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Περίληψη 

 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη των δομικών και καταλυτικών ιδιοτήτων 

καταλυτών ΜοΟ3 υποστηριγμένων σε οξειδικούς φορείς. Η χρήση της φασματοσκοπικής 

μεθόδου Raman υπό ελεγχόμενες in situ συνθήκες επέτρεψε το χαρακτηρισμό των 

καταλυτών κάτω από ένα εύρος συνθηκών που μελετήθηκαν. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας 

Operando Raman-GC οδήγησε σε συμπεράσματα αναφορικά με δομικές αλλαγές και 

δεδομένα καταλυτικής αποτελεσματικότητας ενώ συνδυασμός των δονητικών 

φασματοσκοπιών Raman και FTIR με πειράματα ισοτοπικής εναλλαγής 18Ο/16Ο 

χρησιμοποιήθηκε για εκτενέστερη διερεύνηση της μοριακής δομής των καταλυτών. 

Ειδικότερα εξετάσθηκε μια σειρά καταλυτών ΜοΟ3/ΤiO2 με in situ φασματοσκοπία Raman 

κάτω από οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες, καθώς επίσης και κάτω από συνθήκες 

αντίδρασης οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του αιθανίου. Η μοριακή δομή των επιφανειακών 

ειδών μολυβδενίου βρέθηκε να σχετίζεται άμεσα με το σχηματισμό κυρίως απομονωμένων 

ειδών Μο, για χαμηλές και υψηλές φορτίσεις κοντά στη μονοστρωματική κάλυψη, ενώ για 

φορτίσεις που υπερβαίνουν το μονόστρωμα παρατηρήθηκε ο σχηματισμός κρυσταλλικού 

ΜοΟ3. Η αποτίμηση της καταλυτικής ενεργότητας κατέδειξε πως καταλύτες με πολύ καλή 

διασπορά του ΜοΟ3 πάνω στην επιφάνεια παρουσιάζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Επιπροσθέτως, εξετάζεται η επίδραση του φορέα (ZrO2, Al2O3, TiO2 και SiO2) στη δομή και 

στην καταλυτική συμπεριφορά μονοστρωματικών υποστηριγμένων καταλυτών MoO3 για την 

αντίδραση της οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του αιθανίου με την φασματοσκοπία Raman. 

Μελετήθηκε η επίδραση της φόρτισης, της θερμοκρασίας, της σύστασης της αέριας 

τροφοδοσίας και του χρόνου παραμονής των αντιδρώντων πάνω στα χαρακτηριστικά των 

φασμάτων Raman καθώς και στην καταλυτική ενεργότητα με στόχο την εξαγωγή σχέσεων 

δομής-ενεργότητας/εκλεκτικότητας υποστηριγμένων καταλυτών MoO3/MxOy (M=Zr, Al, Ti, 

Si) για την οξειδωτική αφυδρογόνωση του αιθανίου. Η επιλογή της φύσης του 

φορέα/υποστρώματος κρίθηκε ως σημαντικός παράγοντας που ελέγχει την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των καταλυτών για την ODH του αιθανίου. Τέλος, οι 

δονητικές φασματοσκοπίες Raman και FTIR κάτω από ελεγχόμενες in situ συνθήκες 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της μοριακής δομής των καταλυτικών συστημάτων 

MoO3/ZrO2, MoO3/Al2O3 και MoO3/TiO2. Η φασματοσκοπία Raman σε συνδυασμό με 

πειράματα ισοτοπικής εναλλαγής 18Ο/16Ο οδήγησε σε αξιόλογα συμπεράσματα αναφορικά με 

τη μοριακή δομή των διεσπαρμένων μολυβδενικών ειδών υπό το πρίσμα της διάκρισης 

μεταξύ mono-oxo και di-oxo δομών. Τα αποτελέσματα συνέκλιναν στην παρουσία mono-oxo 



μοριακών διαμορφώσεων για κάθε καταλυτικό σύστημα (MoO3/ZrO2, MoO3/Al2O3 και 

MoO3/TiO2), τόσο για χαμηλές όσο και για φορτίσεις κοντά στο μονόστρωμα. Η  

υποκατάσταση γειτονικών οξειδικών θέσεων των Μο=16Ο δεσμών βρέθηκε να συμβάλει στη 

σταδιακή μετατόπιση της κορυφής αυτών των δεσμών σε χαμηλότερες συχνότητες μέσω 

ενός φαινομένου που ονομάστηκε “δονητικό ισοτοπικό φαινόμενο υποκατάστασης 18Ο/16Ο 

επόμενων κοντινότερων γειτόνων” (Next – Nearest – Neighbor 18Ο/16Ο substitution 

vibrational isotope effect). 



Abstract 

 

The present work focuses on the study of structural and catalytic properties of the dispersed 

phase of supported MoO3 catalysts. In situ Raman spectroscopy has been used to characterize the 

supported catalysts and provide fundamental information about the configuration and the 

molecular structure under various controlled gas atmospheres and operating temperatures. A 

strategy involving the combined use of in situ Raman and in situ FTIR vibrational spectroscopies 

and the combined use of in situ Raman spectroscopy and 
18

O2/
16

O2 isotopic exchange 

experiments has been applied to investigate the molecular structure of the molybdena dispersed 

phase. 

A series of supported molybdenum oxide catalysts supported on TiO2(anatase) has been 

extensively examined by means of in situ and operando Raman spectroscopy under oxidizing, 

reducing and ODH of ethane conditions. The molecular structure of the surface MoOx species 

has been assigned to the formation of isolated units, primarily as O=Mo(–O–Ti)3  with a 

characteristic Mo=O sretching frequency observed at 994 cm
-1

 both at low as well as at high 

coverage below monolayer (~6 Mo/nm
2
). A weak and broad band at ~925 cm

-1
 due to Mo–O–

Mo functionalities becomes visible with increasing loading, indicating a low presence of 

associated (polymeric) molybdates with increasing loading on TiO2. When exceeding monolayer 

coverage, the Raman spectra revealed the formation of bulk crystalline MoO3 on the TiO2 

support. Detailed catalytic studies of the supported molybdena catalysts on titania showed that 

the monolayer catalyst (15MoTi) provide better catalytic results. Additionally, the structural and 

catalytic properties of monolayer MoO3 catalysts supported on ZrO2, Al2O3, TiO2 and SiO2 were 

studied for the oxidative dehydrogenation (ODH) of ethane by in situ and operando Raman 

spectroscopy. The molecular structure of the dispersed surface species evolves from isolated 

monomolybdates (MoO4 and MoO5) to associated (MoOx)n units in polymolybdate chains, 

depending on the support. The nature of the oxide support material and of the Mo–O–support 

bond has a significant influence on the catalytic behavior of the molybdena catalysts with 

monolayer coverage while, the dependence of reactivity on the support follows the order ZrO2 > 

Al2O3 > TiO2 > SiO2. The vibrational properties of molybdena catalysts supported on titania, 

zirconia and alumina were studied by means of in situ vibrational (Raman and FTIR) 

spectroscopies and 
18

O/
16

O isotopic exchange experiments combined with in situ Raman spectra 



at 450 °C. The aim of this work was the discrimination between mono-oxo and di-oxo 

configuration for the deposited molybdena phase at low as well as at high coverage near 

monolayer. The vibrational isotope effects and the combined interpretation of the observed 

Raman fundamental, IR overtone, as well as calculated zero-order band wavenumbers and 

characteristics suggest a mono-oxo configuration for the deposited molybdena phase at low as 

well as at higher coverage, irrespective of the extent of association (polymerization). A “next-

nearest-neighbor 
18

O/
16

O substitution” vibrational effect is observed, resulting in small red shifts 

(2–7 cm
−1

) of the Mo=
16

O Raman band wavenumber. This effect is found to be strongly related 

to the nature of the support, regarding the extent of the shift, and assigned to the different 

reducibilities of the various support materials. 
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1.1 Καηάλςζη – Ιζηοπική αναδπομή 

 

Η θαηάιπζε έρεη απνηειέζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα ηνκέα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, επηηξέπνληαο ην κεηαζρεκαηηζκό αθαηέξγαζησλ ή κε πξώησλ πιώλ 

ζε ρεκηθέο νπζίεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο κε ηαπηόρξνλα νηθνλνκηθό, απνδνηηθό θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθό ηξόπν [1-4]. Δθηηκάηαη όηη ε παγθόζκηα αγνξά θαηαιπηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ελεξγεηαθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ζα μεπεξάζεη ηα 16.3 δηο.$ ζην 

ηέινο ηνπ 2010 ελώ ζα αγγίμεη ηα 22.3 δηο.$ ην 2015 κε έλα εηήζην ξπζκό αύμεζεο 6.6% από ην 

2010 ζην 2015. Η βηνκεραλία πεηξειαίνπ απνηειεί ην κεγαιύηεξν ρξήζηε ησλ θαηαιπηώλ, 

εηδηθόηεξα γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ δηύιηζεο, όπσο ε βελδίλε θαη ην ληίδει. Οη θαηαιύηεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθόηεξε επεμεξγαζία ηνπ 

πεηξειαίνπ θαζηζηώληαο ηε δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο πεξηβαιινληηθά θαη εκπνξηθά βηώζηκεο. Τν 

κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα επόκελα 5 έηε θαηά 6% εηεζίσο ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

από 12,3 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2010 ζε ζρεδόλ 16,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2015 

(Σρήκα 1.1) [5]. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1.1: Πξνβιέςεηο παγθόζκηαο αγνξάο θαηαιπηώλ γηα ελεξγεηαθνύο θαη  

πεξηβαιινληηθνύο ζθνπνύο 
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Η πξώηε έλδεημε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάιπζεο είλαη ρακέλε ζηελ 

αξραηόηεηα θαη απνδίδεηαη ζηελ παξαγσγή αηζαλόιεο κε ρξήζε δύκσζεο. Κάζε επηζηεκνληθή ή 

κε δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο θαηάιπζεο ζρεηηδόηαλ κε απιέο κεκνλσκέλεο 

παξαηεξήζεηο νη νπνίεο ζπνξαδηθά δεκνζηεύνληαλ ρσξίο θακία επηζηεκνληθή εμήγεζε. Η πξώηε 

γξαπηή πεγή πνπ απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε θαηαιπηηθώλ εθαξκνγώλ ρξνλνινγείηαη πεξί ηα 1552 

(Valerius Cordus) θαη αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζεηηθνύ νμέσο σο θαηαιύηε γηα ηε κεηαηξνπή 

αιθνόιεο ζε αηζέξα. Η πξώηε απηή πεξίνδνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο επνρή κεηάβαζεο (From 

alchemy to chemistry) , θαη ηειεηώλεη ην 1835 όηαλ ν Jöns Jacob Berzelius ζπζηεκαηηθά 

κειέηεζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο παξαηεξήζεηο θαη ζε ζπλδπαζκό κε δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο 

(νμείδσζε ηνπ Η2 από Pt) όξηζε σο θαηάιπζε ην θαηλόκελν επηηάρπλζεο ηνπ ξπζκνύ ησλ 

ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ κε ηε βνήζεηα νπζηώλ πνπ νλνκάζηεθαλ θαηαιύηεο. 

Αλ θαη ε πξώηε πεξίνδνο ηεο “δσήο” ηεο θαηάιπζεο κπνξεί εύθνια λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ρανηηθή, ε δεύηεξε πεξίνδνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ θαηαιπηηθώλ δηεξγαζηώλ 

κέζσ ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο θαη ραξαθηεξίδεηαη από κηα λέα αληίιεςε ησλ επηζηεκόλσλ ζην 

ηνκέα ησλ θαηαιπηηθώλ αληηδξάζεσλ. Τν 1850 ν Wilhelmy απέδεημε πσο ν ξπζκόο ησλ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ εμαξηάηαη άκεζα από ηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξόλησλ, ελώ ην 1851 ν 

Williamson έδεημε πσο νη εζηέξεο κπνξνύλ εύθνια λα “επηζηξέςνπλ” πίζσ πάιη ζε αιθνόιεο. 

Σηελ ίδηα πεξίνδν παξνπζηάζηεθε επίζεο ε εμάξηεζε ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ από ηελ πίεζε 

θαη ηελ ζεξκνθξαζία από ηνλ Le Chatelier ην 1884 ελώ ιίγα ρξόληα πξηλ (1877) ν Lemoine 

απέδεημε πσο ρξεζηκνπνηώληαο έλα εμσηεξηθό πιηθό σο θαηαιύηε γηα κηα ρεκηθή αληίδξαζε 

κπνξνύζε λα κεηαβιεζεί ν ξπζκόο ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία ηεο αληίδξαζεο ρσξίο 

λα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο. Ίδην ζπκπέξαζκα εμάρζεθε από ζεξκνδπλακηθήο 

ζθνπηάο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν : 

« A catalyst which contributes no energy to a chemical system 

cannot change the position of the equilibrium, it can only alter the 

rate at which it is reached » 
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 Η δεύηεξε πεξίνδνο ηειεηώλεη ζηελ νπζία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα όηαλ ν Wilhelm 

Ostwald ην 1894 αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά όηη: “είλαη πηζαλόλ πσο δελ ππάξρεη θακία ρεκηθή 

αληίδξαζε πνπ λα κε κπνξεί λα επεξεαζηεί θαηαιπηηθά”. Έηζη ν όξνο ηεο θαηάιπζεο πήξε ηελ 

αθόινπζε κνξθή: 

«Catalysis is the acceleration of a chemical reaction, which 

proceeds slowly, by the presence of a foreign substance» 

Η ηξίηε πεξίνδνο μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη ζηελ νπζία ηόηε, ε αθαδεκατθή 

γλώζε ζπλδπάζηεθε κε ηηο βηνκεραληθέο απαηηήζεηο κε απνηέιεζκα ν αξηζκόο ησλ θαηαιπηηθώλ 

δηεξγαζηώλ ζε εθείλε ηελ πεξίνδν λα απμεζεί θαηά εθαηνληάδεο. Σηα ηέιε ηνπ πξώηνπ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ μεθίλεζε κηα λέα επνρή γηα ην πεδίν ηεο θαηάιπζεο. Τν βηνκεραληθό 

ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ. Σε 

εθείλε ηελ πεξίνδν ε δηεξγαζία Fischer–Tropsch γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθώλ θαπζίκσλ 

θαζώο θαη δηεξγαζίεο ηύπνπ FCC (θαηαιπηηθή δηάζπαζε πδξνγνλαλζξάθσλ) δηαδξακάηηζαλ 

ζπνπδαίν ξόιν. Έθηνηε, ηα θαηαιπηηθά θαηλόκελα θαη ε έξεπλα πάλσ ζε απηά, άξρηζαλ λα 

επεξεάδνπλ ζηελ νπζία πνιύ ζεκαληηθά όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, από νηθνλνκηθήο έσο 

θαη θνηλσληθήο ζθνπηάο.                                    

 Σηηο αξρέο ηνπ 1970 μεθίλεζε ε ηειεπηαία κεγάιε πεξίνδνο ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε 

ζεκαληηθά από ηελ αλάπηπμε ηεο πεηξνρεκηθήο βηνκεραλίαο πξνο παξαγσγή ζύλζεησλ 

πνιπκεξώλ. Η λέα ηάζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη βηνκεραληθήο θνηλόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο 

θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο εζηηάδεηαη ζηελ παξαγσγή “θαζαξώλ” ρεκηθώλ γηα θαξκαθεπηηθνύο 

ζθνπνύο, ζηελ αλάπηπμε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ 

θαζώο επίζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο βην-θαηάιπζεο ηόζν γηα ηαηξηθνύο όζν θαη γηα 

πεξηβαιινληηθνύο ζθνπνύο. Η αλάπηπμε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παξαγσγή έκκεζεο ελέξγεηαο (παξαγσγή Η2, παξαγσγή βην-ληίδει θιπ) όπσο επίζεο θαη ε 

αλάπηπμε θαηαιπηηθώλ πιηθώλ απνζήθεπζεο απηήο ηεο ελέξγεηαο (λαλνζσιήλεο άλζξαθα) 

απνηεινύλ πιένλ έλα πεδίν πνπ πξνζειθύεη κεγάιν επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ.   

 Τν 90% ησλ ρεκηθώλ βηνκεραληώλ ρξεζηκνπνηεί θαηαιύηεο, ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ησλ θαηαιπηηθώλ δηεξγαζηώλ είλαη εηεξνγελείο. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη αλαπηπρζεί κηα 
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πιεζώξα θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ Σηνλ πίλαθα 1.1 ζπλνςίδνληαη κεξηθνί από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο εηεξνγελείο θαηαιύηεο πνπ βξίζθνπλ ζήκεξα εθαξκνγή. 

 

Πίνακαρ 1.1: Σεκαληηθά εηεξνγελή θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα θαη νη αληίζηνηρεο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο ηνπο 

Καηαλύηερ Καηαιπηηθέο εθαξκνγέο 

V2O5/TiO2 

 Εθιεθηηθή νμείδσζε ν-μπιελίνπ ζε θζαιηθό αλπδξίηε 

SCR NOx κε ρξήζε ΝΗ3 

CrO3/Al2O3  Αθπδξνγόλσζε θαηώηεξσλ αιθαλίσλ 

CrO3/SiO2  Πνιπκεξηζκόο νιεθηώλ 

Re2O7/Al2O3  Μεηάζεζε νιεθηλώλ 

Ni/Al2O3  Αηκν-αλαγέλλεζε κεζαλίνπ 

CuO/ZnO/Cr2O3  Σύλζεζε κεζαλόιεο 

Pt/Al2O3  Ιζνκεξηζκόο βελδίλεο 

Zeolite Y, ZSM-5  Αιθπιίσζε βελδνιίνπ κε αηζπιέλην 

Zeolite Y  FCC 

K2O/ Cr2O3/Fe3O4  Αθπδξνγόλσζε αηζπιελνβελδνιίνπ ζε ηνινπόιην 

V2O5-K2SO4/SiO2  Ομείδσζε SO2 
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1.2 Αιθςλένιο 

 

 Τν αηζπιέλην (Η
2
C=CH

2
) αλ θαη ην κηθξόηεξν κόξην ζηελ θαηεγνξία ησλ νιεθηλώλ είλαη 

θαη ην πνιπηηκόηεξν θαζόηη απνηειεί ηελ νξγαληθή έλσζε κε ηε κεγαιύηεξε παγθόζκηα 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε. Δίλαη ε βαζηθή πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ελόο κεγάινπ αξηζκνύ 

βηνκεραληθώλ ρεκηθώλ πξντόλησλ όπσο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ (LDPE, LLDPE θαη HDPE), ηνπ 

βηλπινρισξηδίνπ, ηνπ αηζπιελνμεηδίνπ θαη ηνπ ζηπξελίνπ, πιαζηηθώλ ηλώλ θαζώο επίζεο θαη 

πιεζώξαο άιισλ νξγαληθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ.  Η ζπνπδαηόηεηα ηνπ αηζπιελίνπ γηα ηε ρεκηθή 

βηνκεραλία νθείιεηαη ζηε κεγάιε ηνπ δξαζηηθόηεηά ηνπ, εμαηηίαο ηνπ δηπινύ δεζκνύ ζηε 

κνξηαθή ηνπ δνκή. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην αηζπιέλην έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «δομικόρ λίθορ» 

γηα ηε πεηξνρεκηθή βηνκεραλία.  

 Η ζπλνιηθή παξαγσγή αηζπιελίνπ  πξνβιέπεηαη λα αγγίμεη ηα 142 εθαηνκκύξηα ηόλνπο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 κε ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αζία λα θαηέρνπλ ηε ζεκαληηθόηεξε 

ζέζε ζηελ παξαγσγή ηνπ [6]. Η Αζία ηνπ Δηξεληθνύ, ε Δπξώπε θαη ε Βόξεηα Ακεξηθή 

απνηεινύλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο αγνξάο – θαηαλάισζεο αηζπιελίνπ πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ έλα κεξίδην άλσ ηνπ 87% ηεο παγθόζκηαο αγνξάο αηζπιελίνπ, όπσο αλαθέξεη 

ε πξόζθαηε έθζεζε πνπ δεκνζηεύζεθε από ηελ Global Industry Analysts, Inc. [7]. Η παγθόζκηα 

θαηαλάισζε ηνπ αηζπιελίνπ γηα ηελ παξαγσγή πνιπαηζπιελίνπ εθηηκάηαη ζε 65,8 εθαηνκκύξηα 

ηόλνπο ελώ ε θαηαλάισζε ηνπ αηζπιελίνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 

26,8 εθαηνκκύξηα ηόλνπο κέρξη ην 2010. Η Γεξκαλία αληηπξνζσπεύεη ηε κεγαιύηεξε εληαία 

επξσπατθή αγνξά γηα ην αηζπιέλην. 

 Η παγθόζκηα παξαγσγή ζε ειαθξέο νιεθίλεο (C2-C4) πξνέξρεηαη από ηξεηο βαζηθέο 

βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο: ηελ αηκνππξόιπζε, ηελ θαηαιπηηθή ππξόιπζε (FCC) θαη ηελ 

θαηαιπηηθή αθπδξνγόλσζε δηεξγαζίεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζε ελέξγεηα. Οη 

ηξνθνδνζίεο ησλ κνλάδσλ απηώλ απνηεινύληαη θπξίσο από δηάθνξα θιάζκαηα πεηξειαίνπ 

θαζώο επίζεο θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαιπηηθή ππξόιπζε (FCC) νδεγεί 

ζηε παξαγσγή κόλν πξνππιελίνπ θαη βνπηπιελίνπ σο παξαπξντόληα ηεο δηεξγαζίαο. Έηζη, ε 

θαηαιπηηθή αθπδξνγόλσζε είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξε γηα ην αηζπιέλην, ιόγσ ηεο ελδόζεξκεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο κεγάιεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ κνξίνπ ηνπ αηζαλίνπ πνπ 
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επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή αζύκθνξα πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ. Δπνκέλσο, ην 

αηζπιέλην παξάγεηαη ζήκεξα απνθιεηζηηθά από ηε ζεξκηθή ππξόιπζε πδξνγνλαλζξαθηθώλ 

θιαζκάησλ παξνπζία αηκνύ.   

Η αηκνππξόιπζε πδξνγνλαλζξαθηθώλ θιαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή αηζπιελίνπ 

απνηειεί ηε δηεξγαζία κε ηηο κεγαιύηεξεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζηε πεηξνρεκηθή βηνκεραλία. 

Από ηελ άιιε, ην θόζηνο θαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ κπνξνύλ λα νξηνζεηήζνπλ ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νιεθίλεο επεηδή ηα πιηθά πνπ απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε 

ζπληζηνύλ ην 60-70% ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Απηό δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή εμάξηεζε από ηελ 

αγνξά πξώησλ πιώλ. 

 

 

 

1.3 Οξειδωηική Αθςδπογόνωζη αιθανίος (ODH) 

 

Σηελ δπηηθή Δπξώπε πάλσ από 70 – 75 % ηεο παξαγσγήο πξνππιελίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ δηεξγαζηώλ αηκνππξόιπζεο, ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηελ παξαγσγή αηζπιελίνπ 

μεπεξλά ην 95%. Τν ππόινηπν πνζνζηό κνηξάδεηαη ζε θαηαιπηηθέο πιένλ δηεξγαζίεο FCC θαη 

θαηαιπηηθήο αθπδξνγόλσζεο. Οη πιένλ ππνζρόκελεο ηερλνινγίεο, πνπ βξίζθνληαη ζε 

εξεπλεηηθό ζηάδην, βαζίδνληαη ζηε θαηαιπηηθή κεηαηξνπή ησλ αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ 

βάξνπο (αηζάλην, πξνπάλην) ζε νιεθίλεο ή νμπγνλνύρα πξντόληα παξνπζία νμπγόλνπ ζηελ 

ηξνθνδνζία.  

