσας 

 
Σχήμα 3.4. Μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) του καταλύτη 
Pd/β˝- Al2O3 σε κάτοψη και πλάγια όψη 
 

Pd 

Pd β˝-Al2O3 
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μελέτης. Μετρήσεις των ρυθμών αντίδρασης σε συγκεκριμένη σύσταση 

αντιδρώντος μείγματος για διάφορες παροχές έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

περιορισμοί από φαινόμενα εξωτερικής διάχυσης. Η ωριαία ταχύτητα 

χώρου αντιδραστήρα GHSV υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
 GHSV = (bA)-1G°y°C2Η2  3.4 

 
Όπου G° είναι η ολική παροχή στην είσοδο του αντιδραστήρα, y°C2Η2 

είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του ακετυλενίου στην είσοδο του 

αντιδραστήρα, b είναι το πάχος του καταλυτικού στρώματος, τυπικά 10 

μm, και Α είναι η ολική γεωμετρική επιφάνεια του καταλύτη που είναι 

εκτεθειμένη στο αντιδρών μείγμα όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.5. 

 
Οι ρυθμοί κατανάλωσης ακετυλενίου, παραγωγής αιθυλενίου και 

αιθανίου (rC2Η2, rC2Η4 και rC2Η6 αντίστοιχα) είναι εκφρασμένοι σε mol/s και 

υπολογίζονται από το γραμμομοριακό κλάσμα του καθενός στην είσοδο 

και την έξοδο του αντιδραστήρα, από: 

  

 rC2Η2 = G°y°C2Η2 - G yC2Η2 3.5 

 

 rC2Η4 = G yC2Η4 - G°y°C2Η4  3.6 

 

 

 
 
Σχήμα 3.5. Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των  ηλεκτροδίων  
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 rC2Η6 = G yC2Η6   3.7 

 
όπου y°i  και yi είναι το γραμμομοριακό κλάσμα στην είσοδο και στην 

έξοδο του αντιδραστήρα αντίστοιχα. G° και G είναι η γραμμομοριακή 

παροχή εκφρασμένη σε mol/s στην είσοδο και στην έξοδο του 

αντιδραστήρα αντίστοιχα. 

Η μετατροπή του ακετυλενίου καθώς και η εκλεκτικότητα της 

αντίδρασης προς αιθυλένιο υπολογίζονται από τις εξισώσεις: 

 

 
22
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HC

yG
Gy

1C
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Το ισοζύγιο μάζας για τον άνθρακα είναι: 

 

 G°y°C2Η2 + G°y°C2Η4 = GyC2Η2 + GyC2Η4 + GyC2Η6  3.10  

  

Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση 3.10 η εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο 

μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

 2 6

2 2 2 2

C H

C H C H

Gy
S=1-

G°y° -Gy
 3.11 

 
Το κλείσιμο του ισοζυγίου μάζας του άνθρακα για όλες της μετρήσεις 

είναι μικρότερο από ±1%  
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3.4. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν τρεις 

διαφορετικούς καταλύτες οι οποίοι συνοψίζονται και παρουσιάζονται τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους στον πίνακα Ι-1 του παραρτήματος. 

3.4.1 Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη στους ρυθμούς της 
αντίδρασης, στην εκλεκτικότητα και τη μετατροπή 

Στο Σχήμα 3.6 φαίνεται η επίδραση του δυναμικού του καταλύτη, 

UWR, στο ρυθμό κατανάλωσης ακετυλενίου, παραγωγής αιθανίου και 

αιθυλενίου σε μόνιμη κατάσταση στους 70°C και με αντιδρών μείγμα 0.33 

kPa C2Η2, 1.7 kPa C2Η4 και 8 kPa Η2. Ο καταλύτης στον οποίο έγινε η 

μελέτη είναι ο S1.1. 

 Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την κυκλική μεταβολή 

του δυναμικού. Ξεκινώντας από δυναμικό UWR = +500 mV, όπου η 

επιφάνεια είναι καθαρή από ιόντα Na+ [29, 30], ακολουθεί σταδιακή 

μείωση του δυναμικού μέχρι τα -1000 mV και ακολούθως σταδιακή 

αύξηση του δυναμικού μέχρι το αρχικό σημείο, δηλαδή στα +500 mV. Κάθε 

σημείο λαμβάνεται μετά από εφαρμογή δυναμικού για αρκετές ώρες έτσι 

ώστε ο ρυθμός να φτάσει σε μόνιμη κατάσταση και πρακτικά το ρεύμα να 

μηδενιστεί (< 2 – 3 μΑ). Μειώνοντας το δυναμικό δηλαδή παρέχοντας 

ιόντα νατρίου στην επιφάνεια του καταλύτη, ο ρυθμός παραγωγής 

αιθανίου μειώνεται κατά 8-φορές (ρ = r/r° = 0.13) ενώ ο ρυθμός 

κατανάλωσης του ακετυλενίου μειώνεται κατά 3-φορές(ρ = 0.36) σε σχέση 

με τους ρυθμούς που αντιστοιχούν σε καταλυτική επιφάνεια καθαρή από 

ιόντα νατρίου (r°). Δηλαδή, το Na+ παρεμποδίζει τόσο την παραγωγή του 

αιθανίου όσο και την κατανάλωση του ακετυλενίου αλλά παρεμποδίζει 

την παραγωγή του αιθανίου σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο από 55% σε 
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80% όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.7. Η μετατροπή του ακετυλενίου 

μειώνεται από 20% σε 10%.  

Το φαινόμενο είναι αντιστρεπτό δηλαδή ο καταλύτης ανακτά την 

αρχική του ενεργότητα και εκλεκτικότητα, που αντιστοιχεί σε καθαρή 

από ιόντα νατρίου επιφάνεια, με αύξηση του δυναμικού του καταλύτη, 

απομακρύνοντας δηλαδή τα ιόντα νατρίου από την καταλυτική 

επιφάνεια. 
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Σχήμα 3.6. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη, UWR, στο ρυθμό παραγωγής 
αιθανίου, αιθυλενίου και κατανάλωσης ακετυλενίου. (Καταλύτης S1.1) 
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.6 κατά την κυκλική μεταβολή του 

δυναμικού παρατηρείται μια συμμετρική υστέρηση στους ρυθμούς της 

αντίδρασης και μια ακόλουθη υστέρηση στην εκλεκτικότητα και την 

μετατροπή (Σχήμα 3.7). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι καμπύλες 

της εκλεκτικότητας S = S(UWR) και της μετατροπής C = C(UWR) σαν 

συνάρτηση του δυναμικού, που λαμβάνονται κατά την διάρκεια μείωσης 

του δυναμικού, είναι ίδιες με τις καμπύλες που λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια αύξησης του δυναμικού S = S(U΄WR) και C = C(U΄WR). Οι καμπύλες 

αυτές φαίνονται στο Σχήμα 3.7 οι οποίες για καθοδικά δυναμικά 

προσαρμόζονται στα ανοιχτά σύμβολα ενώ για τα ανοδικά στα κλειστά. 

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.7 υπάρχει μια μετατόπιση του 

δυναμικού κατά 400 mV και 800 mV για τις καμπύλες της  εκλεκτικότητας 
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Σχήμα 3.7. Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στην εκλεκτικότητα προς 
αιθυλένιο και στην μετατροπή του ακετυλενίου. (Καταλύτης S1.1) 
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και της μετατροπής  συναρτήσει του δυναμικού του καταλύτη, UWR, 

αντίστοιχα.    

Πιθανότερη εξήγηση του φαινομένου είναι η κατάληψη των κενών 

θέσεων στο κρυσταλλικό πλέγμα του στερεού ηλεκτρολύτη που αφήνει η 

μετατόπιση των ιόντων νατρίου προς την καταλυτική επιφάνεια, κάτω 

από την επιβολή αρνητικού ρεύματος, από ιόντα υδρογόνου τα οποία στη 

συνέχεια εφαρμόζουν απωστική δύναμη και δυσκολεύουν την επαναφορά 

των ιόντων νατρίου με αποτέλεσμα να απαιτείται εφαρμογή υψηλότερου 

δυναμικού.  
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3.4.2 Επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στους 
καταλυτικούς ρυθμούς, στην εκλεκτικότητα και την μετατροπή  

Η επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στους καταλυτικούς 

ρυθμούς της αντίδρασης σε καθορισμένα δυναμικά φαίνεται στο Σχήμα 

3.8. Το πείραμα έχει διεξαχθεί στους 85 °C και μερική πίεση ακετυλενίου 

και αιθυλενίου 0.33 και 1.7 kPa αντίστοιχα. Ο καταλύτης στον οποίο έγινε 
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Σχήμα 3.8. Επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στο ρυθμό παραγωγής 
αιθυλενίου και αιθανίου και κατανάλωσης ακετυλενίου για δυναμικά καταλύτη 
UWR +0.4V και -1.0V. (Καταλύτης S1.1) 
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η μελέτη είναι ο S1.1. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.8 ο ρυθμός 

παραγωγής του αιθανίου και κατανάλωσης του ακετυλενίου έχει μια 

ελαφρά 1ης τάξης εξάρτηση από την μερική πίεση του υδρογόνου ενώ ο 

ρυθμός παραγωγής του αιθυλενίου είναι σχεδόν σταθερός στην περιοχή 

όπου έγινε η μελέτη. Όπως και στο προηγούμενο πείραμα χαμηλότεροι 

ρυθμοί παραγωγής αιθανίου και κατανάλωσης ακετυλενίου 

παρατηρούνται κατά την εφαρμογή αρνητικού δυναμικού (-1V), δηλαδή 

όταν η επιφάνεια του ακετυλενίου είναι καλυμμένη από ιόντα Na+, σε 

σχέση με αυτούς που αντιστοιχούν σε επιφάνεια καθαρή από ιόντα Na+ 

(+0.4V). Η εφαρμογή δυναμικού φαίνεται να μην έχει σημαντική επίδραση 

στο ρυθμό παραγωγής αιθυλενίου. Η εφαρμογή αρνητικού δυναμικού 

έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο και 

ταυτόχρονα την μείωση της μετατροπής του ακετυλενίου όπως φαίνεται 

και από το Σχήμα 3.9. Η αύξηση της μερικής πίεσης του υδρογόνου από 8 

έως 20 kPa έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της μετατροπής του 

ακετυλενίου, την μείωση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο και μια 

μικρότερη αύξηση στο μέγεθος της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης του 

καταλύτη 
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Σχήμα 3.9. Επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στην εκλεκτικότητα 
προς αιθυλένιο και στην μετατροπή του ακετυλενίου για δυναμικά καταλύτη 
UWR +0.4V και -1.0V. (Καταλύτης S1.1) 
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3.4.3 Δυναμική απόκριση των ρυθμών της αντίδρασης, της 
εκλεκτικότητας και της μετατροπής σε βηματική επιβολή 
ρεύματος  

Η απόκριση των ρυθμών κατανάλωσης ακετυλενίου, παραγωγής 

αιθυλενίου και αιθανίου σε δύο διαδοχικές βηματικές επιβολές ρεύματος  
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Σχήμα 3.10. Δυναμική απόκριση των καταλυτικών ρυθμών κατά την βηματική 
επιβολή ρεύματος, Ι=-10μΑ (i) και Ι=-20μΑ (ii). (Καταλύτης S1.2) 
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Ι = -10 μΑ (i) και Ι = -20 μΑ (ii) παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.10. Η επιβολή 

γίνεται μεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας (Pd) και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου (Au). Το δυναμικό του καταλύτη UWR το οποίο καταγράφεται 

κατά την επιβολή του ρεύματος συμπεριλαμβάνει την παρασιτική ωμική 

πτώση τάσης Ι·R η οποία οφείλεται στην διέλευση μικρού παρασιτικού 

ρεύματος από το ηλεκτρόδιο αναφοράς [31]. Ο καταλύτης που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή του πειράματος είναι ο S1.2. Στην 

αρχή του πειράματος επιβάλλεται ένα δυναμικό +400 mV, για αρκετή ώρα, 

με σκοπό να απομακρυνθούν τα ιόντα Na+ από την επιφάνεια. Στην 

συνέχει σταματάει η επιβολή του δυναμικού και το κύκλωμα είναι 

ανοιχτό (t<0). Οι ρυθμοί που μετρούνται στην κατάσταση αυτή είναι οι 

ρυθμοί ανοιχτού κυκλώματος r°i . Οι τιμές αυτές για το πρώτο μέρος του 

πειράματος (επιβολή -10 μΑ (i)) είναι 3.2·10-9, -1.4·10-8 και 1.8·10-8 για τον 

ρυθμό κατανάλωσης ακετυλενίου, παραγωγής αιθυλενίου και αιθανίου 

αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για το δεύτερο μέρος του πειράματος 

(επιβολή -20 μΑ (ii)) είναι 3.4·10-9, -1.3·10-8 και 1.8·10-8. Σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα σε μόνιμη κατάσταση που ήδη παρουσιάστηκαν, η 

ηλεκτροχημική παροχή ιόντων Na+ κάτω από την επιβολή ενός σταθερού 

αρνητικού ρεύματος (t>0) προκαλεί μια σημαντική μείωση στον ρυθμό 

παραγωγής αιθανίου ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μια σημαντική 

αύξηση στο ρυθμό παραγωγής αιθυλενίου και μια μικρότερη μείωση στο 

ρυθμό κατανάλωσης του ακετυλενίου. Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 

3.10 από το πρώτο μέρος του πειράματος (i), το φαινόμενο είναι 

αντιστρεπτό. Δηλαδή οι ρυθμοί επιστρέφουν στην αρχική τους τιμή, με 

την επιβολή ενός θετικού ρεύματος Ι=+20 μΑ, που αντιστοιχεί σε 

επιφάνεια καθαρή από ιόντα Na+. Η απόκριση του συστήματος είναι 

σχετικά αργή και οι παράμετροι της αντίδρασης εξαρτώνται από το 

χρόνο. Αυτό φαίνεται στο δεύτερο μέρος του πειράματος όπου γίνεται 
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βηματική επιβολή ρεύματος (-20μΑ) για 32 ώρες (Σχήμα 3.10 (ii)). Κατά τις 

πρώτες ώρες λειτουργίας η συμπεριφορά του συστήματος συμπίπτει με 

τις καμπύλες που λήφθηκαν στο πρώτο μέρος του πειράματος  (καμπύλες 

(i)). Μετά από 32 ώρες συνεχούς λειτουργίας ο ρυθμός παραγωγής 

αιθανίου μειώνεται κατά 9 φορές (ρ=0.11), ο ρυθμός κατανάλωσης 

ακετυλενίου μειώνεται κατά 1.5 φορές (ρ=0.63) ενώ ο ρυθμός 

κατανάλωσης αιθυλενίου μηδενίζεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο από 15% σε 60% ενώ η 

μετατροπή του ακετυλενίου μειώνεται από 60% σε 38% όπως φαίνεται και 

από το Σχήμα 3.11.  