Η αληίδξαζε ηεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηε 

βηβιηνγξαθία ζηε δεθαεηία ηνπ 70 [8-9] θαη άξρηζε λα κειεηάηαη εθηεηακέλα από ην 1980 θαη 

κεηά. Ο κεηαζρεκαηηζκόο αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο όπσο ην αηζάλην, ην πξνπάλην 

θαη ηα βνπηάληα (εμαηηίαο ηεο ρακειήο δξαζηηθόηεηαο ηνπ δεζκνύ C-H) ζε νξγαληθέο ελώζεηο 

ζεκαληηθήο βηνκεραληθήο αμίαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο πνπ 

εζηηάδεηαη ζην πεδίό ηεο θαηάιπζεο. Δπηπιένλ, ηα βηνκεραληθά πξνηόληα βαζηζκέλα ζηα 

αιθάληα είλαη πην δξαζηηθά θαη ζπλεπώο πην ρξήζηκα απ’όηη ηα αιθάληα από κόλα ηνπο. Η 

εθιεθηηθή θαηαιπηηθή νμείδσζε παξνπζία νμπγόλνπ είλαη ν απινύζηεξνο ηξόπνο εθκεηάιεπζεο 
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αιθαλίσλ, ηδηαίηεξα θαηώηεξσλ αιθαλίσλ, πξνο παξαγσγή ρξήζηκσλ ελδηάκεζσλ πξντόλησλ γηα 

ηελ πεηξνρεκηθή βηνκεραλία. Αθόκα θαη θάησ απν ζρεδόλ ηέιεηεο ζπλζήθεο, ε παξνπζία αέξα 

(Ο2) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζεξκνδπλακηθή ηέηνησλ αληηδξάζεσλ θαζηζηνύλ ην CO2 ην κόλν 

ζηαζεξό πξντόλ, ελώ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην CO πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη επίζεο 

ζηαζεξό. Σπλεπώο, όιεο νη νξγαληθέο ελώζεηο (αιθάληα) παξνπζία αέξα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο είλαη αζηαζείο θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε COx. Η πξόθιεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλόηεηαο είλαη ε ειεγρόκελε κεηαηξνπή θαησηέξσλ αιθαλίσλ εθιεθηηθά θαη ηαπηόρξνλα 

απνδνηηθά κέζσ θαηαιπηηθώλ δηεξγαζηώλ. 

 Η νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε (ODH) είλαη κηα εηδηθνύ ηύπνπ δηεξγαζία εθιεθηηθήο 

νμείδσζεο θαηά ηελ νπνία αιθέληα (νιεθίλεο) παξάγνληαη από ηελ εθκεηάιεπζε ησλ 

αληίζηνηρσλ αιθαλίσλ [10-13]. Η θαηαιπηηθή αθπδξνγόλσζε αλ θαη είλαη κηα από ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα γηα ηελ παξαγσγή αιθελίσλ νη ζεξκνδπλακηθνί 

πεξηνξηζκνί, ε απελεξγνπνίεζε θαηαιπηώλ θαη ζεκαληηθή απαίηεζε ζε ελέξγεηα ηελ θαζηζηνύλ 

αζύκθνξε. Η ODH δηεξγαζία επειπηζηεί λα εμαιείςεη όινπο απηνύο ηνπο πεξηνξηζκνύο. Παξ’ 

όια απηά, θαη ε ODH αληίδξαζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα όπσο: 

 

 Δθξεθηηθό κίγκα αληηδξώλησλ (πδξνγνλάλζξαθεο θαη νμπγόλν) 

 Παξάπιεπξεο αληηδξάζεηο θαύζεσο (CO θαη CO2 παξάγνληαη επηπιένλ) 

Έηζη ν ηαπηόρξνλνο ζρεδηαζκόο αζθαιή αληδξαζηήξα κε ηελ επηινγή θαηάιιεινπ απνδνηηθνύ 

θαηαιπηηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο εμέιημεο κε ζθνπό ηελ 

δεκηνπξγία απνδνηηθήο θαη ζπλάκα αληαγσληζηηθήο ελαιιαθηηθήο δηεξγαζίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  ODH αληίδξαζεο, ιακβάλεη ρώξα κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία δύν 

άηνκα πδξνγόλνπ αθαηξνύληαη από ην κόξην ηνπ αιθαλίνπ θαη παξάγεηαη έλα κόξην λεξνύ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην νμπγόλν ηεο ηξνθνδνζίαο. Σαλ απνηέιεζκα, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο είηε 

ελόο θαηλνύξηνπ δεζκνύ C – C (παξαγσγή αιθελίνπ) είηε ε δεκηνπξγία ελόο π C – C δεζκνύ 

[12]. Έηζη ν ιόγνο C/H είλαη κεγαιύηεξνο ζηα παξαγόκελα πξντόληα απ’ όηη ζηα αληηδξώληα. 

Γηα ην ζρεκαηηζκό αιθελίσλ κέζσ δηεξγαζίαο ODH, ην πξώην βήκα πνπ ιακβάλεη ρώξα 

πάλσ από έλα θαηαιύηε κεηαινμεηδίνπ είλαη ε ξόθεζε ηνπ βαζηθνύ κνξίνπ ηνπ αιθαλίνπ ηεο 
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ηξνθνδνζίαο, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο όμηλεο ζέζεηο ηεο θαηαιπηηθήο 

επηθάλεηαο. Σπλεπώο, νη νμν-βαζηθέο ηδηόηεηεο θαη ε θύζε ηεο θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςηλ θαηά ηελ παξαζθεπή θαηαιπηώλ. Τν 

πξώην άηνκν πδξνγόλνπ απνκαθξύλεηαη από ηνλ αζζελέζηεξν C – H δεζκό, αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αηζαλίνπ όινη νη δεζκνί C – H είλαη ηζνδύλακνη. Γηα αιθάληα κεγαιύηεξνπ 

κνξηαθνύ βάξνπο, ν αζζελέζηεξνο C – H δεζκόο αλήθεη ζην δεπηεξνηαγέο άηνκν C γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνπαλίνπ θαη ηνπ n-βνπηάληνπ, ελώ γηα ην ηζνβνπηάλην βξίζθεηαη ζην 

ηεηαξηνηαγέο άηνκν C. Η απνκάθξπλζε ηνπ δεύηεξνπ αηόκνπ H πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ 

άλζξαθα πνπ βξίζθεηαη γεηηνληθά απηνύ πνπ έγηλε ε πξώηε αθπδξνγόλσζε κε απνηέιεζκα ηνλ 

ζρεκαηηζκό ηνπ παξαγόκελνπ αιθελίνπ. Τν κόξην ηνπ αιθελίνπ, ππό ηδαληθέο ζπλζήθεο, 

εθξνθάηαη ζηελ αέξηα θάζε.  

Γηα ηελ επηηπρή ODH δηεξγαζία, ην παξαγόκελν H2 πξέπεη λα αληηδξάζεη κε ην νμπγόλν ηεο 

αέξηαο αηκόζθαηξαο (πξνεξρόκελν από ηελ ηξνθνδνζία) πξνο ζρεκαηηζκό ηνπ ζεξκνδπλακηθά 

ζηαζεξνύ λεξνύ. Παξ’ όια απηά, ζε πνιιέο κειέηεο έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία Η2 ζηελ έμνδν 

ηνπ αληηδξαζηήξα. Όκσο, ε δεκηνπξγία λεξνύ είλαη ε δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηελ δηεξγαζία ηεο 

ODH αλαληίζηξεπηε θαη εμώζεξκε. Δπίζεο, νη παξάπιεπξεο αληηδξάζεηο θαύζεσο ηνπ 

παξαγόκελνπ αιθελίνπ αιιά θαη ηνπ αξρηθνύ αιθαλίνπ ζε νμείδηα ηνπ άλζξαθα (CO θαη CO2) 

είλαη επίζεο πηζαλέο, αιιά ζεσξεηηθά κπνξνύλ λα κεηξηαζηνύλ.  

Σην ζρήκα 1.2 παξνπζηάδνληαη όινη νη πηζαλνί “δξόκνη” πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαηά 

ηελ δηεξγαζία ODH αιθαλίσλ [14]. Η ξόθεζε ηνπ αιθαλίνπ, ε αληίδξαζε ηνπ αιθαλίνπ πξνο 

ζρεκαηηζκό ηνπ επηζπκεηνύ αιθελίνπ ρσξίο παξαπξντόληα θαη ε εθξόθεζε ηνπ αιθελίνπ 

ρσξίο λα ξνθεζεί μαλά ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα είλαη νη θπξηόηεξεο παξάκεηξνη πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’νςηλ θαηά ην ζρεδηαζκό ελόο θαηαιπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε αιθαλίσλ. 
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Η ρξήζε θαηαιπηώλ κεηαινμείδίσλ γηα ηελ εθιεθηηθή νμείδσζε πδξνγνλαλζξάθσλ γεληθά, 

θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλνζε αιθαλίσλ έρεη παξνπζηαζηεί θαη κειεηεζεί 

εθηελώο ζε πιεζώξα εξγαζηώλ. Τα νμείδηα κεηάιισλ πνπ έρνπλ εθηελώο κειεηεζεί ρσξίδνληαη 

θπξίσο ζε απηά πνπ αλάγνληαη θαη κε. Καηαιύηεο πνπ βαζίδνληαη ζε νμείδηα κεηάιισλ πνπ 

αλάγνληαη, όπσο είλαη ηα νμείδηα κεηάιισλ κεηάπησζεο, αληηδξνύλ κέζσ ελόο κεραληζηηθνύ 

θύθινπ νμείδσζεο-αλαγσγήο ελώ από ηελ άιιε, κε αλαγώγηκα νμείδηα όπσο νμείδηα αιθαιηθώλ 

γαηώλ, αληηδξνύλ κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ κνξηαθνύ νμπγόλνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1.2 : Πιθανέρ κύπιερ και παπάπλεςπερ ανηιδπάζειρ πος λαμβάνοςν σώπα καηά ηην 

οξειδωηική αθςδπογόνωζη αλκανίων 
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1.4 Χπήζη οξειδίων ζηο ζσεδιαζμό εκλεκηικών καηαλςηικών ζςζηημάηων 

 

 Ομείδηα κεηάιισλ ησλ 5-7 νκάδσλ ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα (V, Nb, Ta, Cr, Mo, W θαη 

Re) ππνζηεξηγκέλα ζε νμεηδηθνύο θνξείο κε κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα (SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2 

θιπ) αλαγλσξίδνληαη σο πςειήο ζεκαληηθόηεηαο εξγνζηαζηαθνί θαηαιύηεο γηα πιεζώξα 

ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ [15-20]. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηνπ είδνπο θαηαιύηεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξέσο γηα ηελ νμείδσζε ηνπ ν-μπιελίνπ ζε θζαιηθό αλπδξίηε [21, 22], ζηελ νμείδσζε 

κεζαλίνπ/κεζαλόιεο ζε θνξκαιδεύδε [23], ζηελ εθιεθηηθή θαηαιπηηθή αλαγσγή ησλ ΝΟx κε 

ΝΗ3 από βαλαδηθνύο [24-28] θαη από κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο [29-31], ζηε κεηάζεζε ησλ 

νιεθηλώλ από ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο Re [32-34]. Απηνί νη θαηαιύηεο απνηεινύληαη από 

πνιύ θαιά επηθαλεηαθώο δηεζπαξκέλα κεηαιινμείδηα (θαηαιπηηθά ελεξγά θέληξα) ηα νπνία 

αγθπξώλνληαη ζηνλ νμεηδηθό θνξέα. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιιέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ειεγρόκελε παξαζθεπή θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ 

θαιή επηθαλεηαθή δηαζπνξά ηεο ελεξγνύ θάζεο όπσο ε ρεκηθή ελαπόζεζε κε αηκό (CVD) [35-

37], ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ [38-40], ηεο EDF θαη ηεο ζπγθαηαβίζεζεο.  

 Η επηθαλεηαθή θάιπςε ηνπ κεηαιινμεηδίνπ πνηθίιεη από ρακειή ζε πςειόηεξε θόξηηζε, 

άλσ ηνπ νξίνπ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο, όξην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε επηθαλεηαθά 

δηεζπαξκέλε θάζε πξηλ ην ζρεκαηηζκό θξπζηαιιηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ. Ωο 

εθ ηνύηνπ, ην ζεσξεηηθό όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν 

πνπ επηηξέπεη ησλ δηαρσξηζκό κεηαμύ δηζδηάζηαησλ κνξηαθώλ επηθαλεηθώλ εηδώλ από 

ηξηζδηάζηαησλ λαλνζσκαηηδίσλ. Οη κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ επηθαλεηαθά δηεζπαξκέλσλ 

εηδώλ εμειίζζνληαη από κνλνκεξείο απνκνλσκέλεο νκάδεο ζε ρακειέο θνξηίζεηο ζε κεγαιύηεξεο 

πνιπκεξηθέο δνκέο (ΜΟx)n, ελώ ππεξβαίλνληαο ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο 

θξπζηαιιηθέο δνκέο ηεο ελεξγνύ θάζεο θαζώο επίζεο θαη κεηθηέο θξπζηαιιηθέο θάζεηο ηνπ 

ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ κε ην νμείδην ηνπ θνξέα κπνξνύλ λα απαληεζνύλ. Η ζεξκνθξαζία πύξσζεο 

απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν σο πξνο ην είδνο ηεο θξπζηαιιηθήο έλσζεο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί.  

 Οη επηθαλεηαθά δηεζπαξκέλε ελεξγώο θάζε είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαη ειέγρεη ηελ 

θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηόζν από πιεπξάο ελεξγόηεηαο όζν θαη από πιεπξάο 

εθιεθηηθόηεηαο. Έηζη, ε θαηαλόεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ελεξγώλ ζπζηαηηθώλ ηόζν κε 
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ηνλ εθάζηνηε θνξέα όζν θαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηα πεξηβάιινπλ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

ειεγρόκελν θαη εθιεθηηθό ζρεδηαζκό λέσλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ. Ωζηόζν, ε κνξηαθή δνκή ησλ 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ απνθξίλεηαη άκεζα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα εθηεζνύλ. 

Κάησ από ζπλζήθεο αληίδξαζεο ε πιεηνλόηεηα ησλ θαηαιπηώλ βξίζθνληαη απνπζία πγξαζίαο κε 

απνηέιεζκα ε κνξηαθή ηνπο δνκή λα δηαθέξεη ζεκαληηθά από απηή ησλ ελπδαησκέλσλ 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνξηαθή δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ 

θάησ από ζπλζήθεο αληίδξαζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο in situ  θαζκαηνζθνπηθέο 

ηερληθέο γηα πιεηάδα θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ (Raman [41, 42], IR [43], UV-Vis [44 45], solid 

state NMR [46, 47] θαη EXAFS/XANES [48-51] ). Από ηηο ηερληθέο UV-Vis, solid state NMR 

θαη EXAFS/XANES έρνπλ θαζνξηζηεί ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο Ο ηνπ θαηηόληνο ηνπ κεηάιινπ 

(π.ρ. ΜΟ4, ΜΟ5 ή ΜΟ6) θαζώο επίζεο θαη ε παξνπζία πηζαλώλ Μ–Ο–Μ δνκηθώλ 

δηακνξθώζεσλ.  

 

 

 

1.5 Υποζηηπιγμένοι καηαλύηερ ΜοΟ3  

 

 Η παξνύζα δηαηξηβή εζηηάδεηαη ζηελ κειέηε ηεο κνξηαθήο δνκήο κε ρξήζε δνλεηηθήο 

θαζκαηνζθνπίαο ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3 ζε δηάθνξνπο θνξείο θαζώο επίζεο θαη ηεο 

θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο ζηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ πξνο 

αηζπιέλην. Έηζη ζην παξόλ εδάθην, ζα παξνπζηαζηνύλ κεξηθά γεληθά-εηζαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεξηδόκελσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ. 

 Όπσο είλαη γλσζηό, γηα αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγηθνύ ραξαθηήξα, ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαηαιύηεο βαζηζκέλνη ζε νμείδηα κεηάιισλ κεηάπησζεο κε ηνπο θαηαιύηεο βαλαδίνπ λα 

θαηαηάζνληαη κεηαμύ ησλ απνδνηηθόηεξσλ θαη εθιεθηηθόηξσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Οη 

θαηαιύηεο ΜνΟ3 ελ γέλεη, είλαη ιηγόηεξν ελεξγνί από ηνπο θαηαιύηεο βαλαδίνπ ππνζηεξηγκέλνη 

ζηνπο ίδηνπο θνξείο γηα ηελ ODH ειαθξώλ αιθαλίσλ. Έρεη παξαηεξεζεί, πσο ν πιεζπζκόο ησλ 

επηθαλεηαθώλ εηδώλ Μν θαζώο επίζεο θαη ε κνξθνινγία απηώλ ησλ ζρεκαηηδόκελσλ 

επηθαλεηαθώλ εηδώλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγόηεηα ηνπ θαηαιύηε. Γηα παξάδεηγκα, ην 
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κέγεζνο ησλ πνιπκεξηθώλ αιπζίδσλ θαζώο θαη ην είδνο ησλ MoOx δηακνξθώζεσλ επεξεάδεη 

ηελ ηζρύ ησλ δηάθνξσλ Μν-Ο δεζκώλ ζπλεπάγνληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαιπηηθή 

ελεξγόηεηα.  

 Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθό ησλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ είλαη ην δηαθνξεηηθό 

πεξηβάιινλ ζπλαξκνγήο πνπ κπνξνύλ λα βξεζνύλ. Σπγθεθξηκέλα, ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο ησλ 

άλπδξσλ επηθαλεηαθώλ εηδώλ ΜνΟx πνηθίιεη αλάινγα κε ην θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ δηαζπαξεί, 

όπσο έρνπλ θαηαδείμε κειέηεο XANES. Σε θνξηίζεηο πνπ δελ μεπεξλνύλ ηελ κνλνζηξσκαηηθή 

θάιπςε (5-15% wt) αξρηθά δεκηνπξγνύληαη ΜνΟ4 δνκέο πνπ όπσο θαηαδεηθλύεηαη από Raman 

θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο ζπκπεξηθέξνληαη ώο κνλνκεξείο δνκέο ζε θνξείο Al2O3 θαη TiO2. 

Όζν απμάλεηαη ε θόξηηζε ζε ΜνΟ3 ηα άκνξθα δηεζπαξκέλα είδε πνπ δεκηνπξγνύληαη, 

εμαξηώληαη άκεζα από ηελ θύζε ηνπ θνξέα-ππνζηξώκαηνο κε απνηέιεζκα είηε ηε δεκηνπξγία 

κεγαιύηεξσλ πνιπκεξηθώλ εηδώλ απνηεινύκελσλ από νκάδεο ΜνΟ5 θαη ΜνΟ6 κε ηελ παξνπζία 

Μν–Ο–Μν  δηακνξθώζεσλ, είηε ηελ δεκηνπξγία θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 είηε αθόκα θαη ηελ 

δηαηήξεζε ησλ κνλνκεξώλ δηακνξθώζεσλ,όπσο γηα παξάδεηγκα ζε θνξέα  ΤiO2 [52-55].  

 Καηαιύηεο ΜνΟ3 πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κειέηε ηεο νμεηδσηηθήο 

αθπδξνγόλσζεο αιθαλίσλ έρνπλ ππνζηεί εζθεκέλν “doping” κε αιθάιηα όπσο Cs, K, Li 

επεξεάδνληαο ηηο θαηαιπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε 

ηνπ πξνπαλίνπ νη ξπζκνί ηεο αληίδξαζεο κεηώλνληαη κνλόηνλα, ηόζν όζν απμάλεηαη ν  αηνκηθόο 

ιόγνο dopant/Mo όζν θαη ε βαζηθόηεηα ηνπ αιθνμεηδίνπ (Cs>Κ>Li). Η ζπκπεξηθνξά απηή έρεη 

απνδνζεί ζηελ κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο γηα αξρηθή αλαγσγή ησλ ΜνΟx ιόγσ ελίζρπζεο ησλ Μν – 

Ο δεζκώλ κε απνηέιεζκα ην ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα (δηάζπαζε ην C – H) δεζκνύ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πνιύ αξγά. 
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1.6 Γονηηική θαζμαηοζκοπία. Φαζμαηοζκοπία Raman και καηάλςζη 

 

 Οη θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο δνλεηηθώλ κεηαπηώζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ 

ηζρπξόηεξσλ θαη πην ππνζρόκελσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζκνύ γηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα γηαηί 

παξέρνπλ ιεπηνκεξείο δνκηθέο πιεξνθνξίεο ζε κνξηαθό επίπεδν. Σεκαληηθό πιενλέθηεκα ησλ 

δνλεηηθώλ θαζκαηνζθνπηώλ Raman θαη IR είλαη όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππό 

ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο, κε άκεζν απνηέιεζκα, ν ραξαθηεξηζκόο ησλ εθάζηνηε πιηθώλ 

(π.ρ. θαηαιπηώλ) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλζήθεο αληίδξαζεο. Έηζη, κηα θαηαγξαθή πνπ 

πεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα γεγνλόηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηα ρεκηθήο αληίδξαζεο, π.ρ. ε παξαηήξεζε ελδηακέζσλ ηεο αληίδξαζεο, ν πξνζδηνξηζκόο 

νμεηδσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ, ζπζρεηίζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο θαη 

κνξηαθήο δνκήο, ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθό εξγαιείν ζηνλ ζρεδηαζκό λέσλ 

εθιεθηηθώλ θαη ηαπηόρξνλα πην απνδνηηθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

 Η θαζκαηνζθνπία Raman απνηειεί έλα από ηα πην ηζρπξά εξγαιεία ζηνλ ραξαθηεξηζκό 

πιηθώλ. Σπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman ζηε κειέηε επηθαλεηώλ έρνπλ 

από πνιύ λσξίο αλαθεξζεί [56-62]. Σπγθξηηηθά κε άιιεο δνλεηηθέο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο, ε 

θαζκαηνζθνπία Raman ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ κειέηε κεηαιινμεηδίσλ 

ππνζηεξηγκέλσλ ή κε ζε άιινπο νμεηδηθνύο θνξείο θαζώο επίζεο γηα ηελ κειέηε ησλ πδαηηθώλ 

δηεπηθαλεηώλ κε ζηεξεά. Η ηερληθή ηεο ηαπηόρξνλεο ρξήζεο ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman κε 

κεηξήζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο (GC ή MS) νλνκάδεηαη Operando  θαζκαηνζθνπία Raman 

θαη έρεη πξνζειθύζεη ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Μεξηθά από ηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε θαζκαηνζθνπία Raman είλαη ηα αθόινπζα: 

 Σηελ κειέηε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ππό ζπλζήθεο αληίδξαζεο, ε ζπλεηζθνξά ησλ 

αεξίσλ ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη εμαηξεηηθά αζζελήο κε απνηέιεζκα 

λα καο επηηξέπεη ηελ ιήςε in situ κεηξήζεσλ γηα πιεζώξα ζπλζεθώλ πίεζεο, 

ζεξκνθξαζίαο, ρξόλνπ παξακνλήο θιπ 

 Οπηηθά θειηά κπνξνύλ ρξεζηκνπνηεζνύλ από απιό γπαιί ή από γπαιί quartz 

 Φάζκαηα ζηεξεώλ θαηαιπηώλ κπνξνύλ εύθνια λα ιεθζνύλ ζην εύξoο 50 – 1200cm
-1
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 Καζόζνλ ην λεξό είλαη αζζελήο ζθεδαζηήο, κνξηαθέο αιιαγέο πδαηηθώλ δηαιπκάησλ 

θαηά ηελ παξαζθεπή θαηαιπηώλ κπνξνύλ άκεζα λα αληρλεπζνύλ 

Παξ’ όια απηά, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ ιήςε 

θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ Raman ηα νπνία ζπλνςίδνληαη αθνινύζσο: 

 Η επαγόκελε από ην laser ζέξκαλζε ζην δείγκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθύγξαλζε ηνπ 

δείγκαηνο, κεηαζρεκαηηζκνύο θάζεσλ, κεξηθή αλαγσγή ή αθόκα θαη νιηθή δηάζπαζε, 

θαη έηζη λα νδεγήζεη ζε ηερλεηέο αιιαγέο ζην δείγκα. Δηδηθόηεξα, αξθεηά από ηα 

θαηαιπηηθά πιηθά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επαηζζεζία κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Τν θαηλόκελν ηνπ θζνξηζκνύ, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε νξγαληθέο πξνζκίμεηο, βαζηθέο 

νκάδεο ΟΗ, ππεξπνισζηκόηεηα πξσηνλίσλ ή ζε αλεγκέλεο θαηαζηάζεηο νμεηδίσλ 

κεηάιισλ κεηάπησζεο, όηαλ δηεγείξνληαη κε ζπληνληζκό, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νιηθή ή 

κεξηθή επηθάιπςε ηνπ θάζκαηνο Raman.  

 Η πνζνηηθή επεμεξγαζία θαζκάησλ Raman είλαη κηα ζεκαληηθή πξόθιεζε κε ηελ νπνία 

ε κέζνδνο έξρεηαη έξρεηαη αληηκέησπνο ν εξεπλεηήο. Οη απόιπηεο ή αθόκα θαη νη 

ζρεηηθέο εληάζεηο θνξπθώλ παξακέλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο άγλσζηεο ή δε κπνξνύλ 

λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, ελώ αθόκα θαη ε ζθεδαζηηθή ηθαλόηεηα από θαζαξά 

ζύκπινθα κπνξεί λα αιιάδεη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε ή ηηο αέξηεο 

ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε ζθέδαζε από επηθαλεηαθά είδε δε κπνξεί εύθνια λα ζπγθξηζεί κε 

δεδνκέλα αλαθνξάο θαζαξώλ ζπκπιόθσλ, αθόκα θαη αλ νη δνκέο ηνπο παξακέλνπλ ίδηεο 

ζε ζρέζε κε ηα δείγκαηα αλαθνξάο, εμ’αηηίαο πηζαλώλ, άγλσζησλ επηδξάζεσλ από ην 

θνξέα. Πνιιέο θνξέο, νη εληάζεηο ησλ θνξπθώλ Raman νμεηδίσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο 

αιιάδνπλ θαηά ηελ in situ επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαγσγή 

νδεγεί γεληθά ζε αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ δείγκαηνο, κε κεγαιύηεξν ζπληειεζηή 

απνξξόθεζεο. Έηζη, ε έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο θαη ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο 

κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ιόγσ απνξξόθεζεο από ην δείγκα. Τέινο, νη εληάζεηο 

Raman επηθαλεηαθώλ εηδώλ πάλσ ζε έλα ππόζηξσκα δελ εκθαλίδνπλ πάληνηε κηα 

γξακκηθή εμάξηεζε από ηε ζπγθέληξσζε. 
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 Τα πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο ησλ δεηγκάησλ από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ Laser κπνξνύλ 

λα κεηξηαζηνύλ κε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρύο ηνπ laser θάησ από ηα 100mW πάλσ ζην δείγκα, 

απεζηηάδνληαο ηνλ θαθό εζηίαζεο (κε ηελ ηερληθή απηή κπνξνύκε λα απμήζνπκε θαη ην ιόγν 

ζήκα/ζόξπβν) θαζώο επίζεο κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο πεξηζηξνθήο ησλ δεηγκάησλ κε άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζπλνιηθά επαγόκελεο ελέξγεηαο αλά επηθάλεηα δείγκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο, ην θαηλόκελν ηνπ θζνξηζκνύ πνπ απνηξέπεη ηε ιήςε θαιήο πνηόηεηαο θάζκαηνο 

Raman κπνξεί πηζαλώο λα απνθεπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο αθηηλνβνιία δηαθνξεηηθνύ κήθνπο 

θύκαηνο, πξαγκαηνπνηώληαο ζεξκηθή από-πδξνμπιίσζε [63] ή ηνληηθή ελαιιαγή ησλ ηόλησλ ΟΗ 

π.ρ. κε κνιπβδεληθά ηόληα [64]. Έηζη παξαηεξείηαη πσο ην θαηλόκελν ηνπ θζνξηζκνύ απνηειεί 

κηα εγγελή ηδηόηεηα ησλ νμεηδηθώλ επηθαλεηώλ νη νπνίεο θέξνπλ αληόληα ΟΗ
- 

θαη κπνξεί λα 

κεηξηαζηεί-απνθεπρζεί θπξίσο πεηξακαηηθά.  
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2.1 Μοριακή θαζμαηοζκοπία 

 

Η κνξηαθή θαζκαηνζθνπία πεξηιακβάλεη ηε κειέηε απζόξκεησλ ή επαγόκελσλ 

δηεξγαζηώλ κεηάπησζεο όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιίαο-κνξίσλ. Η 

αιιειεπίδξαζε απηή παξνπζηάδεηαη ελ γέλεη κε ηε κνξθή απνξξόθεζεο, εθπνκπήο ή ζθέδαζεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο από ηα κόξηα. Σα θάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο δηαθνξάο ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

Η ελέξγεηα ελόο κνξίνπ κπνξεί πξνζεγγηζηηθά λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξεηο θύξηεο 

ζπληζηώζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θίλεζεο: (a) ηελ 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ κνξίνπ ζαλ ζύλνιν, (b) ηηο δνλήζεηο ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

κόξην (c) ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζην κόξην ή ζην ηόλ θαη (d) ηελ κεηαθνξηθή θίλεζε ηνπ 

κνξίνπ (ε νπνία κπνξεί λα αγλνεζεί ζηελ παξνύζα ζπδήηεζε). Ο δηαρσξηζκόο απηόο έγθεηηαη 

ζην γεγνλόο όηη ε ηαρύηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα δόλεζεο 

ησλ ππξήλσλ ελόο κνξίνπ θαη πνπ κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο ηνπ. Έηζη ε ζπλνιηθή ελέξγεηα κπνξεί λα γξαθηεί σο αθνινύζσο: 

 

                                 (2.1) 

 

Γηα λα αιιειεπηδξάζεη έλα κόξην κε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ( κεηαθνξά 

ελέξγεηα από ην πεδίν ζην κόξην) πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ηνπ Bohr: 

 

                

                      

 

, όπνπ ΔΕ είλαη ε ελεξγεηαθή δηαθνξά κεηαμύ δύν θβαληηζκέλσλ ελεξγεηαθώλ επηπέδσλ, h ε 

ζηαζεξά ηνπ Plank θαη ν ε ζπρλόηεηα ηνπ θσηόο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ελέξγεηα Δ΄΄ είλαη 

πςειόηεξε από ηελ Δ΄ ηόηε ην κόξην απνξξνθά αθηηλνβνιία όηαλ κεηαπεδά από ηελ Δ΄ ζηελ Δ΄΄ 

ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ελώ αληίζεηα εθπέκπεη αθηηλνβνιία θαηά ηελ αληίζηξνθε δηεξγαζία. 

Βέβαηα, δελ είλαη όιεο νη κεηαπηώζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ελεξγεηαθώλ επηπέδσλ επηηξεπηέο. 
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Στήμα 2.1: Δλεξγεηαθά επίπεδα γηα δηαηνκηθό κόξην 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ κηα κεηάπησζε είλαη επηηξεπηή ή όρη πξέπεη λα εμεηαζζνύλ νη θαηά 

πεξίπησζε ηζρύνληεο εηδηθνί θαλόλεο επηινγήο.  

Οη κεηαπηώζεηο κεηαμύ ησλ πεξηζηξνθηθώλ ελεξγεηαθώλ επηπέδσλ ιακβάλνπλ ρώξα ζε 

κηθξέο ζπρλόηεηεο κεηαμύ 1 θαη 10
2
 cm

-1
. Ακηγή πεξηζηξνθηθά θάζκαηα παξαηεξνύληαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ κηθξνθπκάησλ θαη ην άπσ ππέξπζξν. Οη αληίζηνηρεο δνλεηηθέο κεηαπηώζεηο 

παξαηεξνύληαη ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο κεηαμύ 10
2
 θαη 10

4
 cm

-1
, κηαο θαη ε ηαρύηεηα 

δόλεζεο ησλ ππξήλσλ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κνξίνπ θαη ν 

δηαρσξηζκόο ησλ δνλεηηθώλ επηπέδσλ είλαη κεγαιύηεξνο. Ακηγή δνλεηηθά θάζκαηα 

παξαηεξνύληαη ζην ππέξπζξν. Οη ειεθξνληαθέο ηέινο κεηαπηώζεηο παξαηεξνύληαη ζε αθόκα 

πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο κεηαμύ 10
4
 θαη 10

5
 cm

-1
 (ε ηαρύηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη αθόκα 

κεγαιύηεξε ηεο ηαρύηεηαο δόλεζεο ησλ ππξήλσλ). Ακηγή ειεθξνληαθά θάζκαηα παξαηεξνύληαη 

ζην νξαηό θαη ην ππεξηώδεο. ην ρήκα 2.1 θαίλνληαη ηα ελεξγεηαθά επίπεδα ελόο δηαηνκηθνύ 

κνξίνπ θαζώο θαη κεξηθέο πηζαλέο ελεξγεηαθέο κεηαπηώζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κευάλαιο 2 – Θεωρητικό Μέρος 

Τσιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[2-3] 
 

2.2 Φάζμαηα δόνηζης 

 

Μνξηαθή δόλεζε ιακβάλεη ρώξα όηαλ ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ έλα κόξην βξίζθνληαη 

ζε πεξηνδηθή θίλεζε θαζώο ην κόξην ζαλ ζύλνιν δηαηεξεί ακεηάβιεηε ηελ πεξηζηξνθηθή θαη 

κεηαθνξηθή θίλεζή ηνπ. Η ζπρλόηεηα ηεο πεξηνδηθήο απηήο θίλεζεο είλαη γλσζηή σο ζπρλόηεηα 

δόλεζεο.  Γεληθά, ηα θάζκαηα δόλεζεο πεηξακαηηθά παξαηεξνύληαη σο θάζκαηα ππεξύζξνπ 

(IR) ή σο θάζκαηα Raman. Οη δύν απηέο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπρλόηεηεο δόλεζεο, νη νπνίεο κπνξεί είηε λα αιιεινζπκπιεξώλνληαη είηε λα 

επηθαιύπηνληαη, αλάινγα κε ηε ζπκκεηξία ησλ εμεηαδόκελσλ εηδώλ. 

 Σα θάζκαηα Raman έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε απ’ όηη ηα θάζκαηα IR. ηελ 

θαζκαηνζθνπία Raman ηα κόξηα αθηηλνβνινύληαη από έληνλε πεγή θσηόο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

UV (UV Raman Spectroscopy) ή ηνπ νξαηνύ (Visible Raman Spectroscopy) θαη ε ζθεδαδόκελε 

αθηηλνβνιία ζπλήζσο ζπιιέγεηαη θαη αλαιύεηαη  ζε θαηεύζπλζε θάζεηε ηεο πξνζπίπηνπζαο 

αθηηλνβνιίαο (90
ν
). Σα θάζκαηα Raman πξνέξρνληαη από ηελ αλειαζηηθή ζθέδαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη νθείινληαη ζηε κεηαβνιή ηεο πνισζηκόηεηαο ησλ κνξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δόλεζεο. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Σκέδαζη θωηός 

 

Η ιέμε «θέδαζε» εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη από ην αξραίν ξήκα ζθεδάλλπκη ή ζθεδώ 

πνπ ζεκαίλεη δηαζθνξπίδσ. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θσηόο κε ηελ ύιε θαηαγξάθνληαη 

κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκό (έληαζε), ηε δηεύζπλζε (νξκή), ηε ζπρλόηεηα (ελέξγεηα) θαη ηελ πόισζε 

ησλ θσηνλίσλ κεηαμύ ηεο πξνζπίπηνπζαο θαη ηεο ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο. Δλ γέλεη, όηαλ 

κηα δέζκε θσηνλίσλ πξνζπίπηεη πάλσ ζε έλα κέζν, ηόηε, κόλν έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο (0.1%) ζθεδάδεηαη. Από ηελ ζθεδαδόκελε αθηηλνβνιία, ε πιεηνςεθία ησλ 
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θσηνλίσλ ζθεδάδνληαη ειαζηηθά (Rayleigh scattering) θαη δηαηεξνύλ ηελ αξρηθή ελεξγεηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε hλν, ελώ κηθξόηεξν κέξνο ζθεδάδεηαη αλειαζηηθά. Η αλειαζηηθά ζθεδαδόκελε 

αθηηλνβνιία, απνηειεί κηα ‘ηξνπνπνηεκέλε’ αθηηλνβνιία κηαο θαη έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ζηελ 

ελέξγεηά ηεο (ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπίπηνπζα) ηελ αλειαζηηθή ζθέδαζε, αλήθεη ε ζθέδαζε 

Brilouin  (όηαλ νη κεηαβνιέο είλαη λν ± λΒ (λΒ=1-100GHz)), θαζώο επίζεο θαη ε ζθέδαζε Raman 

(όηαλ νη κεηαβνιέο είλαη λν ± λ, λ > 1 cm
-1

 (=30GHz)). Η ζθέδαζε Raman παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα δνλεηηθά, πεξηζηξνθηθά θαη ειεθηξνληαθά επίπεδα ησλ κνξίσλ. Κπξίσο όκσο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δνλεηηθή θαζκαηνζθνπία παξέρνληαο πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δνκή ησλ εμεηαδόκελσλ ρεκηθώλ εηδώλ. 

 

 

 

 

 

2.4 Φαζμαηοζκοπία Raman 

 

Η ζθέδαζε Raman είλαη έλα από ηα θαηλόκελα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αιιειεπίδξαζε 

αθηηλνβνιίαο θαη ύιεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζθέδαζεο Raman είλαη ε αιιαγή ζηε 

ζπρλόηεηα ηνπ ζθεδαδόκελνπ θσηόο, ε ζπρλόηεηα δειαδή ηεο ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο είλαη 

δηαθνξεηηθή από απηήλ ηεο πξνζπίπηνπζαο. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο έλα πνζνζηό ηεο ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ειαζηηθή 

ζθέδαζε Rayleigh , ζθεδάδεηαη έρνληαο δηαθνξέο ζηε ζπρλόηεηα. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζθέδαζε, 

είρε πξνβιεθζεί ζεσξεηηθά γηα πξώηε θνξά από ηνλ Smekal ην 1923. Πεηξακαηηθά, ην 

θαηλόκελν απηό παξαηεξήζεθε ην 1928 από ηνλ C.V. Raman ν νπνίνο θαη έδσζε ην όλνκά ηνπ 

ζε απηό σο θαζκαηνζθνπία Raman (Raman Scattering) [1]. 

If we assume that the x-ray scattering of the unmodified type observed by Prof. Compton 

corresponds to the normal or average state of the atoms and molecules, while the modified 

scattering of altered wave-length corresponds to their fluctuations from that state, it would 

follow that we should expect also in the case of ordinary light two types of scattering, one 

determined by the normal optical properties of the atoms or molecules, and another representing 
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the effect of their fluctuations from their normal state. It accordingly becomes necessary to test 

whether this is actually the case. The experiments we have made have confirmed this 

anticipation, and shown that in every case in which light is scattered by the molecules in dust-

free liquids or gases, the diffuse radiation of the ordinary kind, having the same wavelength as 

the incident beam, is accompanied by a modified scattered radiation of degraded frequency. 

 

C. V. Raman and K. S. Krishnan 

Feb. 16, 1928 

 Αλ ε ζπρλόηεηα ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο είλαη ν0 θαη έλα κέξνο από ηελ 

ζθεδαδόκελε αθηηλνβνιία απνηειέηηαη από θσο ζπρλόηεηαο νr ηόηε ε κεηαηόπηζε ζπρλνηήησλ 

Γλ= νr - ν0 κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, θαη ην κέηξν απηήο ηεο κεηαηόπηζεο 

αλαθέξεηαη σο ζπρλόηεηα Raman. Σν ζύλνιν ησλ ζπρλνηήησλ Raman πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

ζθεδαδόκελε αθηηλνβνιία ζπληζηνύλ έλα θάζκα Raman. Κάπνηα από ηα θσηόληα πνπ 

ζθεδάδνληαη ράλνπλ ιίγε απ’ ηελ ελέξγεηά ηνπο θαη ζθεδάδνληαη κε κηθξόηεξε ελέξγεηα θαη 

επνκέλσο κε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα, νο – νδον (Stokes αθηηλνβνιία) ελώ αθόκε ιηγόηεξα είλαη 

δπλαηό λα πάξνπλ θάπνην πνζό ελέξγεηαο από κόξηα ηνπ δείγκαηνο – αλ ηα ηειεπηαία ήηαλ ήδε 

δηεγεξκέλα – θαη λα εμέιζνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, νο + νδον (anti-Stokes αθηηλνβνιία). 

Έηζη, όηαλ γηα ηηο εθάζηνηε παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο ηζρύεη όηη Γλ > 0 ηόηε αλαθεξόκαζηε 

ζηελ ιεγόκελε Stokes αθηηλνβνιία, ελώ αληηζέησο, όηαλ Γλ < 0 ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε anti – 

Stokes αθηηλνβνιία. ύκθσλα κε ηελ θαηαλνκή Boltzmann, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε 

πιεηνςεθία ησλ κνξίσλ βξίζθνληαη ζηελ ζεκειηώδε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε. Έηζη είλαη 

πξνθαλέο, όηη νη εληάζεηο ησλ θνξπθώλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζθέδαζεο anti – Stokes ζα είλαη 

ζαθώο κηθξόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο εληάζεηο ζηελ πεξηνρή Stokes. Γη’ απηό θαη θάζκαηα 

Raman κειεηώληαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηελ πεξηνρή Stokes. Ωζηόζν, ν ζπλδπαζκόο Stokes 

θαη anti – Stokes κπνξεί λα δώζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κόξην. Χαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα απνηειεί ε κέηξεζε ηεο θαζκαηνζθνπηθήο ζεξκνθξαζίαο κέζσ ησλ ιόγσλ ησλ 

εληάζεσλ ησλ γξακκώλ Stokes θαη anti-Stokes, κηαο θαη ε πεηξακαηηθή ζεξκνθξαζία είλαη 

ζεσξεηηθά κεηαβιεηή. 
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2.5 Κλαζζική Θεώρηζη ηοσ θαινομένοσ Raman 

 

ύκθσλα κε ηελ θιαζζηθή εξκελεία ηεο ειθεηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ε ζθέδαζε 

εμεγείηαη σο εθπνκπή αθηηλνβνιίαο από ηαιαληνύκελα ειεθηξηθά δίπνια. Μόξηα κε κε 

ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ εκθαλίδνπλ κόληκε δηπνιηθή ξνπή. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δόλεζεο, ην κέγεζνο απηήο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη λα παξαρζεί έλα δίπνιν πνπ λα 

ηαιαληώλεηαη κε ηε ζπρλόηεηα δόλεζεο. Αλ ε ειεθηξνληαθή θαηαλνκή ζε έλα κόξην είλαη 

ζπκκεηξηθή, ηόηε ην κόξην ζηε γεσκεηξία ηζνξξνπίαο δελ έρεη κόληκε δηπνιηθή ξνπή, είλαη όκσο 

πηζαλό γηα κε ζπκκεηξηθέο δνλήζεηο λα δηαηαξαρζεί ε ζπκκεηξία ηεο ειεηξνληαθήο θαηαλνκήο 

θαη λα παξαρζεί έλα δίπνιν πνπ λα ηαιαληώλεηαη επίζεο κε ηε ζπρλόηεηα ηεο δόλεζεο. 

Ηιεθηξηθά δίπνια επάγνληαη επίζεο ζε κόξηα από έλα εμσηεξηθό ειεθηξηθό πεδίν, ηα νπνία 

ηαιαληνύκελα παξάγνπλ αθηηλνβνιία. Η ζπρλόηεηα ηεο παξαγόκελεο αθηηλνβνιίαο ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ πεδίνπ θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο κνξηαθήο δόλεζεο.  

Η ζθέδαζε Rayleigh πξνθύπηεη από ηελ ηαιάλησζε ηνπ δηπόινπ ζηε ζπρλόηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ λν. Η ζθέδαζε Raman πξνθύπηεη από ηα δίπνια πνπ 

ηαιαληώλνληαη ζε ζπρλόηεηεο λν ± λk, ηα νπνία παξάγνληαη όηαλ ην δίπνιν πνπ ηαιαληώλεηαη κε 

ζπρλόηεηα λν ηξνπνπνηείηαη από ηε κνξηαθή ηαιάλησζε (δόλεζε) ζε ζπρλόηεηα λk. Η 

απαξαίηεηε ζύδεπμε κεηαμύ ηεο θίλεζεο ησλ ππξήλσλ θαη ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ παξέρεηαη από 

ηα ειεθηξόληα, ησλ νπνίσλ ε αλαθαηάηαμε ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ησλ ππξήλσλ επάγεη κηα 

αξκνληθή κεηαβνιή ηεο πνισζηκόηεηαο.  

Έζησ έλα κνξηαθό ζύζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν 

ζπρλόηεηαο λν. Θεσξνύκε όηη ην ζύζηεκα απνηειείηαη από κόξηα ηα νπνία δνλνύληαη ειεύζεξα 

αιιά δελ πεξηζηξέθνληαη. Σν ειεθηξηθό πεδίν κηαο αθηηλνβνιίαο κε ζπρλόηεηα λν ηαιαληώλεηαη 

κε πιάηνο Δν ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 

 

                        

 

Σν πεδίν απηό επάγεη κηα δηπνιηθή ξνπή ζε έλα κόξην αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηνπ, 
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όπνπ σο α νξίδεηαη ν ηειεζηήο κνξηαθήο πνισζηκόηεηαο θαη Ρ θαη Δ αλύζκαηα. Η 

πνισζηκόηεηα ηνπ κνξίνπ είλαη έλα κέηξν εθηίκεζεο ηνπ πόζν εύθνια ηα ειεθηξόληα 

δηαηαξάζζνληαη από πξνζπίπηνλ πεδίν. Έηζη, ε ηάμε ηεο επαγόκελεο δηπνιηθήο ξνπήο εμαξηάηαη 

από ην πιάηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο πεδίνπ laser θαη ε πνισζηκόηεηα από ην κόξην : 

 

                             

 

Η πνισζηκόηεηα ηνπ κνξίνπ α ζπλδέεη ηα δηαλπζκαηηθά κεγέζε ηεο επαγόκελεο δηπνιηθήο ξνπήο 

Ρ θαη ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ Δ. Δπεηδή ην άλπζκα ηεο επαγώκελεο δηπνιηθήο ξνπήο 

Ρ δελ είλαη γεληθά παξάιιειν κε ην άλπζκα ηνπ εθαξκνδόκελνπ πεδίνπ Δ, νη ηηκέο ησλ δύν 

απηώλ κεγεζώλ νξίδνληαη από ην αθόινπζν ζύζηεκα εμηζώζεσλ : 

 

                         (2.8) 

                               

                                  

 

Ο ηειεζηήο πνισζηκόηεηαο, ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ ηάζε πνπ έρεη ην κόξην λα πνισζεί, νξίδεηαη 

από έλα πίλαθα ελλέα ζηνηρείσλ: 

 

{ }  [

         

         

         

]       (2.11) 

, θαη ππό κνξθή πίλαθα: 

 

[

  
  
   

]  [

         

         

         

] [

  

  

  

]      (2.12) 

 

Ο ηαλπζηήο πνισζηκόηεηαο {α} ραξαθηεξίδεηαη από δύν πνζόηεηεο νη νπνίεο είλαη ακεηάβιεηεο 

σο πξνο νπνηνλδήπνηε πξνζαλαηνιηζκό ηνπ κνξίνπ ζην ρώξν, ηε κέζε ηηκή  ̅ : 
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 ̅  
 

 
(           )             

,θαη ηελ αληζνηξνπία γ, ε νπνία νξίδεηαη σο: 

 

    *(       )
 
 (       )

 
          

       
     

     
  +            

 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν ηειεζηήο είλαη ζπκκεηξηθόο έηζη ώζηε : 

                   

                   

                   

Ωο απνηέιεζκα, ηα έμη ζηνηρεία ηνπ ηειεζηή πνισζηκόηεηαο κπνξνύλ θαιύηεξα λα 

απεηθνληζηνύλ ζεσξώληαο κηα εμίζσζε ειηςνεηδνύο ζε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο : 

 

    
      

      
                                    

 

Σν ειηςνεηδέο πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ αλσηέξσ εμίζσζε ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρήκα ησλ 

ειεθηξηθώλ λεθώλ πνπ πεξηβάιινπλ ην ζύλνιν ηνπ κνξίνπ. Σν ειεηςνεηδέο κπνξεί επηπιένλ λα 

ζεσξεζεί σο αλαπαξάζηαζε ηεο πνισζηκόηεηαο επεηδή νη ηξόπνη δόλεζεο πνπ επάγνπλ αιιαγή 

ζην κέγεζνο ή ην ζρήκα ηνπ ειεηςνεηδνύο πνισζηκόηεηαο ζεσξνύληαη σο νη ελεξγνί ζην Raman 

ηξόπνη δόλεζεο. Σν θέληξν ηνπ ειιεηςνεηδνύο ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ησλ αμόλσλ αλαθνξάο, 

αιιά νη άμνλεο ηνπ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο άμνλεο αλαθνξάο. Μπνξεί, όκσο, πάληνηε λα βξεζεί 

έλα ζύζηεκα αμόλσλ ηνπ κνξίνπ έηζη ώζηε κε απηνύο σο αλύζκαηα βάζεο ν ηαλπζηήο 

πνισζηκόηεηαο λα έρεη κόλν δηαγώληα ζηνηρεία, νπόηε ε έθθξαζε πνπ παξέρεη ηελ αληζνηξνπία 

ηεο πνισζηκόηεηαο γ (εμίζσζε 2.14) απινπνηείηαη πνιύ. Οη άμνλεο απηνί νξίδνπλ επίζεο έλα 

ειιεηςνεηδέο θαη νλνκάδνληαη θύξηνη άμνλεο ηεο πνισζηκόηεηαο. Καηά κήθνο απηώλ ησλ 

αμόλσλ, ηα Ρ, Δ είλαη παξάιιεια. 