Υπάρχει μια βέλτιστη κάλυψη Na+ στην επιφάνεια του καταλύτη 

όπως μπορεί να φανεί και από το σχήμα 3.11 η οποία επιτυγχάνεται 

περίπου μετά από 8 ώρες συνεχούς επιβολής ρεύματος Ι=-20 μΑ όπου η 

εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο είναι 40% ενώ η μετατροπή του 

ακετυλενίου είναι πρακτικά αμετάβλητη και ίση με 55%.  Στο Σχήμα 3.11 

φαίνεται η απόκριση του δυναμικού του καταλύτη UWR κατά την βηματική 

επιβολή του ρεύματος. Η επιφάνεια του καταλύτη S1.2 μπορεί να 

εκτιμηθεί από την αρχική κλίση της καμπύλης του δυναμικού συναρτήσει 

του χρόνου. Η μεταβολή του δυναμικού του καταλύτη ΔUWR αντιστοιχεί σε 

μια μεταβολή του έργου εξόδου Δ(eΦ) του εκτεθειμένου στην αέρια φάση 

καταλύτη ίση με  eΔUWR, όπως φαίνεται και στην εξίσωση 3.12. 

 
 Δ(eΦ) = eΔUWR 3.12  

 
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της κάλυψης θNa, τον νόμο του 

Faraday και την διαφορισμένη εξίσωση του Helmholtz [29, 30, 32, 33] 

λαμβάνεται η εξίσωση: 

 

 ( )WR Na

0

d eΦedU P= =
dt dt ε A

′
 3.13 
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όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά που αφορά την ηλεκτρική 

διαπερατότητα στο κενό και είναι ίση με ε0 = 8.85·10-12 C2/(J·m), P´Νa είναι η 

διπολική ροπή του νατρίου στο παλλάδιο (Pd) και Α η ολική καταλυτική 

επιφάνεια. Στον υπολογισμό της επιφάνειας έχει γίνει η παραδοχή ότι η 

διπολική ροπή P´Νa στο παλλάδιο είναι ίση με αυτή του νατρίου στη 

πλατίνα (Pt), η οποία ισούται με 1.75·10-29 C·m (5.3 Debye) [34]. Από τον 

υπολογισμό της αρχικής κλίσης ΔUWR/Δt (Σχήμα 3.11) και από την 

εξίσωση 3.13 η ολική καταλυτική επιφάνεια υπολογίζεται, για αυτό το 

καταλυτικό δείγμα, ίση με 0.5 m2 και 0.1 m2 για το καταλυτικό δείγμα S1.1 

(Παράρτημα ΙΙ Σχήμα ΙΙ-1). Η μέση επιφανειακή ατομική πυκνότητα του 

πολυκρυσταλλικού παλλαδίου είναι 1.27·1019 atom/m2 [35], η πραγματική 

επιφάνεια, εκφρασμένη σε mol Pd είναι 2.1·10-6 και 9.9·10-6 για τα 

καταλυτικά δείγματα S1.1 και S1.2 αντίστοιχα.  
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Τόσο στα αποτελέσματα σε μόνιμη κατάσταση όπου μελετήθηκε η 

εξάρτηση των ρυθμών της αντίδρασης και της εκλεκτικότητας από το 

δυναμικό, όσο και σε αυτά που μόλις περιγράφτηκαν όπου μελετάται η 

επίδραση ενός σταθερά επιβαλλόμενου ρεύματος είναι φανερό ότι τα 

ιόντα Na+ βελτιώνουν την απόδοση του καταλύτη ως καταλύτη 

εκλεκτικής υδρογόνωσης.  
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Σχήμα 3.11. Δυναμική απόκριση της μετατροπής του ακετυλενίου, της 
εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο και του δυναμικού του καταλύτη UWR κατά την 
βηματική επιβολή σταθερού ρεύματος Ι=-10 μΑ (i) και Ι=-20 μΑ (ii). (Καταλύτης 
S1.2) 
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3.4.4 Εξάρτηση της μετατροπής και της εκλεκτικότητας από την 
παροχή και την ωριαία ταχύτητα χώρου αντιδραστήρα 

Η εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο και της μετατροπής 

του ακετυλενίου από την ωριαία ταχύτητα χώρου αντιδραστήρα και την 

ολική παροχή φαίνεται στο Σχήμα 3.12. Το καταλυτικό δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή είναι το S1.3 το οποίο αποτελείται από 

τρία καταλυτικά δισκία με σκοπό την επίτευξη υψηλών τιμών μετατροπής 

ακετυλενίου. Η μελέτη έγινε στους 70 °C και με αέρια σύσταση 1.3 % Η2, 

0.7% C2Η2 και 7% C2Η4 (PΗ2
/PC2Η2

=1.8). Η πειραματική διαδικασία 

περιλαμβάνει την σταδιακή αύξηση της ογκομετρικής παροχής των 

αντιδρώντων. Κάθε σημείο λαμβάνεται μετά από εφαρμογή δυναμικού 

για αρκετές ώρες έτσι ώστε ο ρυθμός να φτάσει σε μόνιμη κατάσταση και 
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Σχήμα 3.12. Εξάρτηση της μετατροπής του ακετυλενίου (συνεχείς γραμμές, 
κλειστά σύμβολα) και της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο (διακεκομμένες 
γραμμές, ανοιχτά σύμβολα) από την ωριαία ταχύτητα χώρου αντιδραστήρα 
(GHSV) και την ογκομετρική παροχή για διάφορα δυναμικά. (Καταλύτης S1.3) 
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το ρεύμα πρακτικά να μηδενιστεί. Αρχικά εφαρμόζεται δυναμικό 

UWR=+500 mV όπου η επιφάνεια είναι καθαρή από ιόντα Na+ και στη 

συνέχεια, αφού οι ρυθμοί φτάσουν σε μόνιμη κατάσταση, επιβάλλεται 

δυναμικό UWR=-1 V όπου η επιφάνεια είναι καλυμμένη με ιόντα Na+. Σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα που ήδη έχουν παρουσιαστεί υψηλότερες 

τιμές για την μετατροπή του ακετυλενίου παρατηρούνται απουσία ιόντων 

Na+ στην καταλυτική επιφάνεια όταν δηλαδή το δυναμικό του καταλύτη 

UWR είναι θετικό για δεδομένη ογκομετρική παροχή. Για την 

εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο ισχύει το αντίθετο δηλαδή όταν η 

επιφάνεια είναι καλυμμένη με ιόντα Na+, το οποίο επιτυγχάνεται 

εφαρμόζοντας αρνητικό δυναμικό, η εκλεκτικότητα αυξάνει.  
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Σχήμα 3.13. Εξάρτηση της μετατροπής του ακετυλενίου (συνεχείς γραμμές, 
κλειστά σύμβολα) και της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο (διακεκομμένες 
γραμμές, ανοιχτά σύμβολα) από το χρόνο χώρου αντιδραστήρα (GHSV)-1 και την 
ογκομετρική παροχή για διάφορα δυναμικά. (Καταλύτης S1.3) 
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Σχήμα 3.14. Εξάρτηση της απόδοσης της αντίδρασης από την ωριαία ταχύτητα 
χώρου αντιδραστήρα (GHSV) και την ολική ογκομετρική παροχή για διάφορα 
δυναμικά του καταλύτη. (Καταλύτης S1.3) 
 

Αυξάνοντας την ογκομετρική παροχή παρατηρούμε ότι η 

μετατροπή μειώνεται με ταυτόχρονη αύξηση της εκλεκτικότητας. Στην 

περιοχή μεταξύ 1000 – 3000 h-1 για την ωριαία ταχύτητα χώρου 

αντιδραστήρα (GHSV) όπου είναι και η περιοχή λειτουργίας της 

βιομηχανικής διεργασίας παρατηρούμε ότι τόσο η εκλεκτικότητα όσο και 

η μετατροπή έχουν αρκετά υψηλές τιμές. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο 

Σχήμα 3.14 όπου απεικονίζεται η απόδοση συναρτήσει της ωριαίας 

ταχύτητας χώρου αντιδραστήρα (GHSV) και της ολικής ογκομετρική 

παροχής για δυναμικό καταλύτη UWR=+500 mV (συνεχής γραμμή, κύκλοι) 

και UWR=-1000 mV (διακεκομμένη γραμμή, τρίγωνα) . Όπως φαίνεται και 
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από το σχήμα η καμπύλη της απόδοσης εμφανίζει μέγιστο, τόσο για 

δυναμικό καταλύτη ίσο με +500mV όσο και για -1000mV, γύρω στις 2000h-1. 

Στο Σχήμα 3.15 φαίνεται η εξάρτηση της εκλεκτικότητας του αιθυλενίου 

συναρτήσει της μετατροπής του ακετυλενίου για το ίδιο καταλυτικό 

δείγμα. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά του βιομηχανικού 

καταλύτη της BASF AG στις ίδιες λειτουργικές συνθήκες. Είναι φανερό 

από το Σχήμα 3.15 ότι ο ηλεκτροχημικά προωθημένος καταλύτης στην 

περιοχή υψηλής μετατροπής ακετυλενίου είναι πιο εκλεκτικός από τον 

βιομηχανικό καταλύτη. Οι μέγιστες τιμές εκλεκτικότητας και μετατροπής 

που επιτυγχάνονται είναι 90 και 85% αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3.15. Εξάρτηση της εκλεκτικότητας του αιθυλενίου από την μετατροπή 
του ακετυλενίου. Η συμπεριφορά του ηλεκτροχημικά προωθημένου καταλύτη 
συγκρίνεται με τον βιομηχανικό καταλύτη της BASF στις ίδιες λειτουργικές 
συνθήκες. (Καταλύτης S1.3)  
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3.5. Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εκλεκτική υδρογόνωση του 

ακετυλενίου με την ελάχιστη δυνατή παραγωγή αιθανίου παρουσιάζει 

ιδιαίτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι η 

ηλεκτροχημική μεταφορά ιόντων Na στην καταλυτική επιφάνεια του Pd 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη και αντιστρεπτή μεταβολή τόσο της 

ενεργότητας όσο και της εκλεκτικότητας του καταλύτη σε συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική πρακτική. 

Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η ηλεκτροχημική παροχή 

ιόντων Na στην καταλυτική επιφάνεια φαίνεται να παρεμποδίζει τόσο 

την υδρογόνωση του C2H2 όσο και του C2H4. Η υδρογόνωση του αιθυλενίου 

παρεμποδίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με αποτέλεσμα να έχουμε μια 

σημαντική αύξηση στην εκλεκτικότητα ως προς αιθυλένιο. 

Αν θεωρηθεί ότι οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στη 

καταλυτική επιφάνεια περιγράφονται από τον ακόλουθο απλοποιημένο 

μηχανισμό, (αμελώντας την απευθείας υδρογόνωση του ακετυλενίου σε 

αιθάνιο C2H2 + 4H → C2H6 η οποία δεν επηρεάζει τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα), 

 C2H2 + 2H → C2H4  (a) 

 C2H4(g) → C2H4  (b) 

 C2H4 → C2H4(g)  (c) 

 C2H4 + 2H → C2H6  (d) 

 C2H6 → C2H6(g)  (e) 

η εκλεκτικότητα ως προς αιθυλένιο εξαρτάται από τους σχετικούς 

ρυθμούς των αντιδράσεων (b), (c) και (d). Συγκεκριμένα αυξάνοντας τον 

ρυθμό της (c) σε σχέση με το ρυθμό της (b) και (d) θα αυξηθεί η 

εκλεκτικότητα ως προς αιθυλένιο. 
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Το υδρογόνο αν και δότης ηλεκτρονίων παρουσία αλκαλίων στην 

καταλυτική επιφάνεια εμφανίζει επαμφοτερίζουσα συμπεριφορά δηλαδή 

μπορεί να είναι είτε δότη είτε δέκτης ηλεκτρονίων [36]. Στη παρούσα 

περίπτωση το υδρογόνο δρα ως δότης ηλεκτρονίων. Το ακετυλένιο και το 

αιθυλένιο δρουν ως δέκτες ηλεκτρονίων. Η προσθήκη ενός 

ηλεκτροθετικού προωθητή στη καταλυτική επιφάνεια έχει ως 

αποτέλεσμα τη χαλαρωση των δεσμών χημορόφησης τόσο του αιθυλενίου 

όσο και του ακετυλενίου που είναι δέκτες ηλεκτρονίων. Ταυτόχρονα η 

παρουσία ιόντων νατρίου στην καταλυτική επιφάνεια φαίνεται να 

αλληλεπιδρά ισχυρά με τα μερικώς υδρογονωμένα προϊόντα και ιδιαίτερα  

με το di-σ adsorbed ethylene που θεωρείται ότι το πρόδρομο είδος της 

εκρόφησης του αιθυλενίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην αύξηση της 

εκλεκτικότητας ως προς αιθυλένιο 

Όταν η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας από ιόντα Na υπερβεί 

μια βέλτιστη τιμή όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από το σχήμα 3.10 

μειώνεται η κάλυψη και των δύο αντιδρώντων με αποτέλεσμα την 

σημαντική μείωση των καταλυτικών ρυθμών.   
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3.6. Συμπεράσματα 

Η μελέτη του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στην 

καταλυτική υδρογόνωση του ακετυλενίου σε μείγμα ακετυλενίου 

αιθυλενίου χρησιμοποιώντας καταλύτη Pd εναποτεθειμένο σε στερεό 

ηλεκτρολύτη β˝- Al2O3 έδειξε ότι: 

• Είναι δυνατή η επαγωγή του φαινομένου NEMCA σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (60-100 °C) χρησιμοποιώντας στερεό ηλεκτρολύτη 

μιας και οι έως τώρα μελέτες γίνονταν σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 250 °C 

• Το φαινόμενο της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μπορεί να 

τροποποιήσει την καταλυτική ενεργότητα και την εκλεκτικότητα 

μιας αντίδρασης σε λειτουργικές συνθήκες (π.χ. μετατροπή, 

θερμοκρασία) παρόμοιες με αυτές μιας βιομηχανικής διεργασίας. 