Η πνισζηκόηεηα είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ππξήλσλ ησλ αηόκσλ πνπ απνηεινύλ 

ην κόξην, γλσζηέο σο θαλνληθέο ζπληεηαγκέλεο δόλεζεο (normal coordinates). Η κεηαβνιή ηεο 

θαηά ηε δόλεζε ηνπ κνξίνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ κηα ζεηξά Taylor, γηα θάζε κία ζπληζηώζα 

αij, σο πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο δόλεζεο Qi : 
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    (   )  ∑(
    

   
)
 

   
 

 
 

(
     

     
)
 

                   

 

Γηα κηθξά πιάηε ηαιάλησζεο κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε ηνπο όξνπο κε δύλακε κεγαιύηεξεο ηεο 

πξώηεο θαη ην α κπνξεί λα ζεσξεζεί γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο ζπληεηαγκέλεο q : 

 

     (
  

  
)
 

             

 

O όξνο (∂α/∂q) εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ηεο πνισζηκόηεηαο α ηνπ κνξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δόλεζεο ζηε γεσκεηξία ηζνξξνπίαο ηνπ ρεκηθνύ είδνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δόλεζεο ελόο δηαηνκηθνύ κνξίνπ κε ζπρλόηεηα λk , ε απόζηαζε 

ησλ ππξήλσλ q κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 

 

                           

 

, όπνπ qν είλαη ε απόζηαζε ησλ ππξήλσλ ζηε κνξηαθή δηακόξθσζε ηζνξξνπίαο. εκεηώλεηαη όηη 

θαζώο ην κόξην δνλείηαη, ε ειεθηξνληαθή ππθλόηεηα ζα αθνινπζεί ηε δόλεζε κε ηελ ίδηα 

ζπρλόηεηα λk. Αληηθαζηζηώληαο ηηο εμηζώζεηο (2.20), (2.21) ζηελ εμίζσζε (2.7) πξνθύπηεη: 

 

 

                  

                                

                               
 

 
(
  

  
)
 
                      

                                 
 

 
(
  

  
)
 
    [                               ]   (2.22) 

 

 

 

 

θέδαζε Rayleigh θέδαζε Raman 

Anti-Stokes Stokes 
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ηελ θαηάζηαζε απηή. Έηζη γηα ην θέληξν κάδαο ηνπ κνξίνπ κπνξνύλ λα γξαθηνύλ νη αθόινπζεο 

ζπλζήθεο: 

                     

                               

   (
  

  
)                      (

  

  
)               

 

Ο δεζκόο κεηαμύ ησλ δύν αηόκσλ κπνξεί λα πξνζνκνηαζηεί κε ειαηήξην πνπ ππαθνύεη ζηνλ 

λόκν ηνπ Hooke κε ηελ δύλακε f λα ηζνύηε κε: 

           
     
⇒       (

     

  
)       (

     

  
)               

Ο λόκνο ηνπ Νεύησλα γηα ηελ θίλεζε δίλεη όηη:     , θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμίζσζε (2 – 

4) έρνπκε αθνινύζσο 

  

    

   
   (

     

  
)               

  

    

   
   (

     

  
)               

,ελώ κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο πξνθύπηεη : 

    

     
(
    

   
 

    

   
)                       

 

,ελώ εηζάγσληαο ηνλ όξν ηεο αλεγκέλεο κάδαο   
    

     
 πξνθύπηεη : 

 
   

   
                

Η  ιύζε ηεο δηαθνξηθήο (2 – 8) είλαη :  
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όπνπ q0 είλαη ε κέγηζηε κεηαηόπηζε, φ ε ζηαζεξά θάζεο ε νπνία εμαξηάηαη από ηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο θαη λ0 ζπρλόηεηα δόλεζεο ε νπνία δίλεηαη από ηελ ζρέζε : 

   
 

  
√
 

 
            

 

Γηα ηελ δπλακηθή V θαη ηελ θηλεηηθή Τ ελέξγεηα κπνξνύλ λα γξαθηνύλ νη αθόινπζεο ζρέζεηο:  

  
 

 
    

 

 
   

                    
    

                          

  
 

 
  (

   

  
)
 

 
 

 
  (

   

  
)
 

 
 

 
 (

  

  
)
 

      
    

                          

 

πλεπώο, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα (Δ) ην κνξίνπ ηζνύηε κε:  

           
    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 2.3: Δμάξηεζε δπλακηθήο ελέξγεηαο από ηελ κεηαηόπηζε q 

Από ηελ εμάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηα V κε ηελ κεηαηόπηζε q (ζρήκα 2.3), Ε=Τ γηα q=0 θαη 

Δ=V γηα q=±q0. Σν ζύζηεκα πνπ ζπκπεξηθέξεηαη έηζη νλνκάδεηαη αξκνληθόο ηαιαλησηήο. Η 

δόλεζε ελόο δηαηνκηθνύ κνξίνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηελ θίλεζε ελόο ζσκαηηδίνπ κε 

ζπλνιηθή κάδα ίζε κε ηελ αλεγκέλε κάδα, μ, ηνπ κνξίνπ θαη ε εμίζσζε ηνπ Schrödinger γηα ην 

ζύζηεκα απηό γίλεηαη: 

   

   
 

    

  
(  

 

 
   )               

 

E 

q 
0 

T 

+q-q
o
 

T 

V 

V 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
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ηεο νπνίαο νη ηδηνηηκέο είλαη : 

     (  
 

 
)     ̃ (  

 

 
)            

π είλαη ν θβαληηθόο αξηζκόο (0, 1, 2, 3...) κε ηελ ζπρλόηεηα δόλεζεο λα είλαη:  

  
 

  
√
 

 
          ̃  

 

   
√
 

 
            

Έηζη, νη ηδηνζπλαξηήζεηο γίλνληαη: 

   
        

√    
         (√  )            

    √
  

 
 

     

 
           (√  ) είλαη έλα πνιπώλπκν Hermite βαζκνύ v. Έηζη νη ηδηνηηκέο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηδηνζπλαξηήζεηο είλαη:  

        
 

 
                            

        
 

 
                                

.   .   . 

.   .   . 

.   .   . 
 

 Οη εμηζώζεηο 2.33 θαη 2.39 πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζπρλόηεηα δόλεζεο δηαηνκηθνύ κνξίνπ 

βαζηζκέλε ζηελ θιαζηθή θαη ηελ θβαληνκεραληθή ζεώξεζε δίλνπλ αθξηβώο όκνηα 

απνηειέζκαηα. Παξ’ όια απηά ππάξρνπλ ζεκειηώδεηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ζεσξήζεσλ. 

Βάζε ηεο θιαζηθήο ζεώξεζεο, Ε=0 όηαλ q=0, ελώ ε θβαληνκεραληθά ρακειόηεξε επηηξεπηή 

ελεξγεηαθή θαηάζηαζε (υ=0) είλαη 1/2hν όπσο πξνθύπηεη από ηελ αξρή αβεβαηόηεηαο ηνπ 

Heisenberg. ηελ θιαζζηθή κεραληθή ε ελέξγεηα ελόο ηέηνηνπ ηαιαληνύκελνπ δηαηνκηθνύ 

κνληέινπ κπνξεί λα αιιάδεη ζπλερώο ελώ αληίζεηα, ζηελ θβαληηθή κεραληθή, ε ζπλνιηθή 

ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή αιιάδεη κε ηηκέο νη νπνίεο είλαη θβαληηζκέλεο σο πξνο ην γηλόκελν hν. 

Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα 2.3, ε δόλεζε είλαη επηηξεπηή κεηαμύ ησλ νξίσλ ηεο 

παξαβνιήο κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα Τ λα γίλεηαη αξλεηηθή εάλ │q│>│q0│. Δλ αληηζέζεη, ε 
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θβαληνκεραληθή, επηηξέπεη ηελ πηζαλόηεηα ηεο ύπαξμεο κεηαηόπηζεο q θαη εθηόο ηεο 

παξαβνιηθήο ζπκπεξηθνξάο (θαηλόκελν ζπξάγγσζεο). 

 ηελ πεξίπησζε ελόο αξκνληθνύ ηαιαλησηή ε δηαθνξά κεηαμύ δύν επηηξεπηώλ 

δνλεηηθώλ επηπέδσλ είλαη πάληα ε ίδηα (hν). Γελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην ζηελ πεξίπησζε ελόο 

πξαγκαηηθνύ κνξίνπ, όπσο απηό θαηαδεηθλύεηαη από ην ζρήκα 2.4 πνπ δίλεη ηελ δπλακηθή 

ελέξγεηα ζαλ ζπλάξηεζε από ηελ ελδναηνκηθή απόζηαζε (Morse potential function) 

αθνινπζώληαο ηελ εμίζσζε: 

    (       
)
 
            

όπνπ De είλαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ αηόκσλ. Λύλνληαο ηελ εμίζσζε 

ηνπ Schrödinger ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δπλακηθή ελέξγεηα πνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε 2-18 ηόηε 

πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ηδηνηηκέο: 

       (  
 

 
)        (  

 

 
)               

όπνπ ωe είλαη ε ηδαληθή ζπρλόηεηα δηνξζσκέλε γηα ηελ αλαξκνληθή ζπκπεξηθνξά θαη χeωe 

απνηειεί κέηξν γηα ην κέγεζνο ηεο αλαξκνληθόηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η εμίζσζε 2.42 δείρλεη όηη ηα δνλεηηθά επίπεδα ελόο αλαξκνληθνύ ηαιαλησηή δελ ηζαπέρνπλ ην 

έλα κε ην άιιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δνλεηηθώλ επηπέδσλ κεηώλεηαη κε 

αύμεζε ηνπ θβαληηθνύ αξηζκνύ σ. Γηα ηνλ αξκνληθό ηαιαλησηή, κόλν νη κεηαπηώζεηο κεηαμύ 

Στήμα 2.4: Γπλακηθή ελέξγεηα ζπλαξηήζεη ηελ ελδναηνκηθήο απόζηαζεο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
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Δυ=±1 είλαη επηηξεπηέο. ηηο πεξηπηώζεηο αλαξκνληθώλ δνλήζεσλ, κεηαπηώζεηο κεηαμύ Δυ=±2, 

Δυ=±3, ... γίλνληαη επηηξεπηέο κε άκεζν απνηέζκα ηελ ύπαξμε αξκνληθώλ δνλήζεσλ θαη 

δνλήζεσλ ζπλδπαζκνύ πνπ είλαη εκθαλήο ζηελ θαζκαηνζθνπία Raman θαη IR. Παξ’ όια απηά, 

κεηαμύ όισλ ησλ πηζαλώλ ελεξγεηαθώλ κεηαπηώζεσλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα παξνπζηάδεη ε 

κεηάπησζε υ=0↔1 (ζεκειηώδεο δόλεζε) όπσο αλακέλεηαη από ηελ θαηαλνκή Maxwell – 

Blotzmanm. Ο ππνινγηζκόο ηεο ηδαληθήο ζπρλόηεηαο ωe, θαη ηνπ κέηξνπ αλαξκνληθόηεηαο από 

ηηο αληίζηνηρεο παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο (ζεκειηώδεηο θαη αξκνληθέο) ελόο δηαηνκηθνύ 

κνξίνπ πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αθόινπζσλ ζρέζεσλ: 

 ̃                                

 ̃                               

 ̃                              
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3.1 Καηαιπηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ODH ηνπ αηζαλίνπ 

 

 Τα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επξέσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νμεηδσηηθή 

αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 Αλαγώγηκα Ομείδηα κεηάιισλ  

 Με αλαγώγηκα Ομείδηα κεηάιισλ 

 Καηαιπηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ επγελή κέηαιια 

Ζ παξνύζα δηαηξηβή έρεη εζηηαζηεί ζηελ κειέηε θαηαιπηώλ πνπ αλάγνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ODH αληίδξαζεο, γη’ απηό θαη ζην παξόλ εδάθην ζα παξνπζηαζηεί κηα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε κόλν ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο. Μνινλόηη όκσο ζα αλαθεξζνύκε 

ζηελ κηα κόλν θαηεγνξία, ζπγθεληξσηηθά, ν πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 

απ’ όιεο ηηο θαηεγνξίεο κε ηα αληίζηνηρα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα. Οη θαηαιύηεο πνπ 

πεξηέρνπλ νμείδηα πνπ εύθνια αλάγνληαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αληηδξάζεηο εθιεθηηθήο 

νμείδσζεο κε πςειέο θαηαιπηηθέο απνδόζεηο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο αλήθεη θπξίσο ζε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα βαλαδίνπ. Τν νμείδην ηνπ βαλαδίνπ V2O5 

έρεη ραξαθηεξηζηεί έλαο από ηνπο πην ελεξγνύο θαηαιύηεο γηα ηελ ODH θαηώηεξσλ αιθαλίσλ 

όηαλ δηαζπείξεηαη ζε θαηαιπηηθνύο θνξείο όπσο Al2O3, TiO2, ZrO2, MgO θαη SiO2 [1-4]. Σηνπο 

θαηαιύηεο απηνύο ε αληίδξαζε ιακβάλεη ρώξα ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<600°C) θαη 

αθνινπζεί έλα θιαζζηθό κεραληζκό νμεηδναλαγσγήο ηύπνπ Mars van-Krevelen κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ νμπγόλνπ ηνπ θαηαιύηε (πιεγκαηηθό νμπγόλν). Ο ξόινο ηνπ νμπγόλνπ ηεο αέξηαο θάζεο 

είλαη θπξίσο ε επαλνμείδσζε ηνπ αλεγκέλνπ από ην αιθάλην θαηαιύηε. Παξ’ όια απηά, κειέηεο 

ζε δηαθνξεηηθνύο θνξείο όπσο hydrotalcite [5,3], BaCo3 [7], νμείδηα ζπάλησλ γαηώλ [8,9] θαη 

SBA-15 [10,11]  έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί. Σαλ έλαο από ηνπο πην ελεξγνύο θαηαιύηεο γηα ηελ 

ODH αιθαλίσλ έρεη πξνηαζεί ην κεηθηό νμείδην βαλαδίνπ – καγλεζίνπ (V – Mg – O) αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ODH αηζαλίνπ παξνπζίαζε ζρεηηθά ρακειόηεξε ελεξγόηεηα απ’ όηη ζην 

πξνπάλην θαη ην βνπηάλην [12]. Ο θαηαιύηεο V – P – O κε ιόγσ αηόκσλ P/V =1.15 έρεη 

παξνπζηάζεη εθιεθηηθόηεηα ζε αηζπιέλην πεξίπνπ 90% ζε ζεξκνθξαζία 700Κ ελώ κε ηελ 

πξνζζήθε παιιαδίνπ έρεη επηηεπρζεί κεγαιύηεξε κεηαηξνπή αηζαλίνπ αιιά ζεκαληηθή 

ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο. Βειηίσζε ησλ θαηαιπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ θαηαιύηε 
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απηνύ παξαηεξήζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε Βi ή Zr πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

νμηλνβαζηθώλ ηδηνηήησλ ηεο θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο/θνξέα [13]. 

Ζ επηινγή ηνπ θνξέα είλαη κηα θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνύ κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη δεζκόο M-O-S (κεηάιινπ-νμπγόλνπ-

θνξέα) θαζνξίδεη ηε δξαζηηθόηεηα ησλ εηδώλ MOx πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θαηαιύηε. Μεηαβάιινληαο ην δεζκό V-O-S ζε θαηαιύηεο βαλαδίνπ, ε ελεξγόηεηα ζηελ 

αληίδξαζε απμάλεηαη έσο θαη θαηά κηα ηάμε κεγέζνπο αθνινπζώληαο ηε ζεηξά: TiO2 > ZrO2 >> 

Al2O3 > Nb2O5 > CeO2-SiO2 [2]. Απηή ε ζεηξά ελεξγόηεηαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηθαλόηεηα 

αλαγσγήο ησλ βαλαδηθώλ εηδώλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θνξέσλ απηώλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

βξέζεθε λα εμαξηάηαη από ηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα Sanderson ηνπ θαηηόληνο ηνπ νμεηδηθνύ 

θνξέα [3].  

Τξνπνπνηήζεηο - βειηηώζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ έρνπλ 

επηπιένλ κειεηεζεί κε ηελ πξνζζήθε αιθαιίσλ ή αιθαιηθώλ γαηώλ. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο, νη αιθαιηθνί εληζρπηέο ηείλνπλ λα δεζκεύνληαη κε ηα όμηλα 

επηθαλεηαθά είδε (V, Mo θιπ), κεηαβάιινληαο ην δεζκό Me-O [17-17]. Ζ παξνπζία αιθαιηθώλ 

εληζρπηώλ έρεη ζπλήζσο ζεηηθή επίδξαζε γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε κεγαιύηεξσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, αθνύ κεηώλεη ηελ νμύηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζρεηηθά βαζηθώλ παξαγόκελσλ νιεθηλώλ κε ηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, κε απνηέιεζκα 

πςειόηεξεο εθιεθηηθόηεηεο [18-20]. Ζ παξνπζία ησλ αιθαιίσλ επεξεάδεη όρη κόλν ηηο 

νμηλνβαζηθέο, αιιά θαη ηηο νμεηδναλαγσγηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζηεξηδόκελσλ νμεηδίσλ [21,22,23]. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, παξνπζία νμπγόλνπ ε αληίδξαζε ιακβάλεη ρώξα κέζσ 

νμεηδναλαγσγηθώλ θύθισλ ησλ νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ. 

 Καηαιπηηθά ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζην ΜνΟ3 έρνπλ επίζεο δηεξεπλεζεί γηα ηελ 

αληίδξαζε ODH αιιά ζε κηθξόηεξε έθηαζε απ’ όηη νη θαηαιύηεο βαλαδίνπ εμαηηίαο ηεο 

ρακειόηεξεο ελεξγόηεηαο [24]. Καηαιπηηθά απνηειέζκαηα ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζην ΜνΟ3 

έρνπλ παξνπζηαζηεί εθηελώο ζηηο αλαθνξέο [25-28]. Οη Meunier et al. [29] ζπλέθξηλαλ ηελ 

θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ ππνζηεξηγκέλσλ ζε θνξείο Nb2O3, Al2O3, 

ZrO2, SiO2, MgO θαη TiO2 κε ην ζύζηεκα ΜνΟ3/ΤiΟ2 λα παξνπζίαζε ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα. Γηα ηελ ODH ηνπ αηζαλίνπ νη Heracleous et al. παξαηήξεζαλ 70% 

εθιεθηηθόηεηα αηζπιελίνπ γηα 20% κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ ρξεζηκνπνηώληαο θαηαιύηεο 
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Σνπεδόο Carl Wilhelm Scheele  θαζόξηζε όηη ν κνιπβδελίηεο (ΜνS2) ήηαλ κηα ζεηνύρα έλσζε 

ελόο αλεμεξεύλεηνπ κέρξη ηόηε ζηνηρείνπ, ε νπνία δηαζπάηαη ζε ληηξηθό νμύ κε ζέξκαλζε 

παξάγνληαο κηα ιεπθή πνύδξα ελόο άγλσζηνπ νμεηδίνπ. Τν 1782, βαζηδόκελνο ζε κηα πξόηαζε 

ηνπ Scheele, ν Peter Jacob Hjelm αλήγαγε απηό ην άγλσζην νμείδην κε άλζξαθα, ιακβάλνληαο 

έλα ζθνύξν κέηαιιν ην νπνίν νλόκαζε “Μνιπβδέλην”.  

 

Πίλαθαο 3.2 : Ηδηόηεηεο ηνπ Μνιπβδελίνπ 

Atomic number 42 

Atomic weight 95.96 

Crystal structure Body-centered cubic 

(BCC) 

Lattice constant a = 3.1470 Å 

Density: 10.22 g/cm
3
 

Melting temperature 2623 °C 

Coefficient of thermal expansion 4.8 x 10
-6

 / K at 25 °C 

Thermal conductivity 138 W/m K at 20°C 

 

 Ζ εξγαζηεξηαθή “πεξηέξγεηα” γηα κειέηε θαη έξεπλα, θξάηεζε ην κνιπβδέλην εληόο ησλ 

εξγαζηεξίσλ  κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα όπνπ νη πξώηεο πξαθηηθέο θαη ηαπηόρξνλα εκπνξηθέο 

ρξήζεηο ηνπ κεηάιινπ έιαβαλ ρώξα. Οη ηόηε έξεπλεο θαηέδεημαλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ 

κνιπβδελίνπ ζηελ παξαγσγή θξακάησλ ράιπβα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κέρξη ηόηε ρξεζηκνπνηνύκελνπ βνιθξακίνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα 

αιιάμεη άξδελ ην ζπλνιηθό βάξνο ελόο θξάκαηνο ράιπβα κηαο θαη ην κνξηαθό βάξνο ηνπ 

κνιπβδελίνπ ήηαλ ην κηζό από ηνπ βνιθξακίνπ. Έηζη ην 1891 ε εηαηξεία Schneider & Co 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πξώηε θνξά ζε βηνκεραληθή θιίκαθα ην κνιπβδέλην σο πξόζζεην ζηνηρείν 

ζηελ δεκηνπξγία θξάκαηνο γηα νπιηζκνύο. 

 Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ην κνιπβδέλην είρε πιένλ ραξαθηεξηζηεί σο έλα 

ηερληθό πιηθό κε άκεζε θαη ηαπηόρξνλα επξεία ρξήζε. Τν 1945, κεηά ηελ ιήμε ηνπ δεύηεξνπ 
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παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ππήξμε ξαγδαία αύμεζε ζηηο επελδύζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ 

αλνηθνδόκεζε κε απνηέιεζκα νη ράιπβεο πνπ πεξηείραλ Μν λα θπξηαξρνύλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπώλ. Μέρξη θαη ζήκεξα, ν ράιπβαο θαη ν ρπηνζίδεξνο θπξηαξρνύλ ζην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο ελώ ηαπηόρξνλα ε ρξήζε ην Μν παξνπζηάδεη ξαγδαία αύμεζε 

θαηέρνληαο ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εμέιημε ππεξθξακάησλ (nickel base alloys), ιηπαληηθώλ, 

ρεκηθώλ πξντόλησλ, ειεθηξνληθώλ θαζώο θαη ζηελ αεξνλαππεγηθή (κέξνο ππξαπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ). 

 Τν κνιπβδέλην δελ βξίζθεηαη ειεύζεξν ζηε θύζε αιιά ζε ελώζεηο κε άιια ζηνηρεία. Τν 

θπξηόηεξν νξπθηό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή Μν είλαη όπσο πξναλαθέξζεθε ν 

κνιπβδελίηεο (ΜνS2) θαη απαληάηαη θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Colorado, Idaho, Arizona, 

θαη Utah) θαζώο θαη ζηελ Κίλα. Πξόζθαηα (Ηνύληνο 2010) αλαθαιύθζεθε ζηελ Κίλα έλα 

ζεκαληηθά κεγάιν θνίηαζκα κε πεξηζζόηεξνπο από 500,000 ηόλνπο απνδεδεηγκέλσλ 

απνζεκάησλ ζηελ επαξρία Anhui. Τα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηα απνζέκαηα 

θνηηαζκάησλ Μν ζε εθαηνκκύξηα ηόλνπο γηα δηάθνξεο ρώξεο πνπ εμάγεηαη νηθνλνκηθά θαζώο 

επίζεο θαη ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε – ρξήζε ηνπ παξαγόκελνπ Μν από δηάθνξεο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εμαγόκελνπ Μν ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζηελ 

παξαγσγή ρεκηθώλ πξντόλησλ όπσο: ζύλζεζε πνιπκεξώλ, αληηδηαβξσηηθά, πςειήο 

ζεξκνθξαζηαθήο απόδνζεο ιηπαληηθά ζθεπάζκαηα. Μηα άιιε ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ Μν σο 

νμείδην (ΜνΟ3) είλαη ζηελ θαηάιπζε σο ππνζηεξηγκέλνη θαηαιύηεο θαζώο επίζεο θαη ζαλ 

θαζαξό νμείδην. [44] 

Σρήκα 3.1: Κνηηάζκαηα Μν ζε εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαη ρξήζε παξαγόκελνπ Μν 
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3.3 Φαζκαηνζθνπία θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3  

  

Τν ΜνΟ3 πεξηγξάθεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο  έλα ζύκπινθν κε πνιύπινθε δνκή, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη από παξακνξθσκέλα ΜνΟ4 νθηάεδξα πνπ ζπλδένληαη όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 3.2. Σην ζρήκα 3.3 παξνπζηάδεηαη ην θάζκα Raman ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 ελώ νη 

θνξπθέο έρνπλ απνδνζεί από πνιύ λσξίο ζηα αθόινπζα δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΜνΟ3 : 

94 (B1g), 114 (B2g), 125 (B3g), 157 (Ag, B1g), 195 (B2g), 217 (Ag), 244 (B3g), 289 (B2g, 

B3g), 335 (B1g,Ag), 366 sh (Ag), 376 (B1g), 469 (Ag, B1g), 663 (B2g, B3g), 816 (Ag, B1g) and 

993 (Ag, B1g) cm−1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη απνδόζεηο απηέο βαζίζηεθαλ ζηελ κειέηε κνλνθξπζηάιινπ ΜνΟ3 από ηνλ Py θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ [45,46] θαη ζηελ δνκή ηνπ θξπζηάιινπ πνπ είρε πξνηαζεί από ηνλ Kihlborg 

[47] (Σρήκα 3.2). Μηθξέο κεηαηνπίζεηο ησλ θνξπθώλ ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 (Σρήκα 3.3) από 

ηεο ζεσξεηηθέο απνδόζεηο ησλ Py et al. κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ γηα θνξπθέο ζε ρακειέο 

ζπρλόηεηεο (<200cm
-1

) θαη απνδίδνληαη ελ γέλεη ζηελ πνιπθξπζηαιιηθόηεηα ηεο δνκήο ηνπ 

ΜνΟ3. 

Σρήκα 3.2: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζθαίξαο ζπλαξκνγήο ηνπ Μν 

θαη ε πξνηεηλόκελε «δίγθ-δάγθ» κνξθή ηνπ ΜνΟ3 ζην επίπεδν ac 



Κευάλαιο 3 – Βιβλιογραυική Eπισκόπηση   

Τσιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[3-7] 
 

 Θεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ ΜνΟ3 ππό θελό ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, έρεη 

θαηαδείμεη ηελ δεκηνπξγία κε ζηνηρεηνκεηξηθώλ ελώζεσλ κνιπβδελίνπ ΜνΟ3-x [48]. Τν θάζκα 

ηνπ ππνμεηδίνπ Μν αιιάδεη δξακαηηθά, ζε ζρέζε κε ην αξρηθό ΜνΟ3, θαη ν ιόγνο ζήκα/ζόξπβν 

(Signal to Noise ratio) κεηώλεηαη αηζζεηά. Ζ κείσζε απηή, νθείιεηαη ζηε ζηαδηαθή αιιαγή ηνπ 

ρξώκαηνο ηνπ δείγκαηνο ζε ζθνύξν κπιε κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

απνξξόθεζεο [48]. Τν κνιπβδεληθά ππνμείδηα ραξαθηεξίδνληαη γεληθά από επηπξόζζεηεο 

θνξπθέο ζηελ πεξηνρή ησλ Μν=Ο δνλήζεσλ ηάζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζέζεηο 954, 888 θαη 

724 cm
-1

 όπσο παξνπζίαζαλ νη Mestl et al. Γνλήζεηο Μν – Ο από αξθεηέο νμνκνιπβδεληθέο 

ελώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζύκπινθα αλαθνξάο γηα ηελ επεμήγεζε θαζκάησλ Raman 

ζε κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3. 
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Σρήκα 3.3: Φάζκα Raman ΜνΟ3 ζε ζεξκνθξαζία 450
ν
C ππό ξνή Ο2  
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Πίλαθαο 3.3: Κνξπθέο Raman (ν/cm
—1

) ζηεξεώλ νμν-κνιπβδεληθώλ ζπκπιόθσλ αλαθνξάο 

Species 
Mo=O 

stretch 

Mo – O – Mo 

asym. stretch 

Mo – O – Mo 

sym. stretch 

Mo=O 

bending 

Mo – O – Mo 

deformation 
Reference 

(NH4)4[Mo8O26].4H2O 

967-947 

 

918 

912 

846 

 

670 

600 

 

574 

526 

468 

 

365 

338 

236 

 

218 

152 

49 

(NH4)6[Mo7O24].4H2O 

934 

 

908 

890 

880 

860 

 

840 

630 

 

550 

450 

 

415 

363 

340 

308 

245 

 

220 

115 
50 

(NH4)2[Mo2O7] 
937 

910 

720  456 

365 

291 51 

H4[SiMo12O40] 

982 

962 

915SiO 

892 

880 

805 

680 

620 

504 

467 

393 

371 

334 

290 

246 

210 

160 

52 – 54 

            (MoO6)
-  

    (in Ba2CaMoO6) 

 812 

 

650 

 416  55 

(MoO4)2
-  

(in K2MoO4) 

 875 

 

820 

650 320  56 

MoOF4 1039   311  57 

MoOCl4 

1008   364 

364 

354 

 58 

CaMoO4 882     59 

Na2MoO4 892     59 

Al2MoO4 1006   390   
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3.4 Φαζκαηνζθνπία ππνζηεξηγκέλωλ θαηαιπηώλ 

  

Δίλαη θνηλώο απνδεθηό πσο ε 

κνξηαθή δνκή ησλ θαηαιπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ δελ είλαη ζηαηηθή, αιιά 

κεηαζρεκαηίδεηαη άκεζα απνθξηλόκελε 

ζε κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθώλ πνπ ην 

πεξηβάιινπλ. Σαλ απνηέιεζκα, απνηειεί 

θνηλή πεπνίζεζε όηη νη θαηαιύηεο πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο [60,61]. Ζ θαζκαηνζθνπία 

Raman είλαη κηα ηζρπξή θαζκαηνζθνπηθή 

κέζνδνο ραξαθηεξηζκνύ ε νπνία παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζε κνξηαθό επίπεδν γηα ηελ  

ηνπηθή δνκή ηνπ θαηαιύηε θάησ από 

ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο 

(ζεξκνθξαζία, ζύζηαζε αληηδξώλησλ 

θιπ). Τα ηειεπηαία ρξόληα, παξαηεξείηαη 

κηα ξαγδαία αύμεζε ησλ επηζηεκνληθώλ 

δεκνζηεύζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλδπαζκό ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman κε ην πεδίν ηεο 

θαηάιπζεο [62]. 

Ωζηόζν, πξόθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ θαζκαηνζθνπία Raman κε 

ηελ θαηάιπζε είλαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ ελεξγώλ θέληξσλ, δειαδή ησλ ζέζεσλ απηώλ πνπ 

επζύλνληαη γηα ηελ εθιεθηηθή παξαγσγή ησλ επηζπκεηώλ πξντόλησλ. Απηό όκσο είλαη ζπρλά 

δύζθνιν, γηαηί δελ ππάξρεη ηαύηηζε αλάκεζα ζηηο άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαηαιπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη ζηηο άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπιινγή θαζκαηνζθνπηθώλ 

δεδνκέλσλ. Απηή ε αζπκθσλία έρεη νδεγήζεη ζπρλά ζε παξαπιαλεηηθά, αληηθαηηθά ή 

ζπγθερπκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ησλ ελεξγώλ θέληξσλ. Ο δηαρσξηζκόο 

κεηαμύ ελπδαησκέλεο θαη άλπδξεο κνξηαθήο δνκήο ησλ επηθαλεηαθώλ εηδώλ ήηαλ ην πξώην 

βήκα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηνπηθήο δνκήο θαηαιπηώλ. 

Σρήκα 3.4: Γηάγξακκα εμέιημεο επηζηεκνληθώλ 

δεκνζηεύζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζκαηνθζνπηθή 

κειέηε Raman 
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3.4.1. Φασματοσκοπία Raman καταλστών παροσσία σγρασίας 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3 παξαζθεπάδνληαη θπξίσο κε πγξό 

εκπνηηζκό πξόδξνκεο κνιπβδεληθήο έλσζεο, θπξίσο (NH4)6[Mo7O24].4H2O, ζηελ επηθάλεηα 

θνξέσλ πνπ παξέρνπλ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ, ε 

πνζόηεηα ηνπ δηαιύηε είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηνλ όγθν ησλ πόξσλ ηνπ θνξέα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εκπνηηζκνύ ε πξόδξνκε έλσζε κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξέα, ελώ ε 

ελαπόζεζε ησλ ελεξγώλ ηόλησλ ζηελ επηθάλεηα γίλεηαη ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο απνκάθξπλζεο 

ηνπ δηαιύηε θαη ηεο μήξαλζεο πνπ αθνινπζνύλ. Σηηο πεξηπηώζεηο παξαζθεπήο κνιπβδεληθώλ 

ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ, ηα δηαιύκαηα πεξηέρνπλ είηε ηόληα ηεηξαεδξηθήο δνκήο ΜνΟ
2-

4 είηε 

ηόληα Μν7Ο
6-

24, θαηά ηα νπνία ην Μν
6+

 ζπλαξκόδεηαη νθηαεδξηθά από άηνκα νμπγόλνπ. Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ηα ηόληα-δηαιειπκέλα είδε πνπ δεκηνπξγνύληαη εμαξηώληαη άκεζα από ηελ 

αξρηθή ζπγθέληξσζε ηεο κνιπβδεληθήο πξόδξνκεο έλσζεο θαζώο θαη ηνπ pH. Ζ ηζνξξνπία 

κεηαμύ ησλ δηαθξηηώλ εηδώλ θαίλεηαη αθνινύζσο: 

 

     
              

       

 

Φάζκαηα Raman ησλ δηαιπκάησλ ησλ δύν αληνληθώλ εηδώλ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζε κειέηεο παξαζθεπήο θαηαιπηώλ κε πγξό εκπνηηζκό αιιά θαη κε ηε κέζνδν 

EDF. Τν κνλνκεξέο αληνληθό είδνο παξνπζηάδεη Td ζπκκεηξία ε νπνία αλακέλεηαη λα δίλεη 

ηέζζεξηο θαλνληθέο δνλήζεηο : 

 

       (  )    ( )    (  )    (  ) 

  

Σηηο κειέηεο απηέο έρνπλ απνδνζεί νη αθόινπζεο ζέζεηο θνξπθώλ γηα ην κνλνκεξέο 

ζύκθσλα κε ηηο δνλήζεηο: ζπκκεηξηθή ν1(Α1) ζηνπο 896 cm
-1

, αληηζπκκεηξηθή ν3(F2) ζηνπο 841 

cm
-1

 θαη ηεο ν2(Ε) θαη ε αληηζπκκεηξηθή ν4(F2) ζηνπο 318 cm
-1

. Οη αληίζηνηρεο θνξπθέο Raman 

γηα ην ηόλ ηνπ πνιπκεξνύο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζέζεηο 840, 790, 560 θαη 220 cm
-1

 θαη κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο “απνηύπσκα” γηα ηε δηαιεύθαλζε ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ 

δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ πάλσ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα. 
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3.4.2. Φασματοσκοπία Raman καταλστών αποσσία σγρασίας 

 

Σηελ πεξίπησζε ησλ θαηαιπηώλ-νμεηδίσλ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δηαιύηε, 

αθνινπζεί πύξσζε παξνπζία ζπλζεηηθνύ αέξα ζε πςειή ζεξκνθξαζία, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία 

ηεο ελεξγήο θάζεο (νμείδην) από ην πξόδξνκν ίδεκα θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πθήο θαη ηεο 

δνκήο ηνπ θαηαιύηε. Ζ θαζκαηνζθνπηθή κειέηε Raman όκσο θαηαιπηώλ απνπζία πγξαζίαο 

ήηαλ άκεζα εμαξηώκελε από ηελ ηαπηόρξνλε εμέιημε ησλ νπηηθώλ in situ αληηδξαζηήξσλ. Τα 

θάζκαηα Raman ησλ ππξσκέλσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

από ηα αληίζηνηρα θάζκαηα ησλ πδαηηθώλ δηαιπκάησλ. Ζ πξώηε ιήςε θάζκαηνο Raman 

απνπζία πγξαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Cheng et al. ην 1980 ζε θαηαιύηεο ΜνΟ3/Al2O3 

ππό ξνή Ο2 θαη ζεξκνθξαζία 550
ν
C. Μνινλόηη ηεο ιήςεο θάζκαηνο, θακία απόδνζε θνξπθώλ ή 

ζπζρέηηζε κε ηηο πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο δελ έγηλαλ από εθείλε ηε κειέηε. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλν, πιεζώξα εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ έιαβαλ ρώξα απνζθνπώληαο ζηελ 

δηεξεύλεζε ηεο κνξηαθήο δνκήο ππνζηεξηγκέλσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο όπσο Re2O7 

(Wang and Hall, 1983), V2O5 (Chan et al.1984), MoO3, (Chan et al.1984, Stencel et al.), WO3 

(Chan et al.1984, Stencel et al.), CrO3 (Hardcastle and Wachs,1988) θαη Nb2O5(Jeng and Wachs, 

1991) νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα ζηελ αλαθνξά [61] .   

Τέηνηεο κειέηεο θαηέδεημαλ πσο ε κνξηαθή δνκή ησλ άκνξθσλ δηεζπαξκέλσλ 

κεηαιινμεηδίσλ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε θαηαιπηηθό ζύζηεκα θαη εμαξηάηαη άκεζα από ην 

είδνο ηνπ νμεηδίνπ (ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ), ηελ θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό αιιά θαη από ηνλ 

θνξέα/ππόζηξσκα ζην νπνίν έρνπλ ελαπνηεζεί. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κνιπβδεληθώλ 

θαηαιπηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή θαζκαηνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά είλαη νη θαηαιύηεο 

ΜνΟ3/TiO2 ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζπζηήκαηα ΜνΟ3/Al2O3 θαη ΜνΟ3/ΕrO2. Γηα ρακειέο 

θνξηίζεηο ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ (5 – 15% ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο), κνλνκεξή ΜνΟ4 

δηεζπαξκέλα είδε ελαπνηίζεληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνξέα Al2O3 θαη TiO2. Οη Christodoulakis 

et al. παξαηήξεζαλ πσο αθόκα θαη ζε ρακειέο θνξηίζεηο, δεκηνπξγνύληαη Μν – Ο – Μν 

γέθπξεο, όπσο ππνδειώλνπλ ηα θάζκαηα Raman, από κεγαιύηεξεο πνιπκεξηθέο (ΜνΟx)n δνκέο 

[62] γηα κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ζε θνξέα ZrO2. Σεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ κνξηαθή 

δνκή κνιπβδεληθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ παξαηεξείηαη ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο ζε 

θνξέα SiO2. Ζ θύζε ηνπ θνξέα SiO2  ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζζελή αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη κε 
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ην ΜνΟ3 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαζπνξά κνλνκεξώλ εηδώλ ζε πνιύ ρακειέο θνξηίζεηο 

(<2Μν/nm
2
) ελώ ε αύμεζε ηεο θόξηηζεο ηεο ελεξγνύ θάζεο πξνθαιεί ηνλ άκεζν ζρεκαηηζκό 

θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3.  

Τν πεξηβάιινλ ζπλαξκνγήο ησλ ελαπνηηζέκελσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ έρεη δηεξεπλεζεί 

εθηελώο κε ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπηθήο ηερληθήο XANES, θαη βξέζεθε πσο εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά από ηελ θόξηηζε ηεο ελεξγνύ θάζεο αιιά θαη από ηελ θύζε ηνπ θνξέα [64,65]. Οη 

Wachs et al. ην 1996, κε κειέηε βαλαδηθώλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ κε παξόκνηα θόξηηζε ζε 

δηάθνξνπο θνξείο, θαηέδεημαλ πσο ν ξπζκόο TOF κεηώλεηαη θαηά 6 θνξέο ζε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία 200
ν
C ζηελ αληίδξαζε SCR θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 

                     

ελώ ηαπηόρξνλα ε κείσζε απηή ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αύμεζε ηεο ειεθηξαξλεηηθόηεηαο ηνπ 

θαηηόληνο ηνπ θνξέα θαηά Sanderson. Παξόκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ 

παξνύζα δηαηξηβή γηα κνιπβδεληθνύο ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην όξην ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ ζε αηζπιέλην. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ πσο ν ηεξκαηηθόο δεζκόο Μe=O δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζην ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα γηα ηελ αληίδξαζε SCR ελώ ν αγθπξσηηθόο δεζκόο Μe-O-Support 

βξέζεθε λα είλαη θξίζηκνο. 

 Ζ θαζκαηνζθνπία Raman έρεη δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξα θξίζηκν ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα 

ραξαθηεξηζκνύ ηεο κνξηαθήο δνκήο θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ΜνΟ3. Ζ ηζρύο ηεο ηερληθήο 

απηήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κνξηαθή θύζε δηάθνξσλ ζπκπιόθσλ, έρεη επηηξέςεη ηνλ εληνπηζκό 

ηνπο πάλσ ζε επηθάλεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ε ύπαξμε λαλνθξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 πάλσ ζε 

θνξέα TiO2 κε αληρλεύζηκν από ηελ ηερληθή XRD [66]. Έηζη, ε θαζκαηνζθνπία Raman 

απνηέιεζε θαηά ην παξειζόλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνλ πιήξε θαζνξηζκό ηεο κνξηαθήο δνκήο 

θαηαιπηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηαζαθήληζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ησλ 

δηεζπαξκέλσλ εηδώλ αλά άηνκν κεηάιινπ. Όπσο όκσο αλαθέξζεθε πξηλ δελ ππάξρεη ηαύηηζε 

αλάκεζα ζηηο άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαιπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη ζηηο 

άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπιινγή θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλσλ. Μηα πηζαλή ιύζε πξνζθέξεηαη 

κε ηε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ησλ θαηαιπηώλ κέζα ζηνπο αληηδξαζηήξεο ρσξίο θακία 

«παξαρώξεζε» ζε όηη αθνξά ην ρξόλν παξακνλήο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε πίεζε ηεο 

αληίδξαζεο, ην ζρεδηαζκό ηνπ αληηδξαζηήξα θιπ.: δειαδή κε ηελ «ηνπνζέηεζε» ελόο 
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θαζκαηνκέηξνπ κέζα ζε έλαλ θαηαιπηηθό αληηδξαζηήξα. Ο όξνο operando θαζκαηνζθνπία έρεη 

πξνηαζεί γηα λα πεξηγξάςεη απηή ηελ αξρή, δειαδή ηε θαζκαηνζθνπία θαηαιπηώλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο, ηαπηόρξνλα κε ηηο κεηξήζεηο θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο [16-19]. 

Πξόζθαηα [banares, review], παξνπζηάζηεθε κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα όιν ην ρξνληθό ηεο 

Operando θαζκαηνθνπίαο, αλαθέξνληαο εθηελώο ζπζρεηίζεηο πνπ ειήθζεζαλ κέζσ 

ζπλδπαζκέλσλ ηερληθώλ. Σην επόκελν εδάθην γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ Raman θαη IR κε ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή κε 
18

Ο2, ηερληθή πνπ 

πξόζθεξε ζεκαληηθή πξόνδν ζηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο δηεζπαξκέλσλ κεηαιινμεηδίσλ [61]. 

 

 

 

 

3.5 Ιζνηνπηθή ελαιιαγή 
18

Ο2 κεηαμύ αέξηαο θάζεο θαη ζηεξεώλ νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ 

 

Ζ κειέηε ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο ησλ νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ κε 
18

Ο2 πξνζέιθπζε αξρηθά 

ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ πεξί ηα κέζα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970, ε κειέηε ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 κεηξνύζε 30 ρξόληα εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηνλ αξηζκό ησλ δεκνζηεύζεσλ λα μεπεξλά ηα 130. Οη πεξηζζόηεξεο από 

απηέο ηηο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή σο εξγαιείν κειέηεο ηεο θύζεο ησλ 

νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ ελώ έλαο πνιύ κηθξόο αξηζκόο εξγαζηώλ αζρνιήζεθε κε ηελ κειέηε 

θαηλνκέλσλ δηάρπζεο ηνπ αεξίνπ ζην ζηεξεό.  

Σηελ ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ απηνύ, γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθά αλαζθόπεζε εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξειζόλ κε επίθεληξν ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή 
18

Ο2 

κεηαμύ αέξηαο θάζεο θαη ζηεξεώλ νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ.  

 

Χξνλνινγηθή εμέιημε 

 

i. Japanese School – Morita and Titani , 1938 – 1942 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 1938 – 1942 κειεηήζεθε από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα έλαο 

κεγάινο αξηζκνο νμεηδίσλ ρξεηζκνπνηώληαο “βαξύ” Ο2 , (
18

Ο2), είηε απ’επζείαο σο αέξην, είηε 
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ιακβαλόκελν από πδξαηκνύο αεξίνπ Ζ2
18

Ο(g). Όκσο, ε αδπλακία ησλ πεηξακαηηθώλ ηερληθώλ ζε 

ζέκαηα αθξίβεηαο, ηόζν ζηνλ ππνινγηζκό ζπζηάζεσλ όζν θαη ζηελ δηαζθάιηζε ζηαζεξώλ 

πεηξακαηηθώλ παξακέηξσλ θάζε θνξά, δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αμηόπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηνλ κεραληζκό ηεο ελαιιαγήο. 

 

ii. Winter , 1949 – 1970 

Οη Winter et al. ρξεζηκνπνίεζαλ κηα αθξηβείο θαη αλαιπηηθή κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο 

ζύζηαζεο ηνπ ηζνηόπνπ ηεο αέξηαο θάζεο κέζν θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Απηέο νη κειέηεο 

επηθεληξώζεθαλ ζηελ κειέηε ηόζν ηεο αξρηθήο ελαιιαγήο κεηαμύ αεξίνπ ηζνηόπνπ 
18

Ο2 θαη ηνπ 

ήδε ππάξρνληνο 
16

Ο2 ηεο επηθάλεηαο ησλ νμεηδίσλ (heterophase exchange) όζν θαη ζην 

κεραληζκό ελαιιαγήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ξνθεκέλσλ ηζνηόπσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νμεηδίνπ 

(homophase equilibration). Δπίζεο, ηα νμείδηα πνπ είραλ ππνζηεί ελαιιαγή κε “βαξύ” Ο 

κειεηήζεθαλ πεξαηηέξσ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαιπηηθώλ θαηλνκέλσλ.  