• Η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας με ιόντα νατρίου έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο με 

μικρή μείωση στην μετατροπή του ακετυλενίου 

• Ο ηλεκτροχημικά ενισχυμένος καταλύτης της παρούσας μελέτης 

δείχνει να είναι ελαφρά πιο εκλεκτικός (κατά 1.5%) σε σχέση με τον 

βιομηχανικό καταλύτη για υψηλή μετατροπή ακετυλενίου  

• Ο μηχανισμός με τον οποίο τα ιόντα του νατρίου επιδρούν στην 

εκλεκτικότητα φαίνεται να είναι παρόμοιος με αυτόν του 

μονοξειδίου του άνθρακα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εκλεκτική οξείδωση υδρογονανθράκων με 
τέσσερα άτομα άνθρακα (C4) 
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4.1. Εισαγωγή 

Η εκλεκτική ετερογενής καταλυτική οξείδωση είναι ζωτικής 

σημασίας μιας και το 25% των πιο σημαντικών οργανικών χημικών 

ενώσεων και ενδιάμεσων υλών για την παρασκευή βιομηχανικών 

προϊόντων παρασκευάζονται με την μέθοδο αυτή. Στα προϊόντα αυτά 

περιλαμβάνονται ενδιάμεσες ενώσεις όπως ακρολεΐνη, ακρυλικό οξύ, 

ακρυλονυτρίλιο, μεθακρυλικό οξύ, μαλεικός ανυδρίτης, φθαλικός 

ανυδρίτης, αιθυλενοξείδιο και προπυλενοξείδιο [1]. Ο μαλεϊκός ανυδρίτης 

είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή πολυεστερικών 

ρητινών, αγροτικών χημικών, πρόσθετων λιπαντικών καθώς και 

φαρμακευτικών ουσιών [2].  Για αρκετά χρόνια η καταλυτική οξείδωση 

του βενζολίου ήταν η κύρια πηγή για την παραγωγή του μαλεϊκού 

ανυδρίτη. Η εκλεκτική οξείδωση των υδρογονανθράκων με τέσσερα 

άτομα άνθρακα για την παρασκευή μαλεϊκού ανυδρίτη τείνει να την 

αντικαταστήσει  επειδή είναι πιο οικονομική και πιο φιλική στο 

περιβάλλον. Αρκετές εταιρίες όπως BP-UCB, ALMA, DuPont-Monsanto, 

Mitsubishi και  Denka-Scientific Design εκμεταλλεύονται εμπορικά την 

διεργασία αυτή. Ο καταλύτης που χρησιμοποιείται από όλες τις εταιρίες 

είναι το πυροφωσφορικό βαναδύλιο (vanadyl pyrophosphate) (VO)2P2O7 το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Chevron [3]. Στην 

παρούσα μελέτη ο καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Ag0.73V2O5.365 

εναποτεθειμένος σε ζιρκονία σταθεροποιημένη με ύτρια (YSZ). 

Στο Σχήμα 4.1 φαίνεται το δίκτυο των αντιδράσεων που λαμβάνουν 

χώρα κατά την εκλεκτική οξείδωση του n-βουτανίου προς μαλεϊκό 

ανυδρίτη. Αρχικά το n-βουτάνιο οξειδώνεται προς βουταδιένιο το οποίο 

στη συνέχεια οξειδώνεται προς φουράνιο και μαλεικό ανυδρίτη. Το 

βουταδιένιο μπορεί παράλληλα να οξειδωθεί προς οξικό οξύ και 

ακρολείνη η οποία μπορεί να οξειδωθεί περαιτέρω σε ακρυλικό οξύ. Τόσο 
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το  n‐  βουτάνιο  όσο  και  το  βουταδιένιο  καθώς  και  τα  προϊόντα  μερικής 

οξείδωσης μπορούν να οξειδωθούν προς προϊόντα πλήρους καύσης όπως 

το CO και CO2.  

 

 

 
 

 
Σχήμα 4.1. Δίκτυο αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την εκλεκτική οξείδωση 
του n‐βουτανίου 
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4.2. Θεωρητική ανασκόπηση 

4.2.1 Μηχανισμός της εκλεκτικής οξείδωση σε οξειδοαναγωγικούς 
καταλύτες 

Η εκλεκτική οξείδωση εκτός από πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον επειδή είναι ένα πολύπλοκο 

καταλυτικό σύστημα. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι για την παραγωγή 

μαλεϊκού ανυδρίτη από n-βουτάνιο απαιτείται η διάσπαση οκτώ δεσμών C 

– H και η εισαγωγή τριών ατόμων Ο. Ο γενικός μηχανισμός που 

ακολουθείται από αντιδράσεις εκλεκτικής οξείδωσης σε 

οξειδοαναγωγικούς καταλύτες είναι ο Mars Van Krevelen [1, 4-6] ο οποίος 

φαίνεται στο Σχήμα 4.2. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό ένα μόριο 

υδρογονάνθρακα χημοροφάται από τον οξειδωμένο καταλύτη, το μόριο 

αυτό αντιδρά με το πλεγματικό οξυγόνο και δίνει είτε προϊόντα μερικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Σχήμα 4.2. Μηχανισμός οξείδωσης υδρογονανθράκων σε οξειδοαναγωγικούς 
καταλύτες. Μηχανισμός Mars Van Krevelen [5] 
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οξείδωσης (βήμα Ι), είτε παραμένει ροφημένο και αντιδρά περαιτέρω με το 

πλεγματικό οξυγόνο, ή με τα ροφημένα είδη οξυγόνου που λαμβάνουν 

μέρος, δηλαδή η αντίδραση ουσιαστικά προχωρά από το ενοποιημένο 

βήμα (ΙΙΙ) του μηχανισμού. Εάν κατά την οξειδωτική μετατροπή που μόλις 

περιγράφηκε παραχθούν όξινα προϊόντα, αυτά συνήθως δημιουργούν 

ισχυρά ροφημένα ενδιάμεσα είδη, από αλληλεπίδραση οξέος βάσεως με 

τα βασικά κέντρα της καταλυτικής επιφάνειας. Ο καταλύτης μετά το 

πέρας των βημάτων (Ι) και (ΙΙ) αφού έχει χάσει πλεγματικό οξυγόνο, 

βρίσκεται σε ανηγμένη μορφή και αντιδρά με το οξυγόνο της αέριας 

φάσης για την αναπλήρωση του. Η σχηματική αναπαράσταση του 

μηχανισμού Mars Van Krevelen για την εκλεκτική οξείδωση του βουτενίου 

σε βουταδιένιο από οξειδοαναγωγικό καταλύτη, τα πλεγματικά άτομα 

οξυγόνου του οποίου είναι διευθετημένα σε εδροκεντρωμένη διάταξη [1], 

φαίνεται στο Σχήμα 4.3.  

 
 
Σχήμα 4.3. Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού Mars Van Krevelen [1] 
 

Αρχικά το βουτένιο ροφάται στον καταλύτη και οξειδώνεται από το 

πλεγματικό οξυγόνο δίνοντας σαν προϊόν βουταδιένιο και νερό. Ο 

καταλύτης ανάγεται χάνοντας πλεγματικό οξυγόνο με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια κενή θέση στο πλέγμα του καταλύτη. Στη συνέχεια το 

κενό αυτό αναπληρώνεται από γειτονικό πλεγματικό οξυγόνο. Στο τελικό 
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στάδιο ο καταλύτης οξειδώνεται στην αρχική του μορφή 

αναπληρώνοντας το πλεγματικό οξυγόνο από την αέρια φάση.  

Είναι φανερό από τα προηγούμενα ότι το πλεγματικό οξυγόνο είναι 

το κλειδί για την εκλεκτική οξείδωση των υδρογονανθράκων στους 

οξειδοαναγωγικούς καταλύτες μεταλλικών οξειδίων. Στο Σχήμα 4.4 

φαίνεται η καταλυτική αποτελεσματικότητα σαν συνάρτηση της ισχύς 

του δεσμού οξυγόνου – μετάλλου. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ο δεσμός 

του πλεγματικού οξυγόνου με το μέταλλο θα πρέπει να είναι μέσης 

ισχύος [1, 7] έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντίδρασης και 

παράλληλα να μην οδηγεί σε υπεροξείδωση δηλαδή σε προϊόντα πλήρους 

καύσης κάτι που θα συνέβαινε αν ο δεσμός αυτός ήταν πολύ ασθενής. 

METAL - OXYGEN (M-O) BOND STRENGTH
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Σχήμα 4.4. Εξάρτηση της καταλυτικής αποτελεσματικότητας συναρτήσει της 
ισχύς του δεσμού μετάλλου – οξυγόνου (Μ – Ο) [1] 
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4.2.2 Οξείδωση C4 υδρογονανθράκων σε καταλύτες ενώσεων του 
πεντοξείδιου του βαναδίου  

Η εκλεκτική οξείδωση των υδρογονανθράκων C4 σε οξειδοαναγωγικούς 

καταλύτες έχει ανασκοπηθεί από τους Centi et al. [2], Bond et al. [8], 

Sokolovskii [9] και Mamedov et al. [10]. Υπάρχει μια πληθώρα 

δημοσιεύσεων για την αντίδραση αυτή σε καταλύτες φωσφορικών 

οξειδίων του βαναδίου (V–P–O) οι οποίοι χρησιμοποιούνται και 

βιομηχανικά. Τόσο στους VPO καταλύτες όσο και στους ΜxV2O5 

σχηματίζονται κρυσταλλικές φάσεις του βαναδίου (IV), του βαναδίου (V) 

και του βαναδίου (III) ή V4+, V5+ και V3+ αντίστοιχα [2, 3, 11].  Τα V5+ είναι τα 

είδη που θεωρούνται οξειδωτικοί παράγοντες με διπλό αντικρουόμενο 

ρόλο. Είναι ενεργά στα βήματα εισαγωγής οξυγόνου αλλά και στην 

πλήρη καύση του μαλεϊκού ανυδρίτη και των ενδιάμεσων ειδών [4, 12-14]. 

Έχει βρεθεί ότι η παραγωγή του μαλεϊκού ανυδρίτη σταματά όταν 

εξαντληθεί η φάση V5+ από τον καταλύτη [4]. Υπάρχει ένας βέλτιστος 

 

 
 
 
Σχήμα 4.5. Γενικός μηχανιστικός κύκλος για την οξείδωση C4 υδρογονανθράκων 
σε καταλύτες VPO [2] 
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λόγος ειδών  V5+/ V4+ όπου η εκλεκτικότητα προς μαλεϊκό ανυδρίτη 

μεγιστοποιείται. Ο λόγος αυτός είναι ίσος με 0.25 η οποία αντιστοιχεί σε 

ένα καταλυτικό κέντρο V5+ απομονωμένο από τέσσερα καταλυτικά 

κέντρα V4+[13, 14]. Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των 

οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων του καταλύτη και της καταλυτικής 

συμπεριφοράς κατά την οξείδωση των C4 υδρογονανθράκων [2]. 
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4.2.3 Γενικά χαρακτηριστικά των καταλυτών μεικτών οξειδίων Ag – 
V 

Αρκετές μελέτες υπάρχουν στην βιβλιογραφία για τις καταλυτικές 

ιδιότητες των μεικτών οξειδίων του Ag – V στην εκλεκτική οξείδωση του 

κυκλοπενταδιενίου, του ο-ξυλένιου και του ντουρένιου προς ανυδρίτες 

οξέων όπως ο μαλεϊκός και ο φθαλικός ανυδρίτη [5, 11, 15, 16] καθώς και 

του τολουολίου προς βενζαλδεΰδη [17]. Οι καταλύτες μεικτών οξειδίων Ag 

– V παρουσιάζουν μεγάλο εύρος ομοιογένειας, η οποία επιτρέπει την 

μεταβολή των ιδιοτήτων τους για το ίδιο κρυσταλλικό πλέγμα. 

Στο Σχήμα 4.6 παρουσιάζεται το διάγραμμα φάσεων του 

συστήματος Ag – V2O5 σαν συνάρτηση του μοριακού λόγου Ag : V2O5 και 

της θερμοκρασίας [15]. Ανάλογα με τον μοριακό λόγο του Ag : V2O5 

παρουσιάζονται πέντε φάσεις . Όταν αυτός ο λόγος κυμαίνεται μεταξύ 

του μηδενός και της μονάδας υπάρχουν τρεις φάσεις: οι α, β και δ ενώ 

όταν αυτός ο λόγος ξεπερνά την μονάδα τότε παρουσιάζονται άλλες δύο 

 

 
 

 
Σχήμα 4.6. Διάγραμμα φάσεων του συστήματος Ag – V2O5 [15] 
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φάσεις οι γ και ε. Οι φάσεις και ο μοριακός τύπος της καθεμιάς 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.1. Ο καταλύτης της παρούσας 

μελέτης ανήκει στην δ φάση και όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 

φάσεων είναι σταθερή μέχρι τους 720 °C. Κατά την μελέτη της εκλεκτικής 

οξείδωσης του τολουολίου προς βενζαλδεΰδη [17] βρέθηκε ότι η σταδιακή  

αύξηση του μοριακού λόγου Ag : V2Ο5 έως την τιμή 1 / 2.16 έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας προς βενζαλδεΰδη ενώ 

περαιτέρω αύξηση του λόγου αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

εκλεκτικότητας και την παραγωγή κυρίως προϊόντων πλήρους καύσης 

όπως CO και CO2. 