 

iii. Karpacheva and Rozen , 1949 – 1957  

 To MnO2 κειεηήζεθε θπξίσο από ηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή νκάδα κε ηζνηνπηθή 

ελαιιαγή είηε αεξίνπ ηζνηόπνπ Ο είηε κε ρξήζε εκπινπηηζκέλσλ κε 
18

Ο2 πδξαηκώλ. Ζ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ήηαλ ην έλαπζκα γηα ηε πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ κεραληζκνύ 

νμεηδσαλαγσγηθώλ αληηδξάζεσλ, θαηαδεηθλύνληαο – ππνδεηθλύνληαο ηελ ζπνπδαηόηεηα ησλ 

πιεγκαηηθώλ νμπγόλσλ. 

 

iv. Boreskov and Co-workers , 1955 – 1970 ; Kasatkina and Co-workers [74 – 82] 

 Σηηο αλαθνξέο απηέο, παξνπζηάδεηαη ίζσο ε πην εθηελήο ρξνληθά έξεπλα πνπ έρεη γίλεη 

γηα ηελ κειέηε ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο. Ζ έξεπλα απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή ξπζκώλ 

ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο, ηελ εμαγσγή ελεξγεηώλ ελεξγνπνίεζεο, Ea, ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηώλ κε θαηαιπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ νμεηδίσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθό 

απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ ν θαζνξηζκόο ηεο ηζρύνο ησλ δεζκώλ 

νμπγόλνπ κεηξώληαο ηελ πίεζε ηνπ νμπγόλνπ πάλσ από νμεηδηθνύο θαηαιύηεο . 

 

v. Jiru and Co-workers, 1963 – 1968 
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 Τν Group απηό εζηίαζε ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ θπξίσο ζηελ θηλεηηθή ηεο ηζνηνπηθήο 

ελαιιαγήο θαζώο επίζεο θαη ζηνπο πηζαλνύο κεραληζκνύο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Σε έλα Review ηνπ J. Novakova  παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιύηεξε έθηαζε θαη άιιεο 

δνπιεηέο πνπ βαζίζηεθαλ ζε πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο θαζώο επίζεο ζπγθεληξώλνληαη 

θαη πνιιά από ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη θαηά ηελ 

αλαζθόπεζε, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κεηαμύ αέξηαο θάζεο θαη ζηεξεώλ νμεηδηθώλ θαηαιπηώλ. Σηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη αλαζθόπεζε ηεο ρξήζεο πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 ζε 

ζπλδπαζκό κε θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο γηα ηελ κειέηε ηεο κνξηαθήο δνκήο ζηεξηδόκελσλ 

θαηαιπηώλ [67]. 

 

 

 

 

3.6 Δνλεηηθή θαζκαηνζθνπία Raman θαη IR ζηεξηδόκελωλ νμεηδίωλ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηζνηνπηθή ελαιιαγή κε 
18

Ο2 

 

  Μειέηεο γηα ηελ κνξηαθή δνκή ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ νμεηδίσλ κεηάιισλ 

κεηάπησζεο απνπζία πγξαζίαο έρνπλ θαηά ην παξειζόλ παξνπζηαζηεί εθηελώο.  Δηδηθόηεξα 

όκσο, ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Μe=O αλά άηνκν κεηάιινπ γηα θάζε 

θαηαιπηηθό ζύζηεκα δελ είρε ηαρηνπνηεζεί. Τα νμείδηα κεηάιισλ κεηάπησζεο κπνξνύλ λα 

παξνπζηάδνπλ κνξηαθέο δνκέο (κνλνκεξείο ή πνιπκεξηθέο) κε έλα ηεξκαηηθό δεζκό (mono-oxo 

species), κε δύν (di-oxo species) ή ηξεηο ηεξκαηηθνύο δεζκνύο (tri-oxo species). Ο ζπλδπαζκόο 

in situ θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ, θπξίσο Raman θαη IR, ζε ζπλδπαζκό κε ηζνηνπηθή 

ελαιιαγή κε 
18

Ο2 παξέρνπλ ζεκαληηθέο δνκηθέο πιεξνθνξίεο ζε κνξηαθό επίπεδν γηα ηνλ αξηζκό 

ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Me=O αλά άηνκν δηεζπαξκέλνπ κεηάιινπ. Ζ ηδέα απηή απεηθνλίδεηαη 

ζρεκαηηθά ζην Σρήκα 3.5.  
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 Καηά ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή, κηα mono-oxo δνκή ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία κηα λέαο θνξπθήο, γηα κηα di-oxo δνκή ζα δεκηνπξγνύληαλ δύν λέεο θνξπθέο, ελώ 

θαη’ αληηζηνηρία ηξεηο λέεο θνξπθέο ζα παξνπζηάδνληαλ γηα ηηο tri-oxo δνκηθέο δηακνξθώζεηο. 

Μειέηεο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 έρνπλ επηηξέςεη ηνλ θαζνξηζκό ηεο κνξηαθήο δνκήο 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ V(V0, Nb(V), Cr(VI), Mo(VI), W(VI) θαη Re(VII) ζηεξηδόκελσλ ζε 

θνξέα ZrO2. Σηνλ πίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη νη πεηξακαηηθέο ζπρλόηεηεο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηα  

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα νμεηδίσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο ζηεξηδόκελα ζε θνξέα ZrO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 3.5 : Σρεκαηηθή απεηθόληζε πηζαλόλ κνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ θαη ηζνηνπηθή ελαιιαγή 

απηώλ 
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Πίλαθαο 3.4: Παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο θαηά ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή θαηαιπηώλ 

ζηεξηδόκελσλ ζε ZrO2 

Catalyst 
Experimentally observed wavenumber / cm

-1
 

After calcinations with 
16

O2 After partial exchange with 
18

O2 

6% CrO3/ZrO2 1030; 1010; 880 1030; 1010; 880; 990; 970; 840 

4% MoO3/ZrO2 996; 850 996; 850; 950(b) 

5% Nb2O5/ZrO2 980; 800 980; 800; 930(b) 

3% WO3/ZrO2 1005; 790 1002; 790; 950; 750 

5% V2O5/ZrO2 1030; 920 1030; 920; 990(b) 

3% Re2O7/ZrO2 1005; 890 1000; 882; 945; 840 

 

(b), broad  

 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο έρεη αλαθεξζεί πσο απαηηνύληαη αξθεηνί 

θύθινπ αλαγσγήο ηνπ κεηάιινπ θαη επαλνμείδσζε κε 
18

Ο2. Σπγθεθξηκέλα, κε ρξήζε σο 

αλαγσγηθνύ κέζνπ ηνπ βνπηάλην, παξαηεξήζεθε πσο ζε ζεξκνθξαζία 450
ν
C απαηηνύληαη 3-5 

θύθινη αλαγσγήο/νμείδσζεο. Οη θνξπθέο Raman ησλ νμεηδσκέλσλ θαηαιπηώλ κε 
16

Ο2 ησλ 

δνλήζεσλ ηάζεο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ (λs[M=O]) θαη (λs[Ο-M-O]) θαηά ηελ ηζνηνπηθή 

ελαιιαγή κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο ιόγσ δηαθνξάο ζηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ 

ηαιαληεπόκελνπ κνξίνπ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα πεηξακάησλ ηζνηνπηθή ελαιιαγήο, έρνπλ επίζεο εμαρζεί 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηθαλόηεηα αλαγσγήο ησλ εθάζηνηε νμεηδίσλ. Δηδηθόηεξα, βξέζεθε πσο 

ζε θαηαιύηεο CrΟ3 ππνζηεξηγκέλνπο ζε ZrO2 ηα δηεζπαξκέλα πνιπκεξηθά είδε επλννύληαη 

πεξηζζόηεξν ζε νμεηδσαλαγσγηθνύο θύθινπο εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο ηθαλόηεηαο αλαγσγήο 

ηνπο. DFT κειέηεο πνπ πξνζνκνηώλνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεηξάκαηα, θαηέδεημαλ παξόκνηα 

ζπκπέξαζκα γηα ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3 ζε SiO2 θαη ΤiO2[70.71].  
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Όπσο έρεη εηπσζεί, ε ζέζε ηεο θνξπθήο Raman πνπ αληηζηνηρεί ζηε δόλεζε ελόο 

νμεηδηθνύ δεζκνύ (π.ρ. ηνπ δεζκνύ Μe=O), αληαλαθιά ηελ ηάμε ηνπ δεζκνύ ή ελαιιαθηηθά ην 

κήθνο ηνπ δεζκνύ. Αλ ην Ο εκπιέθεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θύθιν νμεηδναλαγσγηθνύ 

ραξαθηήξα (π.ρ. ODH αληίδξαζε) κέζσ ηνπ δεζκνύ Μe=O ζα κπνξνύζε λα ηαρηνπνηεζεί σο 

εθιεθηηθό ή κε εθιεθηηθό θέληξν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε. Ηζνηνπηθέο κειέηεο IR ζε 

ζπλδπαζκό κε ελαιιαγή ηζόηνπνπ 
18

Ο2 θάησ από in situ  ζπλζήθεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο 

γηα ηελ θηλεηηθή κειέηε θαηαιπηηθώλ αληηδξάζεσλ θαζώο επίζεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ελδηακέζσλ ξνθεκέλσλ ζπκπιόθσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αληηδξάζεσλ απηώλ. Οη κειέηεο 

απηέο έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ξπζκνύ αληηδξάζεσλ, ηνπ πηζαλνύ κεραληζκνύ πνπ 

ζπκβαίλεη πάλσ από ηα ελεξγά θέληξα θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πηζαλώλ 

ελεξγώλ θέληξσλ [72]. 

Τέινο, αμηόινγν είλαη λα αλαθεξζεί πσο θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο Raman θαη IR 

ζπλδπαζκέλεο κε ηζνηνπηθή ελαιιαγή κε 
18

Ο2 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπό λα γίλνπλ 

απνδόζεηο ησλ θνξπθώλ θξπζηαιιηθώλ νμεηδίσλ όπσο ην ΜνΟ3 θαη ην ZrO2 ζηα αληίζηνηρα 

δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Διζαγφγή  

 

ην θεθάιαην απηό δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ πεηξακαηηθώλ ηερληθώλ θαη νξγάλσλ 

θαζώο επίζεο θαη ησλ πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή θαη 

ην θπζηθνρεκηθό ραξαθηεξηζκό ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνύζαο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ιήςε in situ θαη Operando θαζκάησλ Raman κε ζθνπό ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ ζηελ αληίδξαζε ηεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ 

αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε κέζνδνο παξαζθεπήο ησλ 

θαηαιπηώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά όιεο νη κέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ ησλ 

θαηαιπηηθώλ πιηθώλ θαζώο επίζεο θαη ησλ πεηξακαηηθώλ ζπλζεθώλ. Σέινο, αλαθέξεηαη  ν 

ζρεδηαζκόο πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2. 

 

 

 

4.1 Μέθοδος παραζκεσής 

 

Η παξαζθεπή ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ 

ΜoO3 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηνπ πγξνύ 

εκπνηηζκνύ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ. Με 

ζηνηρεηνκεηξηθνύο ππνινγηζκνύο ππνινγίζηεθε ε 

πνζόηεηα ηεο πξόδξνκεο έλσζεο ΑΗΜ 

[(NH4)6Mo7O244H2O (Alfa)] πνπ έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη 

επηιεγκέλεο θαηά βάξνο ΜνΟ3 θνξηίζεηο. Έηζη 
Στήμα 4.1: πζθεπή Rotavapor θαηά ηελ 

παξαζθεπή θαηαιπηώλ κε ηε κέζνδν 

πγξνύ εκπνηηζκνύ  
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πνζόηεηεο ηνπ ΑΗΜ δηαιύζεθαλ ζε 100 ml  H2O θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ζθόλε θνξέα 

ΣiΟ2 (Alfa, 127 m
2
/g), γ-Αl2O3 (Engelhard,183.9 m

2
/g) θαη ZrO2 (Norton, S.A.=55m

2
/gr). Σν 

δηάιπκα αλαδεύηεθε γηα πεξίπνπ 1 hr θαη ζηελ ζπλέρεηα ξπζκηδόηαλ ην PH ηνπ δηαιύκαηνο κε 

ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηαλνκή ηνπ ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ πάλσ ζηνλ θνξέα. ηελ ζπλέρεηα ε 

ζθαηξηθή θηάιε πνπ πεξηείρε ην δηάιπκα ηνπνζεηνύληαλ ζε ζπζθεπή αλάδεπζεο κε  ηαπηόρξνλε 

ζέξκαλζε ζε ινπηξό (ρήκα 4.1) πεξίπνπ 40
ν
C - 50

ν
C . Έπεηηα από ζέξκαλζε θαη αλάδεπζε γηα 

άιιε 1hr κε ηελ βνήζεηα θελνύ, εμαηκίζηεθε όιε ε πνζόηεηα ηνπ δηαιύηε θαη ν θαηαιύηεο πνπ 

είρε ελαπνηεζεί ζηα ηνηρώκαηα ηεο ζθαηξηθήο θηάιεο ζπιιέρηεθε ζε πνξζειάληλε θάςα. 

Αθνινύζεζε μήξαλζε ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα κηαο λύρηαο θαη πύξσζε 

κε ζηαζεξό ξπζκό 5
ν
C/min σο ηνπο 480

ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο ππνζηεξηγκέλνπο ζε ΣiΟ2 θαη σο 

ηνπο 600
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο ζε θνξείο γ-Αl2O3  θαη ZrO2 όπνπ θαη ηα δείγκαηα παξέκεηλαλ 

γηα 4hr. Με ηελ βνήζεηα θόζθηλσλ, επηιέρζεθε θαηάιιειε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ησλ ππξσκέλσλ θαηαιπηώλ ζην εύξνο ησλ 125 – 180κm.  

 

 

 

4.2 Μέθοδοι Χαρακηηριζμού 

  

4.2.1  Προζδιοριζμός ειδικής επιθάνειας - Μέθοδος ΒΕΤ 

 

Η βαζηθή κέζνδνο γηα ηε κέηξεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαηαιπηώλ είλαη ε κέζνδνο 

BET (Brunauer-Emmett-Teller), πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηε ξόθεζε ελόο αεξίνπ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ζηεξενύ. Οη Brunauer, Emmett θαη Teller αλέπηπμαλ ηε ζεσξία θπζηθήο ξόθεζεο 

πνιιαπιώλ ζηηβάδσλ θαη θαηέιεμαλ ζε κηα εμίζσζε ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ζηεξεώλ. Η εμίζσζε απηή είλαη : 

 

 

 

 

1 1

( )o M M o

P C P

P P U U C U C P
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2 sinn d 

όπνπ:  

V= όγθνο ηνπ ξνθεκέλνπ αεξίνπ ζηελ πίεζε P  

Vm= όγθνο ξνθεκέλνπ αεξίνπ γηα δεκηνπξγία κνλνζηηβάδαο  

Po= ηάζε αηκώλ ηνπ αεξίνπ ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεηξάκαηνο  

C= ζηαζεξά, ζπλάξηεζε ηεο ζεξκόηεηαο ξόθεζεο θαη ηεο ιαλζάλνπζαο  

ζεξκόηεηαο πγξνπνίεζεο ησλ αεξίσλ  

 

 

 

 

  

 

4.2.2. Προζδιοριζμός κρσζηαλλικών θάζεων - Μέθοδος XRD 

 

Η απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηελ δνκή ησλ θξπζηαιιηθώλ ζηεξεώλ θαζώο θαη ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ ελόο ζηεξενύ νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ηεο πεξίζιαζεο αθηηλώλ Υ. Πεξίζιαζε είλαη ε απόθιηζε από ηελ 

επζύγξακκε πνξεία ησλ αθηηλώλ Υ, νθεηιόκελε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αθηηλώλ Υ κε ηα 

ειεθηξόληα ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ησλ θξπζηάιισλ. Μεηά ηελ πεξίζιαζή ηνπο από έλαλ 

θξύζηαιιν νη αθηίλεο Υ παξάγνπλ ζε κηα θσηνγξαθηθή πιάθα (αληρλεπηή) ην ιεγόκελν 

αποηύπφμα περίθλαζης ακηινών Χ, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο δνκήο ηνπ 

εμεηαδόκελνπ θξπζηάιινπ. 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν επίπεδα  ελόο 

θξπζηάιινπ βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε Bragg ε νπνία αλαπηύρζεθε ύζηεξα από κειέηεο πνπ 

έγηλαλ γηα ηα θαηλόκελα ζπκβνιήο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξίζιαζεο 

αθηηλώλ Υ. 

Δμίζσζε Bragg : 

,όπνπ: 

 ι= κήθνο θύκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο αθηηλώλ Υ  
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d= ε απόζηαζε κεηαμύ δύν θξπζηαιιηθώλ επηπέδσλ 

ζ= ε γσλία πεξίζιαζεο κεηαμύ πξνζπίπηνπζαο δέζκεο θαη θξπζηαιιηθνύ επηπέδνπ  

αλαθιάζεσο 

 

 

 

4.2.3. In situ θαζμαηοζκοπία Raman 

 

 Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ησλ δνλεηηθώλ 

ηδηνηήησλ ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ κε ηε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Raman κε απώηεξν 

ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ πιηθώλ απηώλ. Η πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε 

ιήςε  in situ θαζκάησλ Raman απεηθνλίδεηαη ζε θσηνγξαθηθή θαη ζρεκαηηθή απεηθόληζε ζηα 

Στήμα 4.2: Φσηνγξαθηθή απεηθόληζε πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ ιήςε in situ 

θαζκάησλ Raman 
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ρήκαηα 4.2 θαη 4.3 αληίζηνηρα. Η δηάηαμε απηή απνηειεί κέξνο ηνπ πεηξακαηηθνύ εμνπιηζκνύ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ  Φπζηθνρεκείαο, Γνκήο θαη Γπλακηθήο Άκνξθσλ Τιηθώλ θαη Ρεπζηώλ ηνπ 

ηκήκαηνο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην 

παξειζόλ γηαηί ηελ κειέηε πιεζώξαο πιηθώλ κε in situ θαζκαηνζθνπία Raman [1-6].  

 

 Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κπνξεί λα ρσξηζηεί  ζηα αθόινπζα 

δηαθξηηά κέξε όπνπ θαη αλαιύνληαη ελ ζπλερεία: 

a) Πεγή δηέγεξζεο 

b) Οπηηθό ηκήκα. Μνλνρξσκάηνξαο θαη ζπιινγή ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο 

c) Κειηά – Αληηδξαζηήξεο  

d) ύζηεκα ηξνθνδνζίαο αεξίσλ 

Στήμα 4.3: ρεκαηηθή απεηθόληζε πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ ιήςε in situ θαζκάησλ Raman 
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Πηγή διέγερζης 

 

Ωο πεγή δηέγεξζεο ρξεζηκνπνηήζεθε laser Ar
+ 

(ρήκα 4.4) (Spectra Physics Stabilite 

2017)  κε κήθνο θύκαηνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζηα 514.5 nm (πξάζηλν)  

θαη ζηα 488.0nm (κπιε) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νξαηνύ. Γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο δέζκεο ηνπ laser ζην 

δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάηνπηξα 

πςειήο αλαθιαζηηθόηεηαο (96%) κε 

εηδηθή επίζηξσζε αξγύξνπ θαζώο επίζεο 

θαη ίξηδεο θαζ’ όιε ηε δηαδξνκή ηεο 

αθηηλνβνιίαο.  

 

 

Οπηικό ημήμα – Μονοτρφμάηορας  

 

Όιν ην νπηηθό ηκήκα ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε νπηηθή ηξάπεδα 

κε επηθάλεηα από πιάθεο αινπκηλίνπ πάρνπο 10mm. Δηδηθέο νπηηθέο ξάβδνη είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

ζηαζεξά πάλσ ζηελ νπηηθή ηξάπεδα κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επζύγξακκε 

πνξεία ηεο αθηηλνβνιίαο. Φαθνί εζηίαζεο ηεο δέζκεο ηνπ Laser είλαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζε 

xyz βάζε ξπζκηδόκελε κε κηθξόκεηξα γηα ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο πνηόηεηαο θάζκαηνο 

παξαηεξώληαο ηνλ ιόγν ζήκα/ζόξπβν (S/N). Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ηνπηθήο 

αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ αθηηλνβνιία ή επαγόκελε από ην laser αθύγξαλζε ηνπ 

δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε θπιηλδξηθόο θαθόο γηα ηελ εζηίαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ζην δείγκα 

αθηηλνβνιίαο, γηα ηελ πεξίπησζε θαηαιπηώλ κε κνξθή δηζθίσλ ή ζθαηξηθόο θαθόο ειαθξά 

απεζηηαζκέλνο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαιύηεο είρε ηνπνζεηεζεί ζε αληίζηνηρν νπηηθό 

θνύξλν ππό κνξθή ζθόλεο. ε όιεο ηηο θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο ε ηζρύο ηεο πξνζπίπηνπζαο 

αθηηλνβνιίαο θπκαηλόηαλ ζην εύξνο από 20-50mW όπσο απηή ξπζκηδόηαλ από attenuator. Η 

Δικόνα 4.4: Φσηνγξαθηθή απεηθόληζε Laser Ar+ 

(Γηαθξίλεηαη ε 488.0nm αθηηλνβνιία) 
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ζθεδαδόκελε αθηηλνβνιία ελ ζπλερεία ζπιιεγόηαλ ππό γσλία 90
ν
 θαη εηζεξρόηαλ ζηνλ δηπιό 

κνλνρξσκάηνξα πξνο αλάιπζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Η αλάιπζε ηεο ζθεδαδόκελεο ππν 90
ν
 

αθηηλνβνιία γίλεηαη από δηπιό κνλνρξσκάηνξα 

SPEX 1403 (0.85m) ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 4.5 ελώ ε δηαζπνξά ηεο ζθεδαδόκελεο 

αθηηλνβνιίαο ζην κνλνρξσκάηνξα γίλεηαη κε δύν 

νινγξαθηθά θξάγκαηα πεξίζιαζεο (gratings) κε 

1800 εγθνπέο/mm
2
 (ρήκα 4.6). Η δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ δηπινύ κνλνρξσκάηνξα θαζνξίδεηαη 

από ην εύξνο ησλ ζρηζκώλ (εηζόδνπ, κεζαίεο, 

εμόδνπ) ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηεο 

Στήμα 4.5: Φσηνγξαθηθή απεηθόληζε κνλνρξσκάηνξα SPEX 1403 (0.85m) 

Στήμα 4.6: Φσηνγξαθηθή απεηθόληζε ησλ 

gratings 
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ρξεζηκνπνηνύκελεο αθηηλνβνιίαο. Η αλίρλεπζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη από RCA 

θσηνπνιιαπιαζηαζηή ν νπνίνο ςύρεηαη θαηάιιεια ζε ζεξκνθξαζία -20
ν
C ελώ ζηε ζπλέρεηα 

εληζρύεηαη ην ζήκα θαη ηειηθά ζπιιέγεηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

 

 

 

 

Οπηικό ημήμα – κσυελίδες/ανηιδραζηήρες 

 

 Γηα ηε ιήςε θαζκάησλ Raman ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθνί νπηηθνί 

θνύξλνη/αληηδξαζηήξεο. Η πξώηε νπηηθή θπςειίδα γηα ηε ιήςε In situ θαζκάησλ Raman από 

θαηαιύηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί θαηά ην παξειζόλ, σο κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γξ. 