Πίνακας 4.1. Φάσεις του συστήματος Ag-V2O5 [5, 15] 
 

Φάση Μοριακός τύπος  
α AgxV2O5 0 < x < 0.02 
β AgxV6O15 0.85 < x < 1.0 
γ AgxV3O7 x = 1.12 
δ AgxV2O5 0.67 < x < 0.80 
ε AgxV4O10.85 x = 2 

Η αύξηση της ενεργότητας του καταλύτη με την προσθήκη Ag 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο δεσμός V=O γίνεται πιο ασθενής. Επίσης κατά 

την ίδια μελέτη ο Ag, σαν δότης ηλεκτρονίων, παίζει σημαντικό ρόλο στην 

μετατροπή του αέριου οξυγόνου σε πλεγματικό για την αναπλήρωση του 

πλεγματικού οξυγόνου που έχει συμμετάσχει στην εκλεκτική οξείδωση 

του τολουολίου. Ο Ag δηλαδή βοηθά στην επανοξείδωση του ανηγμένου 

καταλύτη.  
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4.3. Πειραματική διάταξη και διαδικασία  

Η πειραματική διάταξη στην οποία έγινε η μελέτη της εκλεκτικής 

οξείδωσης των C4 υδρογονανθράκων σε  ηλεκτροχημικά προωθημένο 

καταλύτη Ag0.73V2O5.365 εναποτεθειμένο σε YSZ φαίνεται στο Σχήμα 4.7. 

Αποτελείται από  τον αντιδραστήρα την μονάδα ανάλυσης και την 

μονάδα τροφοδοσίας. Η μονάδα ανάλυσης αποτελείται από ένα αέριο 

χρωματογράφο Varian 3800 και ένα υπέρυθρο αναλυτή CO2. Ο αέριος 

χρωματογράφος είναι εφοδιασμένος με δύο στήλες μια CTR-1 στην οποία 

γίνονται ανάλυση του Ο2, CO, CO2 και Η2Ο και μια τριχοειδή Chrompack 

στην οποία γίνόταν η ανάλυση των αντιδρώντων υδρογονανθράκων C4 

και των προϊόντων της εκλεκτικής οξείδωσης όπως φουράνιο, ακρολεΐνη, 

 

 
 
 
Σχήμα 4.7. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης 
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οξικό οξύ και μαλεϊκό ανυδρίτη. Η επεξεργασία του σήματος του 

χρωματογράφου γινόταν μέσω του λογισμικού Star Chromatography 

Workstation. Η δειγματοληψία τόσο των αντιδρώντων όσο και των 

προϊόντων γινόταν μέσω δύο εξάπορτων βαλβίδων δειγματοληψίας. Τα 

αντιδρώντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης είναι 

πιστοποιημένα μείγματα 2% C4Η10/He, 2% C4Η8/He και 2% C4Η6/He της 

BOC Gases και 10% O2/He της Messer Griesheim τα οποία ήταν δυνατό να 

αραιώνονται περαιτέρω σε υπέρ-καθαρό He (99.999%) της Air Liquide. Τα 

δισκία της YSZ στα οποία έγινε η εναπόθεση του καταλύτη 

προμηθεύτηκαν από την Didier Werke AG. Ο καταλύτης είναι ο 

βιομηχανικός καταλύτης της BASF από την οποία και προμηθεύτηκε. 

Η ωμική αντίσταση ενός τέτοιου καταλυτικού στρώματος 

κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 kΩ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρόδιο εργασίας. Για την υπερπήδηση του 

προβλήματος αυτού το καταλυτικό στρώμα εναποτέθηκε πάνω σε ένα 

στρώμα χρυσού, το οποίο εκτελούσε χρέη ηλεκτροδίου εργασίας, και όχι 

απευθείας στον στερεό ηλεκτρολύτη όπως γίνεται με ένα αγώγιμο 

καταλυτικό στρώμα. Για την παρασκευή των ηλεκτροδίων εργασίας, 

αναφοράς και βοηθητικού χρησιμοποιήθηκε η οργανομεταλλική πάστα 

χρυσού της Engelhard Α-1118. Η διαδικασία παρασκευής που 

ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

• Εφαρμογής ενός λεπτού στρώματος οργανομεταλλικής πάστας 

• Ξήρανση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες για μία ώρα 

• Καύση των οργανικών συστατικών της πάστας στους 450 °C 

παρουσία αέρα για μία ώρα 

• Πυροσυσσωμάτωση στους 800 °C για μία ώρα 
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Το καταλυτικό στρώμα παρασκευάζεται από πάστα η οποία έγινε 

από ανάμειξη σκόνης βιομηχανικού καταλύτη με συνδετικό υλικό poly-

vinyl-acetate και διαλύτη ethyl-acetate ως εξής; 

• Εφαρμογή ενός λεπτού στρώματος πάστας  

• Ξήρανση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες για μία ώρα 

• Καύση των οργανικών συστατικών της πάστας και 

πυροσυσσωμάτωση στους 450 °C παρουσία αέρα για τέσσερις ώρες 

 

YSZ 

Ag0,73V2O5.365 Ag0,73V2O5.365 

 
 
Σχήμα 4.8. Μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) του καταλύτη 
Ag0.73V2O5.365/YSZ, σε κάτοψη και πλάγια όψη 
 

Στο Σχήμα 4.8 φαίνονται μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο του καταλύτη τόσο σε κάτοψη όσο και πλάγια όψη ενώ στο 

Σχήμα 4.9 φαίνονται μικροφωτογραφίες από μικροσκόπιο ατομικής 

δύναμης (AFM). 

 

Το ηλεκτροχημικό κελί που δημιουργείται είναι: 

 
C4, Ο2, 

Π.Ε.Ο1, CO2 
Ag0.73V2O5.365  Au YSZ Au C4, Ο2, 

Π.Ε.Ο1, CO2 
     
 

                                                 
1 Προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης 
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Όπου τόσο τα ηλεκτρόδια εργασίας, αναφοράς και βοηθητικό καθώς και 

το καταλυτικό στρώμα είναι εκτεθειμένα στο αντιδρών μείγμα. 

 

 
 
Σχήμα 4.9. Μικροφωτογραφία από μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM) του 
καταλύτη Ag0.73V2O5.365/YSZ 
 

 

Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη αυτή ήταν 

αντιδραστήρας μονού θαλάμου ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ο όγκος του αντιδραστήρα είναι 20 cm3. Οι 

ογκομετρικές παροχές των αντιδρώντων στην μελέτη αυτή κυμαίνονταν 

μεταξύ 10 – 250  STP cm3/min. Ο αντιδραστήρας βρέθηκε ότι 

συμπεριφέρεται σαν CSTR στις πειραματικές συνθήκες της παρούσας 

μελέτης. Μετρήσεις στους ρυθμούς αντίδρασης σε συγκεκριμένη σύσταση 

αντιδρώντος μείγματος για διάφορες παροχές έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

περιορισμοί από φαινόμενα εξωτερικής διάχυσης. Τα προϊόντα σύμφωνα 

με τις κορυφές που λαμβάνονταν από την ανάλυση μέσω αέριας 

χρωματογραφίας ήταν τα εξής: Φουράνιο, μαλεϊκός ανυδρίτης, ακρολεΐνη, 
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ακρυλικό οξύ, οξικό οξύ και δειοξείδιο του άνθρακα. Οι ρυθμοί 

κατανάλωσης του βουταδιενίου και παραγωγής CO2, ακρολεΐνης, 

φουρανίου, οξικού οξέος, ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη είναι 

εκφρασμένοι σε mol/s και υπολογίζονται από το γραμμοριακό κλάσμα 

του καθενός στην είσοδο και στην έξοδο του αντιδραστήρα σύμφωνα με 

τις σχέσεις: 

 

 

  rC4Η6 = G · (yC4H6
 – y°C4H6

)  4.3 

 

  rCO2
 = G · yCO2

  4.4 

 

  rfuran = G · yfuran  4.4 

 

  racrolein = G · yacrolein  4.5 

 

  racrylic ac. = G · yacrylic ac.  4.6 

 

  racetic ac. = G · yacetic ac.  4.7 

 

  rmaleic anhyd. = G · y maleic anhyd.  4.8 

 
όπου y°i  και yi είναι το γραμμομοριακό κλάσμα στην είσοδο και στην 

έξοδο του αντιδραστήρα αντίστοιχα και G είναι η γραμμομοριακή παροχή 

εκφρασμένη σε mol/s. Η μετατροπή του βουταδιενίου και η εκλεκτικότητα 

για κάθε προϊόν υπολογίζεται με βάση τους τύπους: 

 

  4 6

4 6

C H
o

C H

y
C=1-

y
  4.9 
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  i
i

i

rS =
r∑

  4.10 

 
Για τον υπολογισμό του συντελεστή φαρανταϊκής ενίσχυσης για 

κάθε προϊόν της αντίδρασης πρέπει να εκφραστούν όλοι οι καταλυτικοί 

ρυθμοί σαν ρυθμοί ατομικού οξυγόνου που καταναλώνεται στη μονάδα 

χρόνου για να παραχθεί το κάθε προϊόν. Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον 

την αντίδραση από την οποία παράγεται κάθε προϊόν ως απευθείας 

οξείδωση του βουταδιενίου, μπορεί κάποιος να εξάγει τις εκφράσεις οι 

οποίες συνοψίζονται στον πίνακα 4.2, όπου ri είναι ο ρυθμός παραγωγής 

του προϊόντος i εκφρασμένος σε mol προϊόντος i ανά δευτερόλεπτο, ενώ οι 

ρυθμό ri* και ri** είναι ο ρυθμός παραγωγής του προϊόντος i εκφρασμένος 

σε mol ατομικού οξυγόνου που απαιτείται για την παραγωγή του 

προϊόντος i ανά δευτερόλεπτο. Οι εκφράσεις των ρυθμών στην δεξιά 

στήλη του πίνακα εξάγονται αφαιρώντας το οξυγόνο το οποίο συμμετέχει 

στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως οι ρυθμοί που 

διαφέρουν στη κατανάλωση οξυγόνου (mol O/s) υπό συνθήκες πόλωσης 

είναι αυτοί που σημειώνονται με διπλό αστερίσκο.  

Επομένως ο συντελεστής φαρανταϊκής ενίσχυσης μπορεί να εξαχθεί από 

την παρακάτω σχέση: 

 

  
( )

**
ir

I/2F
Δ

Λ = ∑   4.11 

 
μια εναλλακτική εξίσωση για τον συντελεστή φαρανταϊκής ενίσχυσης 

είναι η ακόλουθη: 

 

  
( )

2

** **
i COr r
I/2FΠΕΟ

Δ − Δ
Λ = ∑   4.12 
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όπου ΛΠΕΟ είναι ο συντελεστής φαρανταϊκής ενίσχυσης για τα προϊόντα 

εκλεκτικής οξείδωσης. 

Πίνακας 4.2. Συσχέτιση των καταλυτικών ρυθμών ri οι οποίοι είναι εκφρασμένοι 
σε mol προϊόντος i /s με τους ρυθμούς ri* και ri** οι οποίοι είναι εκφρασμένοι ως 
mol Ο που απαιτείται για την παραγωγή του i /s, λαμβάνοντας υπόψη την 
αντίδραση από την οποία παράγεται κάθε προϊόν. 

 

Προϊόν Αντίδραση Ρυθμός Ανηγμένος  
Ρυθμός 

Φουράνιο: C4H6 + O2 → C4H4O + H2O F
*
F r2=r  =r=r *

F
**

F Fr2  
Μαλεϊκός 
Ανυδρίτης: C4H6 + 

2
5 O2 → C4H2O3 + 2H2O MA

*
MA r5=r  *

MA
**

MA r=r = MAr5  

Ακρολεΐνη: C4H6 + 2O2 → C3H4O + H2O + 
CO2 A

*
A r4=r  *

A
**

A r
2
1

=r = Ar2  

Ακρυλικό 
Οξύ: 

C4H6 + 
2
5 O2 → C3H4O2 + H2O + 

CO2 
AA

*
AA r5=r  *

AA
**

AA r
5
3

=r = AAr3  

Οξικό Οξύ: C4H6 + 
2
3 O2 + H2O → 2C2H4O2 AC,1

*
AC,1 r

2
3

=r   

ή 
Οξικό Οξύ: 

C4H6 + 
2
7 O2 → C2H4O2  + H2O 

+ CO2 
AC,2

*
AC,2 r7=r

 

*
AC,2

**
AC,2 r

7
3

=r

AC,2r3=  

CO2: C4H6 + 
2

11 O2 → CO2 + H2O 2CO
*

2CO r
4

11
=r

 

*
2CO

**
2CO r=r

2COr
4

11
=  
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4.4. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη αφορούν δύο (2) 

διαφορετικούς καταλύτες οι οποίοι συνοψίζονται στον πίνακα Ι-2 του 

παραρτήματος 

4.4.1 Συμπεριφορά του συστήματος στα διαγράμματα τάσης - 
έντασης 

Η ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα μιας διεπιφάνειας καταλύτη – 

στερεού ηλεκτρολύτη, ή ισοδύναμα, στα όρια τριών φάσεων (tpb), μπορεί 

να εξαχθεί από τον προσδιορισμό του ρεύματος ανταλλαγής Ιο. Το ρεύμα 

ανταλλαγής μπορεί να υπολογιστεί από μετρήσεις ρεύματος υπέρτασης 

για το ηλεκτροχημικό κελί που μελετάται βάσει της εξίσωσης Butler – 

Volmer [18, 19]: 

 

  α c
o

α F η α F ηI=I exp exp
RT RT
⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  4.13 

 
όπου η είναι η υπέρταση του καταλύτη και αa, αc είναι ο ανοδικός και 

καθοδικός συντελεστής μεταφοράς φορτίου αντίστοιχα. Η υπέρταση είναι 

ίση με την διαφορά του δυναμικού του καταλύτη UWR μετά την επιβολή 

ρεύματος Ι μείον το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος U°WR (Ι=0), δηλαδή: 

 
  η = UWR –U°WR  4.14  

 
όπου UWR είναι το δυναμικό του καταλύτη έχοντας αφαιρέσει την ωμική 

πτώση τάσης η οποία οφείλεται στο μικρό παρασιτικό ρεύμα που περνά 

μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς. Η 

ωμική πτώση τάσης μπορεί προσδιοριστεί μέσω της τεχνικής διακοπής 

ρεύματος. Στο σχήμα 4.10 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρεύματος από 

την υπέρταση υπό σταθερή σύσταση του αντιδρώντος μείγματος σε 

διάφορες θερμοκρασίες. Επίσης στο σχήμα 4.11 παρουσιάζεται η εξάρτηση 
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του ρεύματος από την υπέρταση σε σταθερή θερμοκρασία για 

διαφορετικές συστάσεις του αντιδρώντος μείγματος. Ο καταλύτης που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή είναι ο S4. Από την εξίσωση Tafel (εξ. 

4.15 και 4.16), η οποία προκύπτει από την εξίδωση Butler-Volmer [18, 19] 

κατά την “προσέγγιση υψηλού πεδίου” όταν είναι | η | > 100 mV 

 
  ( )o αln I I α Fη RT=   4.15 

για ανοδική λειτουργία (Ι>0, η>0 και  

 
  ( )o cln I I α Fη RT− = −   4.16 

 
για καθοδική λειτουργία (Ι<0, η<0), υπολογίζονται οι τιμές του Ιο και α για 

ανοδικά και καθοδικά ρεύματα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον 

πίνακα 4.3 και 4.4. Οι τιμές του ρεύματος ανταλλαγής Ιο υπολογίζεται από 

την προέκταση των γραμμικών τμημάτων ln| I | vs η έως την τιμή η=0. Οι 

κλίσεις των γραμμικών τμημάτων μας δίνουν τον ανοδικό και καθοδικό 

συντελεστή μεταφοράς φορτίου αa και αc αντίστοιχα. Οι τιμές του 

ρεύματος ανταλλαγής είναι συγκρίσιμες μεταξύ ανοδικής και καθοδικής 

περιοχής για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. 

Το ρεύμα ανταλλαγής Ιο, όπως φαίνεται και από τους πίνακες 4.3 

και 4.4, είναι ισχυρά εξαρτώμενο από την θερμοκρασία και την αέρια 

σύσταση, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν σχετικά μικροί συντελεστές μεταφοράς φορτίου.  
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Πίνακας 4.3. Τιμές του ρεύματος ανταλλαγής και του συντελεστή μεταφοράς 
φορτίου για ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, για διάφορες θερμοκρασίες 
 

 Θετικά Ρεύματα Αρνητικά Ρεύματα 

Τ °C Ιο, μΑ αa Ιο, μΑ αc 
320 1,4 0,19 1,33 0,39 
360 6,6 0,2 6,76 0,33 
380 10,1 0,2 14,86 0,28 
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Σχήμα 4.10. Καμπύλες ρεύματος υπέρτασης σε σταθερή αέρια σύσταση για 
διάφορες θερμοκρασίες. (Καταλύτης S4) 
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       T = 360°C
,   PO2 = 2.5 kPa
+   PO2 = 4 kPa , PC4H6 = 0.43 kPa
n   PC4H6 = 1 kPa
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Σχήμα 4.11. Καμπύλες ρεύματος υπέρτασης σε σταθερή θερμοκρασία, για 
διαφορετικές τιμές αέριας σύστασης. (Καταλύτης S4) 
 

 

Πίνακας 4.4. Τιμές του ρεύματος ανταλλαγής και του συντελεστή μεταφοράς 
φορτίου για ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, για διάφορες συστάσεις του 
αντιδρώντος μείγματος. 

 

 Θετικά Ρεύματα Αρνητικά Ρεύματα 

Σύσταση 
Αντιδρώντος 
Μείγματος 

Ιο, μΑ αa Ιο, μΑ αc 

O2 = 2.5 kPa 54 0.057   
O2 = 4 kPa, C4H6 

= 0.43 kPa 
30.3 0.093 27.3 0.151 

C4H6 = 1 kPa 5.9 0.125 6 0.132 
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4.4.2 Μέτρηση της καταλυτικής ενεργότητας του βιομηχανικού 
καταλύτη Ag0.73V2O5.365  υπό συνθήκες NEMCA 

Για την μελέτη της καταλυτικής ενεργότητας  του καταλύτη, κάτω 

από συνθήκες NEMCA, θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μια 

αντίδραση ‘‘μοντέλο’’ για την ηλεκτροχημική ενίσχυση όπως αυτή της 

οξείδωσης του αιθυλενίου, η οποία έχει μελετηθεί διεξοδικά κάτω από ένα 

μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών, καταλυτών και στερεών 

ηλεκτρολυτών. 

Στο Σχήμα 4.12 παρουσιάζεται η δυναμική απόκριση του 

καταλυτικού ρυθμού κατά την βηματική επιβολή αρνητικού δυναμικού 

UWR = -1V στους 390 °C και με σύσταση αντιδρώντος μείγματος 2kPa O2 και 

2 kPa C2H4. Αρχικά για t < 0 το κύκλωμα είναι ανοιχτό και ο ρυθμός που 

αντιστοιχεί στην κατάσταση αυτή είναι ο αρχικός μη προωθημένος 

ρυθμός ο οποίος είναι ίσος με 9.6×10-9 gatomO/s. Την χρονική στιγμή t = 0 

γίνεται επιβολή ενός σταθερού δυναμικού UWR = -1V μεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς δηλαδή 

απομακρύνουμε ιόντα Ο2- από την καταλυτική επιφάνεια με Ι/2F. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση του καταλυτικού ρυθμού 

μέχρι την τιμή 34×10-9 gatomO/s η οποία αντιστοιχεί στο καταλυτικό ρυθμό 

σε μόνιμη κατάσταση. Η απομάκρυνση δηλαδή των ιόντων Ο2- από την 

καταλυτική επιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του καταλυτικού 

ρυθμού κατά 250 % δηλαδή ο λόγος προσαύξησης ρ είναι ίσος με 3.5 ενώ ο 

συντελεστής φαρανταϊκής ενίσχυσης Λ είναι ίσος με -6. Το φαινόμενο 

είναι αντιστρεπτό δηλαδή μετά την διακοπή της επιβολής του δυναμικού 

ο ρυθμός επιστρέφει σταδιακά στην αρχική του τιμή. Η συμπεριφορά είναι 

ηλεκτρόφιλη, όπως υποδεικνύεται και από το αρνητικό πρόσημο του 

συντελεστή φαρανταϊκής ενίσχυσης, δηλαδή έχουμε αύξηση του 
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καταλυτικού ρυθμού με απομάκρυνση των ιόντων οξυγόνου Ο2- από την 

καταλυτική επιφάνεια.  

Η απόκριση του καταλυτικού ρυθμού κατά την βηματική επιβολή 

θετικού δυναμικού UWR = +1V μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και 

αναφοράς φαίνεται στο Σχήμα 4.13. Η μελέτη αυτή έγινε σε μερική πίεση 

αιθυλενίου 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη. 

Η μεταφορά ιόντων οξυγόνου προς την καταλυτική επιφάνεια έχει 

σαν αποτέλεσμα την μείωση του καταλυτικού ρυθμού κατά 33 %  (ρ = 0.67) 

σε σχέση με τον αρχικό μη προωθημένο ρυθμό ενώ ο συντελεστής 

φαρανταϊκής ενίσχυσης, Λ,  είναι ίσος με -17. Το φαινόμενο είναι 

αντιστρεπτό δηλαδή με τον τερματισμό επιβολής δυναμικού ο ρυθμός 

αυξάνει και φτάνει στην αρχική του τιμή που αντιστοιχεί σε μη 

προωθημένο καταλύτη. Η συμπεριφορά είναι επίσης ηλεκτρόφιλη δηλαδή 

ο ρυθμός μειώνεται με παροχή ιόντων οξυγόνου προς την καταλυτική 

επιφάνεια. Πριν την διεξαγωγή των μελετών της επίδρασης στους 

καταλυτικούς ρυθμούς της βηματικής επιβολής δυναμικού μελετήθηκε η 

συνεισφορά του χρυσού στους καταλυτικούς ρυθμούς τόσο σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώματος όσο και σε συνθήκες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Η 

συνεισφορά στους καταλυτικούς ρυθμούς, όπως άλλωστε ήταν 

αναμενόμενο από προηγούμενες μελέτες,  είναι αμελητέα ενώ δεν 

υπάρχει καμιά μεταβολή στο καταλυτικό ρυθμό υπό συνθήκες 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. 
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Σχήμα 4.13. Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης του αιθυλενίου κατά την 
βηματική επιβολή δυναμικού UWR = +1V 
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Σχήμα 4.12. Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης του αιθυλενίου κατά την 
βηματική επιβολή δυναμικού UWR = -1V 
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4.4.3 Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στους 
καταλυτικούς ρυθμούς 

Η επίδραση του δυναμικού στους καταλυτικούς ρυθμούς σε μόνιμη 

κατάσταση παρουσιάζεται στα Σχήματα 4.14(a-c). Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε στους 360 °C και με σύσταση αντιδρώντος μείγματος 

5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. Ο καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε είναι ο S4. 

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή των ρυθμών σε 

μόνιμη κατάσταση επιβάλλοντας αρχικά σταδιακά αυξανόμενα θετικά 

και στη συνέχεια σταδιακά μειούμενα αρνητικά ρεύματα, μεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του βοηθητικού ηλεκτροδίου, ξεκινώντας από 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος. Κάθε σημείο λαμβάνεται μετά από 

αρκετό χρονικό διάστημα από την στιγμή επιβολής του ρεύματος, έτσι 

ώστε οι ρυθμοί και το δυναμικό, που αναπτύσσεται μεταξύ του 

ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς, να φτάσουν σε 

μόνιμη κατάσταση. Επιβάλλοντας θετικό ρεύμα δηλαδή παρέχοντας 

ιόντα οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια παρατηρούμε αύξηση σχεδόν 

όλων των καταλυτικών ρυθμών. Οι μέγιστες αυξήσεις που 

παρατηρήθηκαν στους ρυθμούς παραγωγής είναι 370, 215, 120 και 150% 

για την ακρολεΐνη, το φουράνιο, το οξικό οξύ και το ακρυλικό οξύ 

αντίστοιχα. Ταυτόχρονα εκτός από την αύξηση του ρυθμού των 

προϊόντων εκλεκτικής οξείδωσης παρατηρείται μια αύξηση κατά 50% 

στον ρυθμό παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα ενώ ο ρυθμός παραγωγής 

μαλεϊκού ανυδρίτη παραμένει πρακτικά αμετάβλητος με την μεταβολή 

του δυναμικού του καταλύτη λαμβάνοντας υπόψη και την διασπορά των 

πειραματικών σημείων. Η επιβολή αρνητικού ρεύματος δηλαδή η 

απομάκρυνση ιόντων οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση των ρυθμών παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, 

φουρανίου και οξικού οξέος, σε μικρότερο βαθμό όμως σε σχέση με την 

αύξηση που παρατηρείται κατά την επιβολή θετικών ρευμάτων, ενώ οι 
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υπόλοιποι ρυθμοί παραμένουν πρακτικά ανεπηρέαστοι. Στα Σχήματα 

4.15(a-c) απεικονίζεται η εξάρτηση της μεταβολής του καταλυτικού 

ρυθμού Δri = ri – ri°, όπου ri και ri° είναι οι ρυθμοί σε συνθήκες κλειστού και 

ανοιχτού κυκλώματος αντίστοιχα, σαν συνάρτηση του ρυθμού με τον 

οποίο παρέχεται (ή απομακρύνεται) ηλεκτροχημικά το ιοντικό οξυγόνο 

προς (από) την καταλυτική επιφάνεια. Όλοι οι ρυθμοί είναι εκφρασμένοι 

σε mol O/s. Οι κλίσεις των καμπυλών στα διαγράμματα αυτά δίνει την 

εκάστοτε τιμή του συντελεστή της φαρανταϊκής ενίσχυσης για κάθε 

προϊόν της αντίδρασης. Οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν τις 

γραμμές ίσου Λ έτσι ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή του Λ από τις 

κλίσεις των καμπυλών. Οι τιμές του συντελεστή φαρανταικής ενίσχυσης, 

Λ, που παρατηρήθηκαν είναι 12 για το διοξείδιο του άνθρακα ενώ η 

απόλυτη τιμή για την ακρολεΐνη, το φουράνιο, το οξικό οξύ, το ακρυλικό 

οξύ και για τον μαλεϊκό ανυδρίτη είναι μικρότερη της μονάδας. Συνολικά 

το φαινόμενο είναι μη φαρανταϊκό εφόσον η απόλυτη τιμή του ολικού 

συντελεστή φαρανταϊκής ενίσχυσης |Λ|tot είναι μεγαλύτερο της μονάδας. 

Επίσης, όπως φαίνεται από το σχήμα 4.15 (a-c), η συμπεριφορά του 

συστήματος είναι τόσο ηλεκτρόφιλη όσο και ηλεκτρόφοβη. 
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Σχήμα 4.14.a. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακα και ακρολεΐνης από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και 
αέρια σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. 
(Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.14.b. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής φουρανίου και 
οξικού οξέος από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια σύσταση 
του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.14.c. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής ακρυλικού οξέος 
και μαλεϊκού ανυδρίτη από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και 
αέρια σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. 
(Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.15.a. Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης υπό συνθήκες μόνιμης 
κατάστασης. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.15.b. Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής φουρανίου και οξικού οξέος υπό συνθήκες μόνιμης κατάστασης. 
(Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.15.c. Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη υπό συνθήκες μόνιμης 
κατάστασης. (Καταλύτης S4) 
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4.4.4 Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στην 
εκλεκτικότητα  

 Η επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στην εκλεκτικότητα 

φαίνεται στο σχήμα 4.16. Τα σημεία έχουν ληφθεί σε μόνιμη κατάσταση 

μετά την επιβολή ενός σταθερού ρεύματος, αφού οι ρυθμοί και το 

δυναμικό του καταλύτη έχουν ισορροπήσει. Στο σχήμα 4.16(a) φαίνεται η 

εκλεκτικότητα προς διοξείδιο του άνθρακα, CO2, αντιπαραβαλλόμενη με 

την εκλεκτικότητα προς προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης συνολικά. Όπως 

φαίνεται σε θετικά δυναμικά καταλύτη παρατηρούμε μια αύξηση της 

εκλεκτικότητας προς προϊόντα μερικής οξείδωσης από 10 σε 20% και μια 

αντίστοιχη μείωση της εκλεκτικότητας προς διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η ηλεκτροχημική μεταφορά ιόντων οξυγόνου προς την 

καταλυτική επιφάνεια, η οποία προκαλείται από την επιβολή θετικών 

ρευμάτων μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του βοηθητικού 

ηλεκτροδίου, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ρυθμών των 

προϊόντων εκλεκτικής οξείδωσης, όπως ήδη έχει δειχθεί στα σχήματα 4.14 

και 4.15, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αύξηση του ρυθμού του 

διοξειδίου του άνθρακα, που είναι το μόνο παραπροϊόν της αντίδρασης. 