Γ. Κνληαξίδε [5] θαη απεηθνλίδεηαη θσηνγξαθηθά θαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 4.6. Η νπηηθή 

θπςειίδα απαξηίδεηαη από δηπιόηνηρν γπαιί quartz θαη σο αληίζηαζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηέιημε kanthal. ρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα ππάξρεη είζνδνο θαη έμνδνο αεξίσλ 

κηγκάησλ ελώ ν θαηαιύηεο ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ νπηηθό θνύξλν ππό κνξθή δηζθίνπ (pellet). 

Γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηεο θπςειίδαο, θπξίσο ζηα άθξα απηήο, ζύζηεκα ςύμεο έρεη 

πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ζηηο πιάθεο από ραιθό πνπ ζπγθξαηνύλ ην νπηηθό ηκήκα. Δπηπιένλ 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο από ζεξκνζηνηρείν πνπ ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθνί ηνπ 

ππνδνρέα ηνπ δηζθίνπ θαη θνληά ζε απηό. ηνλ πίλαθα 4.1 ζπλνςίδνληαη ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθήο θπςειίδαο. 

 

Πίνακας 4.1 : Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θπςειίδαο γηα in situ θάζκαηα Raman 

Din (mm) 21 

Dout (mm) 25 

h (cm) 9.8 

Vcell (cm
3
) 3.4 
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 Η δεύηεξε νπηηθή θπςειίδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Γξ. Α. Υξηζηνδνπιάθε [6] θαη παξνπζηάδεηαη ηόζν 

θσηνγξαθηθά όζν θαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 4.8. Απηή ε νπηηθή θπςειίδα ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην 

ηξόπν έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί κε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε πξνζέγγηζε σο δηαθνξηθόο 

αληηδξαζηήξαο ζηαζεξάο θιίλεο (Fixed Bed Reactor) ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε 

ζπιινγή θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλσλ Raman θαη δεδνκέλσλ θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο από ην 

ίδην δείγκα (Operando Raman Spectroscopy). Καη’ αληηζηνηρία κε ηελ πξνεγνύκελε 

θπςειίδα, ππάξρεη δηπιό ηνίρσκα από γπαιί quartz θαη πεξηέιημε ηνπ εζσηεξηθνύ κε αληίζηαζε. 

ην εζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ, ηνπνζεηείηαη κηα homemade θπςειίδα ζηελ νπνία ν θαηαιύηεο 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζε απηή ππό κνξθή ζθόλεο. Η homemade θπςειίδα είλαη ζπλδέεηαη κε 

θαηάιιειν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο αεξίσλ κίγκαηνο ελώ ε έμνδνο ηνπ αληηδξαζηήξα ζπλδέεηαη 

κέζσ θαηάιιεισλ ζσιελώζεσλ κε αέξην ρξσκαηνγξάθν GC-14B πξνο αλάιπζε ησλ πξντόλησλ 

ηεο αληίδξαζεο. Θεξκνζηνηρείν ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ θπςειίδα, ζρεδόλ ζε επαθή κε ην 

θαηαιπηηθό πιηθό, θαη κέζσ controller ξπζκίδεηαη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία γηα ηελ δηεμαγσγή 

ησλ πεηξακάησλ.  

Στήμα 4.7 : Φσηνγξαθηθή θαη ζρεκαηηθή απεηθόληζε θπςειίδαο γηα in situ Raman κεηξήζεηο 
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Όιν ην ζύζηεκα νπηηθνύ θνύξλνπ/θπςειίδαο βξίζθεηαη ζε θάζεηε ζέζε θαη είλαη ηνπνζεηεκέλν 

πάλσ ζε βάζε ε νπνία ξπζκίδεη ηελ ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο xyz δηαζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

Σύζηημα ηροθοδοζίας αερίφν 

 ην ζρήκα 4.9 απεηθνλίδεηαη ην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο αεξίσλ ζηελ εθάζηνηε 

ρξεζηκνπνηνύκελε νπηηθή θπςειίδα. Σα αέξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαθέξνληαη ζηνπο 

αληηδξαζηήξεο κε θαηάιιειεο ζσιελώζεηο ελώ ε ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο ξπζκίδεηαη κε 

θαηάιιεια ειεθηξνληθά ξνόκεηξα κάδαο (Brooks instruments) κε ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή 

παξνρή ζην εύξνο ησλ  5 – 250cm
3
/min. Η νλνκαζηηθή θαζαξόηεηα όισλ ησλ αεξίσλ 

παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 4.2. 

 

Στήμα 4.8 : Φσηνγξαθηθή θαη ζρεκαηηθή απεηθόληζε θπςειίδαο γηα Operando Raman κεηξήζεηο 
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 Γηα ηελ κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ θαζκάησλ Raman ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ κε ηελ 

παξνπζία Η2Ο ην αέξην κίγκα δηνρεηεύηεθε ζε ζύζηεκα από δηπιό θνξεζηή εκβαπηηζκέλν ζε 

ζεξκνζηαηνύκελν ινπηξό γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πδξαηκνύο κέζσ ηεο 

ηάζεσο αηκώλ. Γηα ηελ απνθπγή ζπκπύθλσζεο κέξνπο ηνπ κεηαθεξόκελνπ αηκνύ ζηελ 

θπςειίδα θαη ζπλεπώο νξζήο πνζνζηηαίαο ζύζηαζεο αηκώλ ζην αέξην κίγκα, ε ζσιελώζεηο από 

ηελ έμνδν ηνπ θνξεζηή κέρξη ηελ είζνδν ηνπ αληηδξαζηήξα ζεξκαίλνληαλ θαηάιιεια από 

απηνζρέδηεο γξακκέο ζέξκαλζεο ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξεο απηήο ηνπ ινπηξνύ. 

 

 

 

 

 

 

Σύζηημα ανάλσζης προχόνηφν ανηίδραζης( Αέριος τρφμαηογράθος) 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο αληίδξαζεο ηα πξντόληα πνπ εμέξρνληαη από ην 

θάησ άθξν ηεο θπςειίδαο κεηαθέξνληαη πξνο αλάιπζε ζε αέξην ρξσκαηνγξάθν GC Shimadju 

14B εμνπιηζκέλν κε TCD (αληρλεπηήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο). Ο ρξσκαηνγξάθνο είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε δύν ζηήιεο ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεηξά: κηα ζηήιε Porapak Q γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ C2H6, C2H4 Καη CO2 θαη κηα ζηήιε MS 5A γηα ηελ αλάιπζε ησλ O2, N2 θαη CO. Οη 

πεξηνρέο ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ είραλ ξπζκηζηεί κε ηηο αθόινπζεο ζεξκνθξαζίεο: 

 Injection area : 100°C 

 Column area : 70 – 90 °C 

 TVD area : 120°C 

,ελώ ν αληρλεπηήο ιεηηνπξγνύζε κε ξεύκα γέθπξαο 170mA. 

 Ο GC είλαη εθνδηαζκέλνο κε δύν εμάπνξηεο βαιβίδεο θαη ζρεκαηηθά απεηθνλίδνληαη ζηα 

ζρήκαηα 4.9 θαη 4.10. Η πξώηε εμάπνξηε βξίζθεηαη εθηόο ηεο ζπζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο πξνο αλάιπζε κέζα ζηνλ GC. Η δεύηεξε είλαη εγθαηεζηεκέλε κέζα 

ζηε ζπζθεπή θαη ξπζκίδεηαη ειεθηξνληθά ζύκθσλα κε πξόγξακκα πνπ ηεο θαζνξίδεη ην ρξόλν 
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αιιαγήο ηεο δηάηαμεο ησλ ζηειώλ κε ζθνπό ηελ αλάιπζε θαη αλίρλεπζε μερσξηζηά ησλ αεξίσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε ζηήιε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεύηεξε εμάπνξηε βαιβίδα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο ησλ ζηειώλ (Porapaθ Q) θαη ηε δεύηεξε (MS 5A) ζε ζεηξά (Θέζε 

Α) ή δηαηεξώληαο ηελ κηα εθ ησλ δύν ζε παξάθακςε (Θέζε Β). Η ρξήζε restrictor He 

ζπλδεδεκέλνπ ζηελ εμάπνξηε βαιβίδα εμαζθάιηζε ηελ εμηζνξξόπεζε ηεο πηώζεο πίεζεο ηνπ 

αεξίνπ πνπ πξνθαιείηαη όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ζηήιε Porapak Q ή θαη νη δύν ζηήιεο ζε 

ζεηξά. 

 Γηα ηελ ιήςε ησλ ρξσκαηνγξαθεκάησλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ έγηλε 

ηαπηνπνίεζε ησλ θνξπθώλ θαη ησλ ρξόλσλ κειεηώληαο πξόηππν κίγκα αεξίσλ 1% ζε θάζε 

ζπζηαηηθό ζε Ν2 εθηόο ηνπ Ο2 πνπ κειεηήζεθε μερσξηζηά. Έηζη εμήρζεζαλ νη ‘παξάγνληεο 

απόθξηζεο’ (Response factors) ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ησλ εκβαδώλ ησλ θνξπθώλ ζε πνζνζηηαία ζύζηαζε 

αληηδξώλησλ/πξντόλησλ. 



Κεθάλαιο 4 – Πειραμαηικό Μέρος   

Τζιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[4-14] 

 

 

1

2

3
4

5

6

Ρεύμα He

Δείγμα από 

έξοδο ανηιδπαζηήπα

Sample 

loop

Vent

Ππορ ζηήλη

1

2

3
4

5

6

Ρεύμα He

Δείγμα από 

έξοδο ανηιδπαζηήπα

Sample 

loop

Vent

Ππορ ζηήλη

1

2

3
4

5

6

Δείγμα από 

έξοδο ανηιδπαζηήπα

Vent

Sample 

loop

Ππορ ζηήλη

Ρεύμα He

1

2

3
4

5

6

Δείγμα από 

έξοδο ανηιδπαζηήπα

Vent

Sample 

loop

Ππορ ζηήλη

Ρεύμα He

Στήμα 4.9: 6-πνξηε βαιβίδα εηζαγσγήο αεξίνπ κίγκαηνο γηα αλάιπζε ζην ζύζηεκα 

ρξσκαηνγξαθηθώλ ζηειώλ 
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ΘΕΣΗ 

Α 

ΘΕΣΗ Β 

Στήμα 4.10 : 6-πνξηε βαιβίδα ζην εζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ γηα ζύλδεζε ησλ 

ρξσκαηνγξαθηθώλ ζηειώλ ζε ζεηξά ή by pass , Θέζε Α : ηήιεο Porapak Q θαη MS-5A ζε ζεηξά, 

Θέζε Β : ηήιε MS-5A ζε παξάθακςε (by pass) 
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4.3 Δπιλογή ζσνθηκών 

    

4.3.1. In situ θαζμαηοζκοπία Raman 

Γηα ηε ιήςε όζν πην αμηόπηζησλ θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ από ηα θαηαιπηηθά πιηθά θάησ 

από  in situ ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηήζεθε  ε νπηηθή θπςειίδα ηνπ ζρήκαηνο 4.7. Πνζόηεηα 80-150 

mg πεξίπνπ από θάζε θαηαιπηηθό πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή δηζθίσλ όπνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο ηνπνζεηνύληαλ κέζα ζηνλ νπηηθό θνύξλν. Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πεξάκαηα κειέηεο ηεο νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ θαζώο επίζεο θαη 

πεηξάκαηα επίδξαζεο αλαγσγηθώλ κέζσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Έηζη ζηνλ αθόινπζν 

πίλαθα ζπλνςίδνληαη όιεο νη πεηξακαηηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ιήςεο in situ Raman θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ. 

 

Πίνακας 4.3 : Πεηξακαηηθέο παξάκεηξνη γηα in situ Raman θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο 

Βάρος σλικού για δημιοσργία διζκίοσ (mg) 80 – 150 

Θερμοκραζιακό εύρος (
ο
C) 25 – 450 

Αέρια ηροθοδοζίας – ζσνολικές παροτές ποσ 

τρηζιμοποιήθηκαν (cm
3
/min) 

C2H6/O2 – (20-30)  1:1 

C2H6 – (20 – 30) 

H2 – (15) 

16
O2 – (15) 

16
O2 – (10)

 

Μήκος κύμαηος ακηινοβολίας (nm) 488.0 ή 514.5 

Ιζτύς ακηινοβολίας (mW) 25 – 40  

Γιακριηική ικανόηηηα (cm
-1

) 2.5 – 7  
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Δλ γέλεη, πξηλ από ηελ θαηαγξαθή θαζκάησλ Raman ηα δείγκαηα ππόθεηληαη 30-60 min πεξίπνπ 

ππό ξνή ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ ζηε ζεξκνθξαζία ελδηαθέξνληνο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιήςε 

ησλ θαζκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο κειέηεο ησλ θαηαιπηηθώλ πιηθώλ ζηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

πξηλ ηελ αιιαγή ηεο αέξηαο αηκόζθαηξαο νη θαηαιύηεο επαλνμεηδώλνληαλ ζε απηή ηε 

ζεξκνθξαζία κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο αξρηθήο ηνπο νμεηδσκέλεο θαηάζηαζεο.  

 

 

4.3.2. In situ Raman θαζμαηοζκοπία με ηασηότρονες μεηρήζεις καηαλσηικής ενεργόηηηας 

(Operando Raman - GC) 

 

Γηα ηε κειέηε ησλ θαηαιπηώλ κε ρξήζε Operando θαζκαηνζθνπίαο Raman ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη αθόινπζεο παξάκεηξνη όπσο απηέο ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4. Οη δηαθνξεηηθνί 

ζπλδπαζκνί ησλ θαησηέξσ παξακέηξσλ παξέρνπλ κία πιεζώξα απνηειεζκάησλ όπσο απηή ζα 

πεξηγξαθεί ζηα αθόινπζα θεθάιαηα. 

 

Πίνακας 4.4 : Πεηξακαηηθέο παξάκεηξνη Operando Raman θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο 

Βάρος σλικού (mg) 250 – 550 

Μέζο μέγεθος ζφμαηιδίφν (μm) 125 - 180 

Θερμοκραζιακό εύρος (
ο
C) 420 – 500 

Αέρια ηροθοδοζίας – ζσνολικές παροτές ποσ 

τρηζιμοποιήθηκαν (cm
3
/min) 

C2H6/O2 – (10-250)  1:1 

16
O2 – (15) 

Χρόνος παραμονής W/F (g.sec/cm
3
) 0.2 – 1.35 

Μήκος κύμαηος ακηινοβολίας (nm) 488.0 ή 514.5 

Ιζτύς ακηινοβολίας (mW) 25 – 40  

Γιακριηική ικανόηηηα (cm
-1

) 2.5 – 7  
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 Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ Operando θαζκαηνζθνπίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

αληηδξαζηήξαο ζηαζεξάο θιίλεο πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνύκελν εδάθην (ζρήκα 4.8). Καη’ 

αληηζηνηρία κε ηα πεηξάκαηα in situ Raman κεηξήζεσλ, αξρηθά, πξηλ από ηελ θαηαγξαθή 

θαζκάησλ Raman ηα δείγκαηα ππόθεηληαη γηα 30-60 min πεξίπνπ ππό ξνή ηνπ αληίζηνηρνπ 

αεξίνπ ζηε ζεξκνθξαζία ελδηαθέξνληνο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ιήςε ησλ θαζκάησλ. Γηα ηε 

κεηάβαζε ζε δηαδνρηθέο ζπλζήθεο αέξηαο αηκόζθαηξαο (δηαθνξεηηθέο ηηκέο ρξόλνπ παξακνλήο 

W/F) αξρηθά νη θαηαιύηεο επαλνμεηδώλνληαλ ζηε κέγηζηε επηηξεπηή ζεξκνθξαζία κε ζθνπό ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αξρηθήο ηνπο νμεηδσκέλεο θαηάζηαζεο. Παξ’ όια απηά, πεηξάκαηα δηαδνρηθήο 

ιήςεο κεηξήζεσλ (όπσο απηά εθθξάδνληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ιόγνπ W/F) ρσξίο ελδηάκεζε 

επαλνμείδσζε , θαηέδεημαλ όηη  ηα απνηειέζκαηα δελ εμαξηώληαη από απηήλ, κε άκεζν 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ ζπιινγήο θαηαιπηηθώλ κεηξήζεσλ. 

Σα πεηξάκαηα δηεμαγσγήο αμηνιόγεζεο ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ αληίδξαζε ηεο 

νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ αηζαλίνπ ζε αηζπιέλην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή από 420
 ν

C-500
 ν

C. ε κία δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαηαιπηώλ ζε 

θάπνηα αληίδξαζε είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα επηβεβαησζεί όηη ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

δελ επεξεάδνληαη από νκνγελείο αληηδξάζεηο αέξηαο θάζεο (gas phase reactions). Γηα ην ζθνπό 

απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα απνπζία θαηαιύηε κε θελό αληηδξαζηήξα ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα ελόο ηέηνηνπ πεηξάκαηνο θαηέδεημαλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύκελνπ αληηδξαζηήξα καο, κηαο θαη δελ παξαηεξήζεθε θακία κεηαηξνπή ηνπ 

αηζαλίνπ ζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο πνπ είρε επηιεγεί. 
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4.4 Πειράμαηα ιζοηοπικής εναλλαγής με  
18

Ο2 

 

 Η αλάγθε γηα βέιηηζηε ρξνληθά θαη ηαπηόρξνλα νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ αθξηβνύ 
18

Ο2 

νδήγεζε ζην ζρεδηαζκό ησλ πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο. Ο ζρεδηαζκόο βαζίζηεθε 

ζε πεηξάκαηα νμεηδαλαγσγήο ησλ θαηαιπηώλ ρξεζηκνπνηώληαο σο επαλνμεηδσηηθό κέζν θηάιε 

16
Ο2/He ίζεο πεξηεθηηθόηεηαο κε απηή ηνπ 

18
Ο2 (2%). πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθε ν ρξόλνο πνπ 

ρξεηάδνληαη ην C2H6 θαη ην Η2 λα αλάγνπλ ηνπο νμεηδηθνύο θαηαιύηεο θαη ελ ζπλερεία 

ππνινγίζηεθε ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν θαηαιύηεο λα επαλέιζεη ζηε  αξρηθή ηνπ νμεηδσκέλε 

θαηάζηαζε ππό ξνή 2% 
16

Ο2/Ηe. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ρξόλσλ απηώλ, κειεηήζεθε ε 

έληαζε ηεο θνξπθήο πνπ απνδίδεηαη ζε ηεξκαηηθνύο Mo=
16

O δεζκνύο (~992 cm
-1

) ζπλαξηήζεη 

ηνπ ρξόλνπ έθζεζεο ηνπ θαηαιύηε ηόζν ζην αλαγσγηθό όζν θαη ζην επαλνμεηδσηηθό κέζν.  

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακάησλ είλαη ηα αθόινπζα: 

a) Πιήξεο νμείδσζε ηνπ θαηαιύηε κε 
16

Ο2 (99,999%) 

b) Δπηιέμακε ζέζε κνλνρξσκάηνξα ζηα 992 cm
-1

 

c) Αλαγσγή κε ρξήζε είηε C2H6 είηε Η2 

d) Τπνινγηζκόο ρξόλνπ κέρξη λα έξζεη ν θαηαιύηεο ζε κόληκε αλαγσγηθή θαηάζηαζε 

e) Λήςε θάζκαηνο ππό αλαγσγηθέο ζπλζήθεο ζε πεξηνρή 550-1100 cm
-1

 

f) Δπαλνμείδσζε κε 
16

Ο2/Ηe (2%) 

g) Τπνινγηζκόο ρξόλνπ κέρξη λα έξζεη ν θαηαιύηεο ζηε κόληκε νμεηδσκέλε θαηάζηαζε 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηα αθόινπζα 

δηαγξάκκαηα. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ππέδεημε πσο ζε ρξόλν πεξίπνπ 10 min ν 

θαηαιύηεο βξίζθεηαη ζε κόληκε θαηάζηαζε ηόζν θάησ από ζπλζήθεο αλαγσγήο  H2/N2 (4,3%) 

όζν θαη θάησ από ζπλζήθεο νμείδσζεο κε 
16

Ο2/Ηe (2%). Έηζη επηιέρζεθε γηα ηνπο 

νμεηδναλαγσγηθνύο θύθινπο ην ρξνληθό όξην ησλ 10min γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ. Θα 

πξέπεη επηπιένλ λα αλαθεξζεί πσο ε ζεξκνθξαζία επηιέρζεθε λα είλαη ζηνπο 450 
ν
C ελώ νη ξνέο 

ησλ αεξίσλ επηιέρζεθαλ ζηα 10 θαη 20 cm
3
/min γηα ην 

16
Ο2/Ηe (2%) θαη ην H2/N2 (4,3%) 

αληίζηνηρα. 
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Έηζη ηειηθά ε δηαδηθαζία πνπ επηιέρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 είλαη ε αθόινπζε: 

 

a) Πιήξεο νμείδσζε ηνπ θαηαιύηε κε 
16

Ο2 (99,999%) 

b) Λήςε θάζκαηνο 

c) Αλαγσγή κε ρξήζε 4,3% H2/N2 γηα 10 min (F=20 cm
3
/min) 

d) Δπαλνμείδσζε κε 2% 
18

Ο2/Ηe γηα 10 min (F=10 cm
3
/min) 

e) Δπαλάιεςε ησλ c,d βεκάησλ γηα 5 δηαδνρηθνύο θύθινπο  

f) Λήςε θάζκαηνο 

g) Δπαλάιεςε ησλ c, f βεκάησλ έσο όηνπ επηηύρνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή ππνθαηάζηαζε   

 

Στήμα 4.11: Γηαγξάκκαηα έληαζεο ηεξκαηηθνύ Μν=Ο δεζκνύ Vs. Υξόλνπ θαηά ηελ πξνζνκίσζε 

ησλ επηξακάησλ ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο 
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     5.1 Φαζμαηοζκοπία Raman και  καηαλσηική ενεργόηηηα ηοσ θορέα TiO2 

 

Τν δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ (TiO2) 

απνηειεί ην πην κειεηεκέλν θξπζηαιιηθό 

ζύζηεκα ζηελ επηζηήκε επηθαλεηώλ [1] θαη ε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα γύξσ από απηό 

απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, όπσο θαηαδεηθλύεηαη θαη από ην 

Σρήκα 5.1 [2]. Απνηειεί έλα από ηα νμείδηα 

πςειήο ηερλνινγηθήο ζεκαζίαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πιεζώξα 

θαηαιπηηθώλ ή κε δηεξγαζηώλ όπσο ε 

θσηνθαηάιπζε θαη θσηνειεθηξνρεκεία [3-5], 

ηα θσηνβνιηατθά θειηά [6] θαη νη ηαηξηθέο 

εθαξκνγέο [7]. Ζ θύξηα εθαξκνγή ηνπ TiO2 

απνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ ζαλ θαηαιπηηθόο θνξέαο ζηελ παξαζθεπή ππνζηεξηγκέλσλ 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ [8]. 

Οη θξπζηαιιηθέο θάζεηο ηνπ TiO2 είλαη νη εμήο: Brookite, Anatase θαη Rutile θαη ηόζν ε 

θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή όζν θαη ε θξπζηαιιηθέο ηνπο επηθάλεηεο έρνπλ πιήξσο θαζνξηζηεί [9]. 