Αυτό μπορεί να φανεί πιο καθαρά από τα διαγράμματα 4.16(a-c) όπου 

παρουσιάζονται οι εκλεκτικότητες για την ακρολεΐνη, το φουράνιο, το 

οξικό οξύ και το ακρυλικό οξύ αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτελεί ο μαλεϊκός 

ανυδρίτης του οποίου η εκλεκτικότητα μειώνεται με την αύξηση του 

δυναμικού του καταλύτη. Η εφαρμογή αρνητικών ρευμάτων, δηλαδή 

απομακρύνοντας ιόντα οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια, έχει 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση ελαφρώς της εκλεκτικότητας του διοξειδίου 

του άνθρακα με την αντίστοιχη μείωση της εκλεκτικότητας προς 

προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της σημαντικής 

αύξησης του ρυθμού του διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα προϊόντα 

εκλεκτικής οξείδωσης με την εφαρμογή αρνητικών ρευμάτων.  
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Σχήμα 4.16.a. Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς διοξείδιο του άνθρακα, 
προϊόντα μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη από το δυναμικό του καταλύτη UWR 
στους 360 °C και αέρια σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa 
C4Η6. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.16.b. Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς φουράνιο και οξικό οξύ από το 
δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια σύσταση του αντιδρώντος 
μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.16.c. Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς ακρυλικό οξύ και μαλεϊκό 
ανυδρίτη από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια σύσταση του 
αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 
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4.4.5 Δυναμική απόκριση των καταλυτικών ρυθμών και της 
εκλεκτικότητας κατά την βηματική επιβολή δυναμικού. 

Η δυναμική απόκριση των καταλυτικών ρυθμών κατά την 

βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR φαίνεται στα Σχήματα 4.17(a-c). 

Το πείραμα διεξήχθη στους 360 °C ενώ η αέρια σύσταση του αντιδρώντος 

μείγματος ήταν 10.5 kPa Ο2 και 0.37 kPa C4Η6. Ο καταλύτης που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της μελέτης είναι ο S4. 

Αρχικά το σύστημα βρισκόταν υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώματος, σε κατάσταση ισορροπίας. Στην κατάσταση αυτή οι ρυθμοί 

ανοιχτού κυκλώματος είναι 161.7 × 10-10 mol/s για το διοξείδιο του 

άνθρακα, 1.23 × 10-10 mol/s για την ακρολεΐνη, 1.5 × 10-10 mol/s για το 

φουράνιο, 1.2 × 10-10 mol/s για το οξικό οξύ, 2.3 × 10-10 mol/s για το ακρυλικό 

οξύ και 1.1 × 10-10 mol/s για τον μαλεϊκό ανυδρίτη. Την χρονική στιγμή t = 0 

επιβάλλεται, με την βοήθεια ενός γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη, ένα 

θετικό δυναμικό ίσο με +2.5 V μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του 

ηλεκτροδίου αναφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά ιόντων 

οξυγόνου από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια 

και έχει σαν συνέπεια την αύξηση των καταλυτικών ρυθμών από τον 

αρχικό ρυθμό ro,i σε ri. Η διακεκομμένη γραμμή στο Σχήμα 4.17(a) δείχνει 

την απόκριση του ρεύματος στην δυναμική επιβολή του δυναμικού. Μετά 

την πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος όταν το ρεύμα και οι ρυθμοί 

έχουν φτάσει σε μόνιμη κατάσταση γίνεται διακοπή της επιβολή του 

δυναμικού. Οι ρυθμοί και το δυναμικό γυρίζουν στην πρότερη κατάσταση 

πριν την επιβολή του δυναμικού. Η καταγραφή των ρυθμών γινόταν με τη 

χρήση αέριου χρωματογράφου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 

συνεχής καταγραφή των ρυθμών παρά μόνο σε ορισμένες διακριτές 

χρονικές στιγμές. Ο λόγος προσαύξησης για το διοξείδιο του άνθρακα 

είναι 1.1 ενώ για τα προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης είναι 2.8, 2.1, 1.6, 1.8 
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και 1.7 για την ακρολεΐνη, το φουράνιο, το οξικό οξύ, το ακρυλικό οξύ και 

τον μαλεϊκό ανυδρίτη. Ο συντελεστής φαρανταϊκής ενίσχυσης Λ είναι για 

την περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα 1.85 ενώ για τα προϊόντα 

εκλεκτικής οξείδωσης είναι μικρότερος της μονάδας. Ενώ ο ολικός 

συντελεστής φαρανταϊκής ενίσχυσης είναι ίσος με 2.73. Η εκλεκτικότητα 

για τα προϊόντα εκλεκτικής οξείδωσης όπως φαίνεται και στα Σχήματα 

4.18(a-c) ακολουθεί την τάση των καταλυτικών ρυθμών επειδή η μεταβολή 

του ρυθμού παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ μικρή κατά 

την βηματική επιβολή δυναμικού 
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Σχήμα 4.17.a. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης  και του ρεύματος κατά την βηματική 
επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.17.b. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
φουρανίου και οξικού οξέος κατά την βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR 
= 2.5 V. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.17.c. Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη κατά την βηματική επιβολή θετικού 
δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.18.a. Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς διοξείδιο του 
άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη κατά την βηματική 
επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.18.b. Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς φουράνιο και οξικό 
οξύ κατά την βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.18.c. Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς ακρυλικό οξύ και 
μαλεϊκό ανυδρίτη κατά την βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. 
(Καταλύτης S4) 
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4.4.6 Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη 
στους ρυθμούς της αντίδρασης     

Η επίδραση της θερμοκρασίας στους ρυθμούς της καταλυτικής 

αντίδρασης φαίνεται στα Σχήματα 4.19 (a-c). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με την μορφή διαγραμμάτων Arrhenius. Η μελέτη έγινε 

στον καταλύτη S4 με σταθερή μερική πίεση οξυγόνου και βουταδιενίου 

ίση με 10.7 και 0.36 kPa αντίστοιχα σε ανοιχτό κύκλωμα και υπό συνθήκες 

πόλωσης επιβάλλοντας δυναμικό, VWR, +1500 και -1000 mV. Η 

θερμοκρασιακή περιοχή η οποία εξετάστηκε κυμαίνεται μεταξύ των 310° 

C όπου αποτελούσε η ελάχιστη θερμοκρασία όπου μπορούσε να γίνει 

ασφαλής μέτρηση των ρυθμών των προϊόντων της αντίδρασης  και των 

430 °C, 20° C κάτω από την θερμοκρασία που είχε γίνει η θερμική 

επεξεργασία του καταλύτη. Να σημειωθεί ότι ο καταλύτης άλλαζε φάση 

σε θερμοκρασίες κοντά στους 500 °C και μειωνόταν δραματικά η 

ενεργότητά του. 

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή των 

ρυθμών της αντίδρασης, για κάθε θερμοκρασία που μελετάται,  τόσο για 

ανοιχτό κύκλωμα όσο και υπό συνθήκες πόλωσης, κάτω από την επιβολή 

θετικών και αρνητικών δυναμικών. Η καταγραφή γίνεται σε κατάσταση 

ισορροπίας δηλαδή όταν τόσο το ρεύμα όσο και ο ρυθμός είναι σε μόνιμη 

κατάσταση. 

 Από την κλίση των καμπυλών ενός τέτοιου διαγράμματος μπορούν 

να υπολογιστούν οι φαινόμενες ενέργειες ενεργοποίησης, Ε, για κάθε 

προϊόν της αντίδρασης οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα 4.5. Όπως 

μπορεί να φανεί από τον πίνακα 4.5 καθώς και από τα Σχήματα 4.19(a-c) η 

ενέργεια ενεργοποίησης δεν μεταβάλλεται σημαντικά.  
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Πίνακας 4.5. Φαινόμενες ενέργειες ενεργοποίησης (kcal/mol) 
 

 +1500 mV O.C. -1000 mV 

Φουράνιο 20 20 19 
Ακρολεΐνη 23 18 22 
CO2 16 16 17 
Οξικό Οξύ 18 15 16 
Ακρυλικό Οξύ  22 25 23 
Μαλεΐκός Ανυδρίτης  10 10 9 

  

Η εξάρτηση της εκλεκτικότητας από την θερμοκρασία 

παρουσιάζεται στα Σχήματα 4.20(a-c). Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας για τα προϊόντα μερικής 

οξείδωσης. Εξαίρεση αποτελεί ο μαλεϊκός ανυδρίτης όπου παρατηρείται 

μια μικρή μείωση της εκλεκτικότητας με άνοδο της θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 4.19.a. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στο 
ρυθμό παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης, υπό σταθερή μερική 
πίεση βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης 
S4) 
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Σχήμα 4.19.b. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στο 
ρυθμό παραγωγής φουρανίου και οξικού οξέος, υπό σταθερή μερική πίεση 
βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.19.c. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στο 
ρυθμό παραγωγής ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη, υπό σταθερή μερική 
πίεση βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης 
S4) 
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Σχήμα 4.20.a. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στην 
εκλεκτικότητα προς διοξείδιο του άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης και 
ακρολεΐνη, υπό σταθερή μερική πίεση βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 
10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.20.b. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στην 
εκλεκτικότητα προς φουράνιο και οξικό οξύ, υπό σταθερή μερική πίεση 
βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.20.c. Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού του καταλύτη στην 
εκλεκτικότητα προς ακρυλικό οξύ και μαλεϊκό ανυδρίτη, υπό σταθερή μερική 
πίεση βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης 
S4) 
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4.4.7 Εξάρτηση των καταλυτικών ρυθμών και της εκλεκτικότητας 
από την οξειδωτική κατάσταση του καταλύτη 

Μελετήθηκε η επίδραση της οξειδωτικής κατάστασης του καταλύτη 

στους καταλυτικούς ρυθμούς και στην εκλεκτικότητα σε συνθήκες 

ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στα ακόλουθα σχήματα. Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει την 

κατεργασία του καταλύτη με οξειδωτικό ή αναγωγικό μείγμα στους 400 

°C για μία ώρα στην συνέχεια έκπλυση της αέριας φάσης του 

αντιδραστήρα με καθαρό ήλιο (He) σε μεγάλη παροχή για χρονικό 
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Σχήμα 4.21. Επίδραση των καταλυτικών ρυθμών και της εκλεκτικότητας από το 
δυναμικό  σε προανηγμένο καταλύτη. (Καταλύτης S4) 
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διάστημα πέντε λεπτών. Ακολούθως η θερμοκρασία έπεφτε στους 360 °C 

όπου διεξαγόταν και το πείραμα. Η προοξείδωση γινόταν με παροχή 

μείγματος οξυγόνου 20% σε ήλιο, ενώ η προαναγωγή γινόταν με μείγμα 

βουταδιενίου 2% σε ήλιο. Η διεξαγωγή του πειράματος γινόταν με σε 

αντιδρών μείγμα με μερικές πιέσεις οξυγόνου και βουταδιενίου 0.37 και 

10.5 kPa αντίστοιχα. Η μελέτη έγινε στον καταλύτη S4 

Όπως γίνεται φανερό από την σύγκριση των διαγραμμάτων που 

αντιστοιχούν σε κάθε οξειδωτική κατάσταση του καταλύτη, τόσο οι 

ρυθμοί των προϊόντων μερικής οξείδωσης όσο και το μέγεθος της 

ηλεκτροχημικής ενίσχυσης με την επιβολή θετικού δυναμικού αυξάνει σε 

προανηγμένο καταλύτη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο ο ρυθμός του 

διοξειδίου του άνθρακα δεν μεταβάλλεται σημαντικά από την οξειδωτική 

κατάσταση του καταλύτη τόσο σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος όσο 

και σε συνθήκες πόλωσης. 

0

2

4

6

8

10

CO2/100 Ακρολεΐνη Φουράνιο Οξικό οξύ Ακρυλικό
οξύ

Μαλεϊκός
ανυδρίτης

r, 
10

-1
0  m

ol
/s

-2.5 V
O.C.
 2.5 V 

Προοξειδωμένος Καταλύτης
T=360 0C
0.37kPa C4H6, 10.5 kPa O2



 Εκλεκτική οξείδωση υδρογονανθράκων C4 

 

 151

0

1

2

3

4

5

6

Ακρολεΐνη Φουράνιο Οξικό οξύ Ακρυλικό οξύ Μαλεϊκός
ανυδρίτης

Ε
κλ
εκ
τικ
ότ
ητ
α

-2.5 V
O.C.
 2.5 V 

Προοξειδωμένος Καταλύτης
T=360 0C
0.37kPa C4H6, 10.5 kPa O2

Σχήμα 4.22. Επίδραση των καταλυτικών ρυθμών και της εκλεκτικότητας από το 
δυναμικό  σε προοξειδωμένο καταλύτη. (Καταλύτης S4) 
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4.4.8 Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου και του δυναμικού 
του καταλύτη στους ρυθμούς της αντίδρασης και στην 
εκλεκτικότητα     

Μελετήθηκε η επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στους 

καταλυτικούς ρυθμούς για συγκεκριμένα δυναμικά καταλύτη στους 350 

°C και μερική πίεση βουταδιενίου ίση με 0.4 kPa και παρουσιάζεται στα 

Σχήματα 4.23(a-c). Η μελέτη έγινε στον καταλύτη S7 Επίσης μελετήθηκε 

στις ίδιες συνθήκες η συμβολή του στρώματος του χρυσού που είναι 

εναποτεθειμένο κάτω από τον καταλύτη. Η μελέτη αυτή έγινε πριν την 

εναπόθεση του καταλυτικού στρώματος. Η πειραματική διαδικασία 

περιλαμβάνει την καταγραφή των καταλυτικών ρυθμών σε κατάσταση 

ισορροπίας για συγκεκριμένη σύσταση του αντιδρώντος μείγματος σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και υπό συνθήκες πόλωσης, κάτω από 

επιβολή θετικού δυναμικού και αρνητικού δυναμικού. Οι ρυθμοί που 

μετρούνται αρχικά, πριν την εναπόθεση του καταλύτη, πάνω στο στρώμα 

του χρυσού, παριστάνονται στα διαγράμματα με διακεκομμένες γραμμές 

και ανοιχτά σύμβολα. Όπως φαίνεται και από το σχήματα 4.23(a-c) ο 

χρυσός συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 

τόσο σε  ανοιχτό κύκλωμα όσο και σε συνθήκες πόλωσης. Επίσης 

παρατηρείται μια σχεδόν αμελητέα συνεισφορά στους ρυθμούς 

παραγωγής ακρολεΐνης και οξικού οξέος.  

Μελετώντας τώρα την συνολική συμπεριφορά του καταλυτικού 

συστήματος βλέπουμε ότι ο ρυθμός παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 

είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη σε σχέση με τους ρυθμούς 

παραγωγής προϊόντων εκλεκτικής οξείδωσης συνεπικουρούμενος σε 

μεγάλο βαθμό και από το στρώμα χρυσού όπως φαίνεται και από το 

σχήμα 4.23(a). Επίσης η παραγωγή μαλεϊκού ανυδρίτη γι’ αυτό το 

καταλυτικό σύστημα είναι αμελητέα στα όρια του πειραματικού 

σφάλματος.  
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Η αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση των καταλυτικών ρυθμών τόσο του διοξειδίου του άνθρακα 

όσο και των προϊόντων εκλεκτικής οξείδωσης. Αύξηση επίσης 

παρατηρείται στο μέγεθος του λόγου προσαύξησης του καταλυτικού 

ρυθμού του διοξειδίου του άνθρακα  της ακρολεΐνης και του φουρανίου 

κατά την αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου. Ο λόγος προσαύξησης 

του καταλυτικού ρυθμού μειώνεται σε μεγάλη μερική πίεση οξυγόνου για 

το οξικό οξύ καθώς φαίνεται και από το σχήμα 4.23(b) ενώ για το 

ακρυλικό οξύ παραμένει σχεδόν σταθερός. Στα Σχήματα 4.24(a-c) 

φαίνεται η επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου, PO2
, στην 

εκλεκτικότητα. Όπως φαίνεται και από τα σχήματα η εκλεκτικότητα προς 

προϊόντα μερικής οξείδωσης μειώνεται ελαφρά με αύξηση της μερικής 

πίεσης του οξυγόνου. Επίσης η εκλεκτικότητα προς προϊόντα μερικής 

οξείδωσης μειώνεται κατά την επιβολή θετικού δυναμικού. Αυτό 

οφείλεται στην σημαντική αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα κατά την 

εφαρμογή θετικού δυναμικού σε σχέση με την αύξηση που παρατηρείται 

για τα προϊόντα μερικής οξείδωσης.  
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Σχήμα 4.23.a. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο ρυθμό παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και 
κάτω από αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 
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Σχήμα 4.23.b. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο ρυθμό παραγωγής 
φουρανίου και οξικού οξέος σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από 
αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 
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Σχήμα 4.23.c. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο ρυθμό παραγωγής 
ακρυλικού οξέος σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική και 
θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 
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Σχήμα 4.24.a. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην εκλεκτικότητα 
προς διοξείδιο του άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη σε 
συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική και θετική πόλωση. 
(Καταλύτης S7) 
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Σχήμα 4.24.b. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην εκλεκτικότητα 
προς φουράνιο και οξικό οξύ σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από 
αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 
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Σχήμα 4.24.c. Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην εκλεκτικότητα ως 
προς ακρυλικό οξύ σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική 
και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 
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4.5. Συμπεράσματα 

Η μελέτη του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης στην 

εκλεκτική οξείδωση του βουταδιενίου σε βιομηχανικό καταλύτη 

Ag0.73V2O5.365 εναποτεθειμένο σε YSZ έδειξε ότι: 
• Το φαινόμενο NEMCA είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την 

ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων και σε μη 

αγώγιμους καταλύτες 

• Τόσο οι ρυθμοί όσο και η εκλεκτικότητα των προϊόντων μερικής 

οξείδωσης αυξάνονται με επιβολή θετικού δυναμικού. Η επιβολή 

αρνητικού δυναμικού επιφέρει μικρότερες αυξήσεις.  

• Η κατανομή των προϊόντων καθώς και το μέγεθος της 

Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης επηρεάζεται σημαντικά από την 

Οξειδωτική Κατάσταση του Καταλύτη. 
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Παράρτημα Ι - Καταλύτες Μελέτης 

Ι-1 Υδρογόνωση Ακετυλενίου 

 
Καταλύτης Αριθμός καταλυτικών δισκίων στον 

αντιδραστήρα 
Σχήμα 

S1.1 1 3.6 - 3.9 
S1.2 1 3.10, 3.11 
S1.3 3 3.12, 3.13, 3.14 

 
Πίνακας Ι-1. Καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη υδρογόνωσης του 
ακετυλενίου 
 

Ι-2 Εκλεκτική οξείδωση υδρογονανθράκων με τέσσερα άτομα 
άνθρακα 

 
Καταλύτης Αριθμός καταλυτικών δισκίων στον 

αντιδραστήρα 
Σχήμα 

S4 2 4.10-4.20 
S7 2 4.21, 4.22 

 
Πίνακας Ι-2. Καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της εκλεκτικής 
οξείδωσης υδρογονανθράκων με τέσσερα άτομα άνθρακα   
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Παράρτημα IΙ - Υπολογισμός της επιφάνειας του καταλύτη S1.1 

Η επιφάνεια του καταλύτη S1.1 όπως αναφέρθηκε εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 3 μπορεί να εκτιμηθεί από την αρχική κλίση της καμπύλης του 

δυναμικού συναρτήσει του χρόνου από την εξίσωση του Helmholtz. Στο 

σχήμα ΙΙ-1 φαίνεται η απόκριση του δυναμικού, της εκλεκτικότητας και 

της μετατροπής στη βηματική επιβολή αρνητικού ρεύματος Ι=-10 μΑ. Από 

τον υπολογισμό της αρχικής κλίσης ΔUWR/Δt και από την εξίσωση 3.13 η 

ολική καταλυτική επιφάνεια υπολογίζεται, για αυτό το καταλυτικό 

δείγμα, ίση με 0.1 m2. 
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Σχήμα ΙΙ-1 Απόκριση του δυναμικού του καταλύτης, της εκλεκτικότητας και της 
μετατροπής στη βηματική επιβολή ρεύματος Ι=-10μΑ 
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Παράρτημα IΙΙ - Κατάλογος Σχημάτων 

Σχήματα Κεφαλαίου 1 

Σχήμα 1.1   Πειραματική Διάταξη για μελέτες του φαινομένου 
NEMCA. (α) : Αντιδραστήρας τύπου κελιού καυσίμου 
(β) : Αντιδραστήρας μονού θαλάμου [47]. 

Σχήμα 1.2   Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού και του 
δυναμικού του καταλύτη σε επιβολή σταθερού 
ρεύματος στην οξείδωση αιθυλενίου σε Pt/YSZ. 
T=370°C, PO2

 = 4.6 kPa, PC2H4
= 0.36 kPa [2]. 

Σχήμα 1.3  Επίδραση της αέριας σύστασης στον καταλυτικό ρυθμό 
ανοιχτού κυκλώματος  της οξείδωσης του C2H4 με 
καταλύτη Pt/YSZ [2]και στον επαγόμενο ρυθμό από το 
φαινόμενο NEMCA με εφαρμογή σταθερού δυναμικού 
UWR = +1V 

Σχήμα 1.4.  Ηλεκτροχημική ενίσχυση της Pt εναποτεθειμένη σε 
β″-Al2O3 [5] για την οξείδωση του CO. Επίδραση της 
μερικής πίεσης της μερικής πίεσης του CO (PCO) του 
δυναμικού του καταλύτη (UWR) και της κάλυψης του 
νατρίου. Τ = 350 °C, PO2

 = 6 kPa  

Σχήμα 1.5.  Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη και της 
συγκέντρωσης του 1,2-C2H4Cl2 στην εκλεκτικότητα 
προς αιθυλενοξείδιο (a) και ακεταλδεύδη (b) της 
αντίδρασης της εποξείδωσης του αιθυλενίου σε 
καταλύτη Ag εναποθετειμένο σε  YSZ [20]  

Σχήμα 1.6.  Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη (UWR) της 
μερικής πίεσης του 1,2-C2H4Cl2 στην εκλεκτικότητα 
της εποξείδωσης του αιθυλενίου σε Ag/β″-Al2O3 [96]. 
T=260 °C, P=500 kPa, 4% Ο2, 13% C2H4 

Σχήμα 1.7.  Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στους 
ρυθμούς σχηματισμού CO2, N2, N2O και στην 
εκλεκτικότητα της αναγωγής του NO σε άζωτο[62]. Τ = 
621 Κ P°NO = P°CO = 0.75 kPa  

Σχήμα 1.8 Πιθανά μονοπάτια των ροφημένων ειδών Ο(a) και 
Na(a) [48] τα οποία δημιουργούνται  κατά μήκος των 
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ορίων των τριών φάσεων (tpb) με την εφαρμογή 
ηλεκτρικού ρεύματος: (α) Εκρόφηση, (β) Αντίδραση, (γ) 
Διάχυση (backspillover) 

Σχήμα 1.9 : Σχηματική αναπαράσταση ενός μεταλλικού 
ηλεκτροδίου εναποτεθειμένο σε στερεό ηλεκτρολύτη 
(YSZ, αγωγός ιόντων Ο2- ή β"-Al2O3 αγωγός ιόντων 
Να+). Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα μεταξύ 
μετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και η 
ισοδύναμη διπλοστοιβάδα που δημιουργείται στην 
διεπιφάνεια μετάλλου-αερίου λόγω των διαχεόμενων 
ιόντων από το στερεό ηλεκτρολύτη (backspillover ion) 
[47]. 

Σχήμα 1.10.  Φάσμα θερμικής εκρόφησης της Pt εναποτεθειμένης 
σε YSZ ύστερα από έκθεση σε ατμόσφαιρα Ο2 με πίεση 
PO2

 = 4×10-6 Torr στους 673 Κ για διάφορους χρόνους 
έκθεσης. Η έκθεση είναι εκφρασμένη σε kilolangmuirs 
(1kL = 10-3 Torr’s. Η εκρόφηση γίνεται με γραμμική 
αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό β =1 Κ/s [47, 101]. 
Στο ένθετο του σχήματος φαίνεται η πειραματική 
διάταξη. 

Σχήμα 1.11. Φάσμα θερμικής εκρόφησης του οξυγόνου σε στρώμα 
Pt εναποτεθειμένου σε YSZ [101, 102] μετά από ρόφηση 
οξυγόνου από την αέρια φάση στους 673 Κ και PO2 = 
4×10-6 Torr για 1800 s (7.2 kL) ακολουθούμενη από 
ηλεκτροχημική παροχή Ο2- (Ι = +15 μΑ) για διάφορες 
χρονικές περιόδους. Η εκρόφηση γίνεται με σταδιακή 
θέρμανση με ρυθμό β =1 Κ/s, 2FNG/I = 2570 s [102]. 

Σχήμα 1.12.  Βολταμμογράφημα ενός ηλεκτροδίου Pt 
εναποτεθειμένο σε YSZ σε Τ=653 Κ και PO2=0.1 kPa 
όπου φαίνεται η επίδραση του χρόνου tH σε θετικό 
δυναμικό UWR=300 mV στην αναγωγή του οξυγόνου. 
Εμφανίζονται δύο κορυφές γ και δ [112]. Ταχύτητα 
σάρωσης 30 mV/s 

Σχήμα 1.13.  Φάσματα σύνθετης αντίστασης (διαγράμματα Nyquist) 
το σύστημα CH4, O2, Pd /YSZ για διάφορα δυναμικά 
καταλύτη [74]. Δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος U°WR=-
0.13V  
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Σχήμα 1.14.  Φάσμα XPS  για το Ο1s σε δείγμα Pt/YSZ στους 673Κ 
(A): Ι=0, ΔVWR=0, (B): I=40 μΑ, ΔUWR=1.2V (C): Διαφορά 
φάσματος για το Ο1s μεταξύ (Α) και (Β) [22]. 

Σχήμα 1.15.  Φάσμα φωτοηλεκτρονίων με υπεριώδη ακτινοβολία 
[100] για (α) καθοδική και (β) ανοδική πόλωση σε 
γαλβανικό κελί Ag/YSZ/Pd,PdO στους 820 K. Στο (γ) 
φαίνεται η ανύψωση στο επίπεδο Fermi για τα μικρά 
σωματίδια του Ag υπό συνθήκες ανοδικής πόλωσης σε 
μεγέθυνση κατά πέντε φορές 

Σχήμα 1.16.  Φάσμα SERS του ροφημένου οξυγόνου σε Ag/YSZ 
στους 300 °C [28] κάτω από (a) σε συνθήκες ανοιχτού 
κυκλώματος και με επιβολή δυναμικού (b) UWR= -2 V  
(c) UWR= +2 V. Τα φάσματα (b) και (c) έχουν ληφθεί σε 
μόνιμη κατάσταση. w = 200 mW, τ = 2 s, ssw = 2 cm-1 

Σχήμα 1.17.  Εικόνα PEEM της μικροδομής της Pt/YSZ. Φαίνονται 
τρία κυκλικά πεδία της YSZ τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους με αγωγούς και περιβάλλονται από το 
στρώμα της Pt [39]. Τοπικές μεταβολές της 
φωτεινότητας παρατηρούνται στα τρία παράθυρα (α) 
κατά τη διάρκεια ηλεκτροχημικής άντλησης στους Τ = 
695 Κ.   

Σχήμα 1.18.  Εικόνες STM της επιφάνειας Pt(111) εναποτεθειμένης 
σε β″-Al2O3 [114] εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικό αέρα 
μετά από ηλεκτροχημικό καθαρισμό της επιφάνειας 
από Na (α), μετά από ηλεκτροχημική παροχή Na (β). 
Στο σχήμα (α) φαίνεται η δομή  Pt(111)-(2×2)-Ο ενώ στο 
(β) η αντίστροφη  Pt(111)-(12×12)-Na (Μέγεθος 
σάρωσης 319 Å, Ut = +100mV, It = 1.8nA) [114]. Στο 
σχήμα (γ) φαίνεται η ισοδύναμη διπλοστοιβάδα η 
οποία σχηματίζεται από τα ιόντα Na+δ (12×12) – Na  
στην επιφάνεια της Pt η οποία αποτελείται από 
επίπεδα Pt(111) εναποτεθειμένη σε β″-Al2O3 [98, 115]  

Σχήμα 1.19.  Ενέργεια ρόφησης του οξυγόνου, Εads συναρτήσει της 
μεταβολής του έργου εξόδου, όπως καταγράφεται από 
την συστάδα ΗΟΜΟ (highest occupied molecular 
orbital) για την Pt25/Ο. Οι καμπύλες αντιστοιχούν σε 
συστάδες με σημειακό φορτίο (PC) φαίνονται τόσο η 
καμπύλη Stark καθώς και η πλήρης SCF [41]. 
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Σχήματα Κεφαλαίου 2 

Σχήμα 2.1.  Διάγραμμα ροής της πειραματικής διάταξης 

Σχήμα 2.2.  Αντιδραστήρας τύπου μονού θαλάμου 

Σχήμα 2.3.  Αντιπροσωπευτικά χρωματογραφήματα από την 
ανάλυση των προϊόντων για την αντίδραση της 
μερικής οξείδωσης του βουταδιενίου. 

Σχήμα 2.4.  Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των 
ηλεκτροδίων, για τις μελέτες της παρούσας εργασίας. 
Pd εναποτεθειμένο σε β˝- Al2O3 (α) και Ag0.73V2O5.365   
εναποτεθειμένο πάνω στο ηλεκτρόδιο εργασίας σε YSZ 
(β). 

 

Σχήματα Κεφαλαίου 3 

Σχήμα 3.1.  Μορφές προσροφημένου αιθυλενίου στο Pd  

Σχήμα 3.2.  Μορφές προσροφημένου ακετυλενίου στο Pd 

Σχήμα 3.3.  Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης 

Σχήμα 3.4.  Μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
(SEM) του καταλύτη Pd/β˝- Al2O3 σε κάτοψη και πλάγια 
όψη 

Σχήμα 3.5.  Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των  
ηλεκτροδίων  

Σχήμα 3.6.  Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη, UWR, στο 
ρυθμό παραγωγής αιθανίου, αιθυλενίου και 
κατανάλωσης ακετυλενίου. (Καταλύτης S1.1) 

Σχήμα 3.7.  Επίδραση του δυναμικού του καταλύτη UWR στην 
εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο και στην μετατροπή του 
ακετυλενίου. (Καταλύτης S1.1) 

Σχήμα 3.8.  Επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στο ρυθμό 
παραγωγής αιθυλενίου και αιθανίου και κατανάλωσης 
ακετυλενίου για δυναμικά καταλύτη UWR +0.4V και -
1.0V. (Καταλύτης S1.1) 
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Σχήμα 3.9.  Επίδραση της μερικής πίεσης του υδρογόνου στην 
εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο και στην μετατροπή του 
ακετυλενίου για δυναμικά καταλύτη UWR +0.4V και -
1.0V. (Καταλύτης S1.1) 

Σχήμα 3.10.  Δυναμική απόκριση των καταλυτικών ρυθμών κατά 
την βηματική επιβολή ρεύματος, Ι=-10μΑ (i) και Ι=-
20μΑ (ii). (Καταλύτης S1.2) 

Σχήμα 3.11.  Δυναμική απόκριση της μετατροπής του ακετυλενίου, 
της εκλεκτικότητας προς αιθυλένιο και του δυναμικού 
του καταλύτη UWR κατά την βηματική επιβολή 
σταθερού ρεύματος Ι=-10 μΑ (i) και Ι=-20 μΑ (ii). 
(Καταλύτης S1.2) 

Σχήμα 3.12.  Εξάρτηση της μετατροπής του ακετυλενίου (συνεχής 
γραμμές, κλειστά σύμβολα) και της εκλεκτικότητας 
προς αιθυλένιο (διακεκομμένες γραμμές, ανοιχτά 
σύμβολα) από την ωριαία ταχύτητα χώρου 
αντιδραστήρα (GHSV) και την ογκομετρική παροχή για 
διάφορα δυναμικά. (Καταλύτης S1.3) 

Σχήμα 3.13.  Εξάρτηση της μετατροπής του ακετυλενίου (συνεχής 
γραμμές, κλειστά σύμβολα) και της εκλεκτικότητας 
προς αιθυλένιο (διακεκομμένες γραμμές, ανοιχτά 
σύμβολα) από το χρόνο χώρου αντιδραστήρα (GHSV)-1 
και την ογκομετρική παροχή για διάφορα δυναμικά. 
(Καταλύτης S1.3) 

Σχήμα 3.14.  Εξάρτηση της απόδοσης της αντίδρασης από την 
ωριαία ταχύτητα χώρου αντιδραστήρα (GHSV) και την 
ολική ογκομετρική παροχή για διάφορα δυναμικά του 
καταλύτη. (Καταλύτης S1.3) 

Σχήμα 3.15.  Εξάρτηση της εκλεκτικότητας του αιθυλενίου από την 
μετατροπή του ακετυλενίου. Η συμπεριφορά του 
ηλεκτροχημικά προωθημένου καταλύτη συγκρίνεται 
με τον βιομηχανικό καταλύτη της BASF στις ίδιες 
λειτουργικές συνθήκες. (Καταλύτης S1.3)  
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Σχήματα Κεφαλαίου 4 

Σχήμα 4.1.  Δίκτυο αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την 
εκλεκτική οξείδωση του n-βουτανίου 

Σχήμα 4.2.  Μηχανισμός οξείδωσης υδρογονανθράκων σε 
οξειδοαναγωγικούς καταλύτες. Μηχανισμός Mars Van 
Krevelen [5] 

Σχήμα 4.3.  Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού Mars Van 
Krevelen [1] 

Σχήμα 4.4.  Εξάρτηση της καταλυτικής αποτελεσματικότητας 
συναρτήσει της ισχύς του δεσμού μετάλλου – οξυγόνου 
(Μ – Ο) [1] 

Σχήμα 4.5.  Γενικός μηχανιστικός κύκλος για την οξείδωση C4 
υδρογονανθράκων σε καταλύτες VPO [2] 

Σχήμα 4.6.  Διάγραμμα φάσεων του συστήματος Ag – V2O5 [15] 

Σχήμα 4.7.  Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης 

Σχήμα 4.8.  Μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
(SEM) του καταλύτη Ag0.73V2O5.365/YSZ, σε κάτοψη και 
πλάγια όψη 

Σχήμα 4.9.  Μικροφωτογραφία από μικροσκόπιο ατομικής 
δύναμης (AFM) του καταλύτη Ag0.73V2O5.365/YSZ 

Σχήμα 4.10.  Καμπύλες ρεύματος υπέρτασης σε σταθερή αέρια 
σύσταση για διάφορες θερμοκρασίες. (Καταλύτης S4)  

Σχήμα 4.11.  Καμπύλες ρεύματος υπέρτασης σε σταθερή 
θερμοκρασία, για διαφορετικές τιμές αέριας σύστασης. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.12.  Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης του 
αιθυλενίου κατά την βηματική επιβολή δυναμικού UWR 
= -1V 

Σχήμα 4.13. Δυναμική απόκριση του ρυθμού οξείδωσης του 
αιθυλενίου κατά την βηματική επιβολή δυναμικού UWR 
= +1V 

Σχήμα 4.14.a. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης από το 
δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια 
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σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 
kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.14.b. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
φουρανίου και οξικού οξέος από το δυναμικό του 
καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια σύσταση του 
αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.14.c. Εξάρτηση του καταλυτικού ρυθμού παραγωγής 
ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη από το 
δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και αέρια 
σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 
kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.15.a. Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του 
καταλυτικού ρυθμού παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακα και ακρολεΐνης υπό συνθήκες μόνιμης 
κατάστασης. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.15.b. Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του 
καταλυτικού ρυθμού παραγωγής φουρανίου και 
οξικού οξέος υπό συνθήκες μόνιμης κατάστασης. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.15.c.  Επίδραση του ρεύματος στην μεταβολή του 
καταλυτικού ρυθμού παραγωγής ακρυλικού οξέος και 
μαλεϊκού ανυδρίτη υπό συνθήκες μόνιμης 
κατάστασης. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.16.a.  Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς διοξείδιο του 
άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη 
από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 360 °C και 
αέρια σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 5.5 kPa Ο2 
και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.16.b.  Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς φουράνιο και 
οξικό οξύ από το δυναμικό του καταλύτη UWR στους 
360 °C και αέρια σύσταση του αντιδρώντος μείγματος 
5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.16.c.  Εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς ακρυλικό οξύ 
και μαλεϊκό ανυδρίτη από το δυναμικό του καταλύτη 
UWR στους 360 °C και αέρια σύσταση του αντιδρώντος 
μείγματος 5.5 kPa Ο2 και 0.5 kPa C4Η6. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.17.a.  Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και ακρολεΐνης  
και του ρεύματος κατά την βηματική επιβολή θετικού 
δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.17.b.  Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής φουρανίου και οξικού οξέος κατά την 
βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.17.c.  Δυναμική απόκριση του καταλυτικού ρυθμού 
παραγωγής ακρυλικού οξέος και μαλεϊκού ανυδρίτη 
κατά την βηματική επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 
2.5 V. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.18.a.  Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς 
διοξείδιο του άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης 
και ακρολεΐνη κατά την βηματική επιβολή θετικού 
δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.18.b.  Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς 
φουράνιο και οξικό οξύ κατά την βηματική επιβολή 
θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.18.c.  Δυναμική απόκριση της εκλεκτικότητας προς 
ακρυλικό οξύ και μαλεϊκό ανυδρίτη κατά την βηματική 
επιβολή θετικού δυναμικού UWR = 2.5 V. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.19.a.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στο ρυθμό παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακα και ακρολεΐνης, υπό σταθερή μερική πίεση 
βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa 
αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.19.b.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στο ρυθμό παραγωγής φουρανίου και 
οξικού οξέος, υπό σταθερή μερική πίεση βουταδιενίου 
και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.19.c.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στο ρυθμό παραγωγής ακρυλικού οξέος 
και μαλεϊκού ανυδρίτη, υπό σταθερή μερική πίεση 
βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa 
αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 
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Σχήμα 4.20.a.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στην εκλεκτικότητα προς διοξείδιο του 
άνθρακα, προϊόντα μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη, 
υπό σταθερή μερική πίεση βουταδιενίου και οξυγόνου 
ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.20.b.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στην εκλεκτικότητα προς φουράνιο και 
οξικό οξύ, υπό σταθερή μερική πίεση βουταδιενίου και 
οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa αντίστοιχα. 
(Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.20.c.  Επίδραση της θερμοκρασίας και του δυναμικού 
του καταλύτη στην εκλεκτικότητα προς ακρυλικό οξύ 
και μαλεϊκό ανυδρίτη, υπό σταθερή μερική πίεση 
βουταδιενίου και οξυγόνου ίση με 0.36 και 10.7 kPa 
αντίστοιχα. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.21.  Επίδραση των καταλυτικών ρυθμών και της 
εκλεκτικότητας από το δυναμικό  σε προανηγμένο 
καταλύτη. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.22.  Επίδραση των καταλυτικών ρυθμών και της 
εκλεκτικότητας από το δυναμικό  σε προοξειδωμένο 
καταλύτη. (Καταλύτης S4) 

Σχήμα 4.23.a.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο 
ρυθμό παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και 
ακρολεΐνης σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και 
κάτω από αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης 
S7) 

Σχήμα 4.23.b.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο 
ρυθμό παραγωγής φουρανίου και οξικού οξέος σε 
συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από 
αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 

Σχήμα 4.23.c.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο 
ρυθμό παραγωγής ακρυλικού οξέος σε συνθήκες 
ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική και 
θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 

Σχήμα 4.24.a.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην 
εκλεκτικότητα προς διοξείδιο του άνθρακα, προϊόντα 
μερικής οξείδωσης και ακρολεΐνη σε συνθήκες 
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ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική και 
θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 

Σχήμα 4.24.b.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην 
εκλεκτικότητα προς φουράνιο και οξικό οξύ σε 
συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από 
αρνητική και θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 

Σχήμα 4.24.c.  Επίδραση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στην 
εκλεκτικότητα ως προς ακρυλικό οξύ σε συνθήκες 
ανοιχτού κυκλώματος και κάτω από αρνητική και 
θετική πόλωση. (Καταλύτης S7) 

 

 

Σχήματα Παραρτήματος 

Σχήμα ΙΙ-1  Απόκριση του δυναμικού του καταλύτης, της 
εκλεκτικότητας και της μετατροπής στη βηματική 
επιβολή ρεύματος Ι=-10μΑ 
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Παράρτημα V - Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1.1:  Συστήματα καταλυτικών αντιδράσεων που έχουν 
μελετηθεί για την εμφάνιση του φαινομένου NEMCA 
ταξινομημένες με βάση τον τύπο του στερεού 
ηλεκτρολύτη 

Πίνακας 2.1.  Διαδικασία παρασκευής  ηλεκτροδίων και των 
καταλυτικών στρωμάτων 

Πίνακας 4.1.  Φάσεις του συστήματος Ag-V2O5 [5, 15] 

Πίνακας 4.2.  Συσχέτιση των καταλυτικών ρυθμών ri οι οποίοι είναι 
εκφρασμένοι σε mol προϊόντος i /s με τους ρυθμούς ri* 
και ri** οι οποίοι είναι εκφρασμένοι ως mol Ο που 
απαιτείται για την παραγωγή του i /s, λαμβάνοντας 
υπόψη την αντίδραση από την οποία παράγεται κάθε 
προϊόν. 

Πίνακας 4.3.  Τιμές του ρεύματος ανταλλαγής και του συντελεστή 
μεταφοράς φορτίου για ανοδικά και καθοδικά 
ρεύματα, για διάφορες θερμοκρασίες 

Πίνακας 4.4.  Τιμές του ρεύματος ανταλλαγής και του συντελεστή 
μεταφοράς φορτίου για ανοδικά και καθοδικά 
ρεύματα, για διάφορες συστάσεις του αντιδρώντος 
μείγματος. 

Πίνακας 4.5.  Φαινόμενες ενέργειες ενεργοποίησης (kcal/mol) 

Πίνακας Ι-1.  Καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 
υδρογόνωσης του ακετυλενίου 

Πίνακας Ι-2.  Καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της 
εκλεκτικής οξείδωσης υδρογονανθράκων με τέσσερα 
άτομα άνθρακα   
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