Σηελ παξνύζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε ν θνξέαο TiO2 ζηελ Anatase θάζε γηα ηελ παξαζθεπή 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ κε αξρηθή εηδηθή επηθάλεηα ~127m
2
/gr ελώ κεηά από πύξσζε ηνπ 

θνξέα ζηνπο 500°C ε εηδηθή επηθάλεηα έπεζε ζηα ~98m
2
/gr

.
. Οη ηδηόηεηεο ηνπ θνξέα TiO2 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1 ησλ θαηαιπηηθώλ ηδηνηήησλ. Σην Σρήκα 5.2 παξνπζηάδνπκε ην 

θάζκα Raman ηνπ θαζαξνύ ππξσκέλνπ θνξέα ζε ζεξκνθξαζία 450°C ππό ξνή θαζαξνύ Ο2. Οη 

θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ θνξέα TiO2 παξνπζηάδνληαη γηα ζπρλόηεηεο ρακειόηεξεο ησλ 

800cm
-1

. Δηδηθόηεξα, νη ηζρπξέο θνξπθέο ηνπ ΤiΟ2 απνδίδνληαη ζηηο αθόινπζεο δνλήζεηο: ν1(Εg) 

(633 cm
-1

), ν2(B1g) (510 cm
-1

) θαη ν4(B1g)  (393 cm
-1

) ελώ ε επξεία αζζελήο θνξπθή ζε 

ζπρλόηεηα ~792 cm
-1

 απνδίδεηαη ζηελ πξώηε αξκνληθή δόλεζε [2ν4(Β1g)] ηεο θνξπθήο ζηνπο 

Στήμα 5.1: Χξνλνινγηθή εμάξηεζε ηνπ αξηζκνύ 

δεκνζηεύζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην TiO2 
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Ο θαζαξόο θνξέαο ηνπ ΤiO2 κειεηήζεθε θαη γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ 

αηζαλίνπ ζε αηζπιέλην ζε ζεξκνθξαζία 500°C, ζεξκνθξαζία ίδηα κε ηελ ζεξκνθξαζία πύξσζεο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ, θαη γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο παξακνλήο 

(W/F=0.28, 0.85, 1.35 g.s/cm
3
). Τα αληίζηνηρα δεδνκέλα θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο δελ 

παξνπζηάδνληαη ζην εδάθην απηό αιιά ζα ζπκπεξηιεθζνύλ γηα ζύγθξηζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζα παξνπζηαζηνύλ γηα ηα κειεηώκελα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. Όκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε 

εθιεθηηθόηεηα ηνπ θαζαξνύ θνξέα όζνλ αθνξά ην επηζπκεηό παξαγόκελν αηζπιέλην ήηαλ 

ακειεηέα (<1%) γηα δηαθνξηθέο ζπλζήθεο (<10%), γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

αμηόπηζησλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ δεηγκάησλ. 

 

 

5.2 Ιδιόηηηες καηαλσηών ΜοΟ3/TiO2 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 4, όια ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ. Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ θαηαιπηώλ 

πεξηειάκβαλε κεηξήζεηο εηδηθήο επηθάλεηαο, ρεκηθή αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο αθξηβνύο 

πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θαηαιπηώλ ζε Μν θαη ηαπηνπνίεζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ. Γηα ηελ 

ζεηξά ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/TiO2 κεηξήζεθε ε εηδηθή επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ κε ηελ κέζνδν 

ΒΔΤ θαζώο επίζεο αληρλεύηεθαλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ νη θξπζηαιιηθέο ηνπο θάζεηο κε ηελ 

κέζνδν XRD. Τα δεδνκέλα απηά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1 καδί κε ηηο ηηκέο επηθαλεηαθώλ 

ππθλνηήησλ Μν ( ns, Mo/nm
2
) πνπ ππνινγίζηεθαλ βάζε ηηο κεηξνύκελεο ηηκέο εηδηθήο 

επηθάλεηαο γηα θάζε δείγκα θαζώο θαη ηεο πξαγκαηηθήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΜνΟ3 ησλ 

θαηαιπηώλ από δεδνκέλα πνζνηηθήο αλάιπζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηθαλεηαθήο 

ππθλόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθόινπζε εμίζσζε: 
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Πίνακας 5.1 : Ηδηόηεηεο ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/TiO2 

   Catalyst wt% MoO3 Surface Area (m
2
/g) Mo surface density    

(Mo/nm
2
) 

Crystalline 
Phases 

TiO2(Calcined) ----- 97.8 ----- TiO2 (Anatase) 

3MoTi 3 68.1 1.8 TiO2 (Anatase) 

6MoTi 6 80.7 3.1 TiO2 (Anatase) 

9MoTi 9.1 82.5 4.6 TiO2 (Anatase) 

15MoTi 15 106 5.9 TiO2 (Anatase) 

21MoTi 21.1 107.9 8.2 TiO2 , MoO3 

35MoTi 35 86.3 17.0 TiO2 , MoO3 

 

 

Ζ εηδηθή επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ ζπλαξηήζεη ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 5.3. Πξέπεη λα ηνληζηεί, πσο νη κεηξήζεηο ησλ εηδηθώλ επηθαλεηώλ 

ειήθζεζαλ γηα όια ηα δείγκαηα κεηά από πύξσζε ζηνπο 500°C, ζεξκνθξαζία ε νπνία είλαη ε 

κέγηζηε επηηξεπηή γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο ζε θνξέα ΤiO2 εμαηηίαο ηνπ πηζαλνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ θάζεο ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε απηήο. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε πξνζζήθε 

αξρηθά κηθξήο πνζόηεηαο ΜνΟ3 είλαη αξθεηή ώζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε εηδηθή επηθάλεηα ηνπ 

θαηαιύηε 3ΜνΤi ζε ζρέζε κε απηή ηνπ θαζαξνύ ππξσκέλνπ θνξέα. Σηελ ζπλέρεηα, ε 

πξννδεπηηθή πξνζζήθε ΜνΟ3 έρεη σο επαθόινπζν ηελ ζηαδηαθή αύμεζε ησλ εηδηθώλ 

επηθαλεηώλ ησλ δεηγκάησλ κέρξη ηνλ θαηαιύηε 15ΜνΤi ελώ γηα κεγαιύηεξεο θνξηίζεηο 

παξαηεξείηαη πεξαηηέξσ κείσζε ζηελ εηδηθή επηθάλεηα.  

Δλ γέλεη, ε πξνζζήθε ΜνΟ3 αθόκα θαη ζε ρακειέο πνζόηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηδηθώλ επηθαλεηώλ ηέηνηνπ είδνπο ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ είηε εμαηηίαο 

ηεο δεκηνπξγίαο κηθξώλ επηθαλεηαθώλ κνιπβδεληθώλ δνκώλ πνπ „κπινθάξνπλ‟ ηνπο πόξνπο ηνπ 
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θνξέα [11] είηε θαηαθξήκληζεο ηνπ θνξέα (εηζαγσγή αηόκσλ Μν ζην πιέγκα ηεο TiO2). Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή έρεη απνδνζεί επίζεο ζηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο κέζεο δηακέηξνπ ησλ 

πόξσλ ηνπ θνξέα κε επαθόινπζν ην έκκεζν ζθξάγηζκά ηνπο θαη ζπλεπώο ηε κε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηε κεηξήζηκε ζπλνιηθή εηδηθή επηθάλεηα [18,39,40].  

Όπσο θαηαδεηθλύεηαη θαη ζην ζρήκα 5.3,  γηα ηα δείγκαηα κε ζρεηηθά ρακειή 

επηθαλεηαθή θάιπςε,3ΜνTi, 6MoTi θαη 9MoTi, παξνπζηάδνληαη ηηκέο εηδηθώλ επηθαλεηώλ θάησ 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ αξρηθά ππξσκέλνπ θνξέα ελώ ηα δείγκαηα 15ΜνΤi θαη 21MoTi 

παξνπζηάδνπλ επηθάλεηεο ειαθξώο πςειόηεξεο από ηεο TiO2. Ζ αύμεζε απηή ζηηο ηηκέο ησλ 

εηδηθώλ επηθαλεηώλ γηα δείγκαηα κε επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο ιίγν πην πάλσ από ηελ 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε (~5Μν/nm
2 

γηα ΜνΟ3/ΤiO2 ζπζηήκαηα [13, 14]) έρεη παξαηεξεζεί ζην 

παξειζόλ ζε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ΜνΟ3/ZrO2 ρσξίο λα έρεη εξκελεπηεί [12]. Όκσο  κηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ δεκηνπξγία κηθξώλ θξπζηαιιηθώλ δνκώλ ΜνΟ3 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ειάρηζηα ζηελ εηδηθή επηθάλεηα.  Με πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο θόξηηζεο 

(35ΜνΤi) ε κείσζε πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκό κεγάισλ θξπζηαιιηηώλ ΜνΟ3 

πνπ 

Στήμα 5.3: Δμάξηεζε εηδηθήο επηθάλεηαο ησλ θαηαιπηώλ από ηε θόξηηζε ζε ΜνΟ3 
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Στήμα 5.4: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Χ (XRD) γηα ηε ΜνΟ3/ΤiΟ2 ζεηξά θαηαιπηώλ 

θαιύπηνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο TiO2 θαζώο επίζεο θαη ζην θιείζηκν θάπνησλ εθ 

ησλ πόξσλ ηνπ θνξέα. 

 Τα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηηλώλ X (XRD) ησλ ππνζηεξηγκέλσλ κνιπβδεληθώλ 

θαηαιπηώλ ζε θνξέα TiO2 παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 5.4. Γηα όια ηα δείγκαηα κέρξη θαη 15% 

θ.β. ζε ΜνΟ3 νη κόλεο θνξπθέο πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζηα θάζκαηα XRD νθείινληαη ζηελ Anatase 

θάζε ηεο TiO2 [15], γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη ηελ πνιύ θαιή δηαζπνξά ηεο ελεξγήο θάζεο πάλσ 

ζηνλ θαηαιπηηθό θνξέα αθόκα θαη ζε θνξηίζεηο πνιύ θνληά ηνπ νξίνπ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο. Με αύμεζε ηεο θόξηηζεο ζε 21% θαη 35% wt MoO3 , νη ηηκέο ησλ επθαλεηαθώλ 

ππθλνηήησλ ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ην όξην ηνπ κνλνζηξώκαηνο, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεηαη 

θαη από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 [16] πνπ εκθαλίδνληαη θάζκαηα 

XRD. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε κέζνδνο XRD έρεη όξην αλίρλεπζεο γηα 

θξπζηαιιίηεο κε κέζν κέγεζνο 3-4 nm. 
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5.3 In situ θάζμαηα Raman καηαλσηών ΜοΟ3/TiO2 

 

5.3.1. Επίδραζη ηης θόρηιζης ζε ΜοΟ3 

 

 Τα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ΜνΟ3/TiO2 κε θνξηίζεηο 3–35% wt MoO3 (κε αληίζηνηρεο 

επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο, ns, ζην εύξνο 1.8 – 17 Μν/nm
2
) εμεηάζηεθαλ θάησ από in situ 

ζπλζήθεο ξνήο Ο2 ζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 420 – 500°C. Σην ζρήκα 5.5 παξνπζηάδνληαη ηα in 

situ θάζκαηα Raman πνπ ειήθζεζαλ ζε ζεξκνθξαζία 450°C θαη ππό ξνή 
16

Ο2 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηα θάζκαηα Raman  ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ΤiO2 πνπ ε θόξηηζή 

ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (~5Μν/nm
2
). Δπίζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θάζκα ηνπ θαζαξνύ θνξέα ΤiO2(Anatase) γηα ζύγθξηζε. Τα θάζκαηα 

5.5b-5.5e έρνπλ θαλνληθνπνηεζεί κε βάζε ηελ ηζρπξή θνξπθή λ1(Δg) ηεο Anatase θάζεο ηεο 

TiO2 πνπ παξαηεξείηαη ζηα 633cm
-1

. Ζ θαλνληθνπνίεζε, όπσο πξναλαθέξζεθε, έγηλε κε ζθνπό 

λα παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο ζε ΜνΟ3 ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ΜνΟx εηδώλ πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί ζηελ επηθάλεηα. 

Δμεηάδνληαο ηα θάζκαηα Raman ησλ ΜνΟ3/TiO2 θαηαιπηώλ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή 

ησλ δνλήζεσλ ηάζεο Μν=Ο κηα νμεία θνξπθή ζε ζπρλόηεηα 994 cm
-1

 ε νπνία παξακέλεη ζηελ 

ίδηα ζέζε κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο όπσο απηό ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

θάζεηεο δηαθεθνκκέλεο γξακκήο ζην ζρήκα5.5. Σηελ πεξηνρή ησλ ~870 – 950 cm
-1

 εκθαλίδεηαη 

κηα επξεία αζζελήο θνξπθή ε νπνία εληζρύεηαη ζε κηθξό βαζκό κε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

ππθλόηεηαο ησλ δεηγκάησλ θαη εληνπίδνληαη ηελ ζε ζπρλόηεηα ~925 cm
-1

 γηα ην δείγκα κε 

θόξηηζε θνληά ζην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Ζ επξεία απηή θνξπθή απνδίδεηαη ζε 

δνλήζεηο Μν–Ο–Μν δηακνξθώζεσλ ησλ ΜνΟx πνιπκεξηθώλ εηδώλ. Τα θαζκαηνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνπο θαηαιύηεο  ΜνΟ3/ΤiO2 είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία [17-20]. Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί, πσο γηα θαηαιύηεο V2O5 ζε θνξείο Αl2O3 θαη 

SiO2 κηα παξόκνηα θνξπθή ζην ίδην πεξίπνπ εύξνο ζπρλνηήησλ έρεη απνδνζεί ζε δνλήζεηο V – O 

– Support  αγθπξσηηθώλ δεζκώλ [33].  
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Στήμα 5.5: In situ θάζκαηα Raman θαηαιπηώλ MoO3/ΤiO2 ππό ξνή 
16

O2 θαη 

ζεξκνθξαζία 450
o
C: (a) TiO2; (b) 3MoTi; (c) 6MoTi; (d) 9MoTi; (e) 15MoTi       

Laser wavelength,  488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1
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Ωζηόζν, ζηνπο κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ζε TiO2 δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ελίζρπζε 

ησλ Μν–Ο–Μν θνξπθώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε θνξπθή ηνπ ηεξκαηηθνύ Μν=Ο 

δεζκνύ παξακέλεη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο, νδεγνύκαζηε ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ν θνξέαο TiO2 παξνπζηάδεη έλα είδνο “επηιεθηηθόηεηαο” ζηελ δεκηνπξγία θπξίσο κνλνκεξώλ 

επηθαλεηαθώλ κνιπβδεληθώλ δηακνξθώζεσλ αθόκα θαη ζε πςειέο θνξηίζεηο θνληά ζην όξην ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Τν ζπκπέξαζκα απηό εληζρύεηαη ζεκαληηθά θαη από πξόζθαηε 

κειέηε κνιπβδεληθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε θνξέα TiO2 κε δηαθνξεηηθή κέζνδν 

παξαζθεπήο (EDF) κε ρξήζε in situ θαζκαηνζθνπίαο Raman [21]. H κειέηε βαζίζηεθε ζε έλα 

είδνπο “in situ Calcination” κε ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή ησλ θαζκάησλ Raman ζε θάζε 

ζεξκνθξαζία ησλ θαηαιπηώλ, μεθηλώληαο από ηελ αξρηθή κνξθή ησλ θαηαιπηώλ ακέζσο κεηά 

ηελ παξαζθεπή ηνπο (pastes). Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ζπλέθιηλαλ ζην ζπκπέξαζκα 

ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηεξκαηηθνύ Μν=Ο δεζκνύ σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο αγθύξσζεο 

ησλ ελπδαησκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ κε ην θνξέα, ελώ ε αύμεζε ηεο θόξηηζεο θαίλεηαη λα 

κελ πξνθξίλεη ηελ δεκηνπξγία κεγαιύηεξσλ ΜνΟx εηδώλ κέζσ Μν – Ο –Μν γεθπξώζεσλ 

εμαηηίαο ηεο ρακειήο έληαζεο ηεο αληίζηνηρεο θνξπθήο γεθπξσηηθώλ δεζκώλ. Αλ ππνζέζνπκε 

όηη ε θνξπθή ζηνπ 925cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο αγθπξσηηθώλ δεζκώλ (Μν – O – Support) 

ζα έπξεπε λα είλαη εκθαλήο θαη ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη. Τν γεγνλόο όηη 

εληζρύεηαη (έζησ θαη ιίγν) ε ζρεηηθή έληαζε ηεο θνξπθήο ησλ 925 cm
-1

 κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο 

αλαηξεί ηελ πξνεγνύκελε ππόζεζε απνδίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ 925 cm
-1

 θνξπθή ζε 

γεθπξώζεηο ηύπνπ Μν – Ο – Μν θαη όρη ηύπνπ Μν – O – Support  αγθπξώζεσλ.  

Οη θνξπθέο πνπ παξαηεξνύληαη ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο (<800 cm
-1

) είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο δνλήζεσλ ηνπ πιέγκαηνο ηεο Anatase θάζεο ηεο TiO2 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ αθόινπζσλ δνλεηηθώλ κνξθώλ: 2λ4(Β1g)(~792 cm
-1

), λ1(Δg)(633 cm
-1

), 

λ2(Β1g)(510 cm
-1

) θαη λ4(Β1g)(393 cm
-1

) [10]. Σην θάζκα 3e κε αζηεξίζθν ηνλίδεηαη κηα κηθξή 

νμεία θνξπθή ζε ζπρλόηεηα ~820 cm
-1

 πνπ επηθαιύπηεη ηελ  2λ4(Β1g)(~792 cm
-1

) ηεο TiO2 θαη 

θαηαδεηθλύεη ηελ ύπαξμε από ίρλε θξπζηαιιηηώλ ΜνΟ3 (nanoparticles) νη νπνίνη δελ 

αληρλεύηεθαλ ζηα θάζκαηα πεξίζιαζεο XRD. Με πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο θόξηηζεο, πέξα ηνπ 

νξίνπ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (Σρήκα 5.6) ηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξαηεξνύληαη είλαη έλα κίγκα ησλ δνλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ΜνΟ3 θαη ηνπ θνξέα TiO2. 
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Στήμα 5.6: In situ θάζκαηα Raman ησλ θαηαιπηώλ 21ΜνTi (b) θαη 35MoTi (c) πνπ 

μεπεξλνύλ ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο.. Παξαηίζεληαη θαη ηα θάζκαηα Raman 

ηνπ θνξέα TiO2 (a) θαη ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 (d). Laser wavelength,  488nm; laser 

power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1

 



Κεθάλαιο 5 – Δομή και ενεργόηηηα ΜοΟ3/TiO2 καηαλσηών   

Τζιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[5-11] 

 

5.3.2. Επίδραζη ηων ζσνθηκών αέριας αημόζθαιρας 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ αλαγσγηθνύ κέζνπ C2H6 ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπηώλ, γηα όια ηα δείγκαηα κε θόξηηζε κέρξη θαη ηελ 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε ειήθζεζαλ in situ θάζκαηα Raman θάησ από ζπλζήθεο αληίδξαζεο 

(C2H6/Ο2 1:1) θαζώο επίζεο θαη ππό αλαγσγηθέο ζπλζήθεο ππό ξνή C2H6/He. Σην Σρήκα 5.7 

παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ αλαγσγηθνύ κέζνπ θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηνλ 

θαηαιύηε 15%ΜνΟ3/TiO2 ζε ζεξκνθξαζία 450
ν
C. Γηα ηε δηαζθάιηζε πιήξνπο νμεηδσκέλεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θαηαιύηε, πξηλ από ηε ιήςε δηαθνξεηηθώλ θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ, 

γηλόηαλ νμείδσζε ηνπ δείγκαηνο κε ξνή θαζαξνύ Ο2 γηα πεξίπνπ 1hr ζηελ κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

(450°C). Γηα ηελ νξζόηεξε θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθώλ ζηα θαζκαηνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο δνλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ 

ηεο δξαζηηθήο θάζεο, έγηλε θαλνληθνπνίεζε ησλ θαζκάησλ Raman σο πξνο ηηο θνξπθέο ηεο 

TiO2. Μηα πξώηε εμέηαζε, κε “γπκλό” κάηη, ησλ in situ θαζκάησλ Raman ηνπ θαηαιύηε 

15ΜνΤi δελ νδεγεί ζε παξαηεξήζεηο ζεκαληηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα θαζκαηνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά όζνλ αθνξά κεηαηνπίζεηο ζηηο ζέζεηο θνξπθώλ πνπ αθνξνύλ ηα δηεζπαξκέλσλ 

κνιπβδεληθά είδε. Σε πξνεγνύκελεο κειέηεο [22-24] είραλ παξαηεξεζεί κεηαηνπίζεηο ησλ 

θνξπθώλ ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο όπσο θαη ησλ γεθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν – Ο – Μν ζε 

θαηαιύηεο ΜνΟ3 ππνζηεξηγκέλνπο ζε θνξείο Al2O3 θαη ZrO2 θάησ από ζπλζήθεο νμεηδσηηθήο 

αθπδξνγόλσζεο ηνπ αηζαλίνπ ζε αηζπιέλην νη νπνίεο είραλ απνδνζεί ζηε ζπκκεηνρή 

επηθαλεηαθώλ θέληξσλ Μν ζε νμεηδν-αλαγσγηθνύο θύθινπο ηεο αληίδξαζεο θαζώο επίζεο θαη 

ζηελ παξνπζία ελδηακέζσλ ηεο αληίδξαζεο θνληά ζηα επηθαλεηαθά είδε Μν (είδε αηζ-νμεηδίνπ) 

[25]. Ζ παξνπζία ηέηνηνπ είδνπο ρεκηθώλ εηδώλ είηε ξνθεκέλσλ ζηα επηθαλεηαθά είδε Μν, είηε 

ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δνκηθέο δηαηαξαρέο ησλ δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx 

εηδώλ πνπ εθδειώλνληαη κε κεηαηνπίζεηο ή δηεπξύλζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θνξπθώλ.  

Ωζηόζν, ζην ζρήκα 5.7 κηα πξνζεθηηθή καηηά ππνδεηθλύεη κηα αιιαγή πνπ πθίζηαηαη ε 

θνξπθή ηνπ ηεξκαηηθνύ Μν=Ο δεζκνύ σο πξνο ηελ ζρεηηθή ηεο έληαζε. Παξαηεξείηαη κηα 

ηζρπξή εμάξηεζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηεο θνξπθήο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο από ηελ 

αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ηνπ αεξίνπ πνπ πεξηβάιιεη ην θαηαιπηηθό πιηθό, κεηαβαίλνληαο από 
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Στήμα 5.7: In situ θάζκαηα Raman θαηαιύηε 15ΜνΤi. Δπίδξαζε αέξησλ 

ζπλζεθώλ. Laser wavelength,  488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, 

ssw = 7 cm
-1

 

νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλζήθεο αληίδξαζεο θαη ζπλζήθεο αλαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηεο θνξπθήο ηνπ δεζκνύ Μν=Ο ε νπνία 

γηλόηαλ κεγαιύηεξε ππό ηζρπξόηεξεο αλαγσγηθέο ζπλζήθεο (ξνή C2H6) . Δπηπιέσλ, ε αζζελήο 

νμεία θνξπθή ζε ζπρλόηεηα 822cm
-1

 πνπ απνδίδεηαη ζε ίρλε από θξπζηαιιηθό ΜνΟ3, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαίλεηαη λα εμαθαλίδεηαη εμαηηίαο πηζαλήο αλαδηαζπνξάο ηνπ ΜνΟ3 ζηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα. 
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Ζ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε ύζηεξα από αληίζηνηρε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε 

Raman θαη γηα όια ηα δείγκαηα κέρξη θαη ηελ κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε. Ζ ζρεηηθή έληαζε ηνπ 

ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο δείρλεη αθελόο λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ παξνπζία 

αλαγσγηθνύ κέζνπ αθεηέξνπ δε ε κείσζή ηεο είλαη ζεκαληηθόηεξε απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο. 

Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ πξόζθαηα παξνπζηαζηεί γηα ην θαηαιπηηθό ζύζηεκα 

ΜνΟ3/ΕrO2 [23].  
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Στήμα 5.8: Σρεηηθή έληαζε ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο ζαλ ζπλάξηεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ  

αεξίνπ γηα θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΤiO2 κε επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο 1.8 έσο 5.9 Μν/nm
2 
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Σην Σρήκα 5.8 παξνπζηάδνληαη πνζνηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία ησλ θαζκάησλ ηνπ ζρήκαηνο 

5.7 σο ε εμάξηεζε ηεο ζρεηηθήο θαλνληθνπνηεκέλεο έληαζεο ηεο θνξπθήο ηεο δόλεζεο Μν=Ο 

ηαπηόρξνλα από ηε θόξηηζε θαη από ηελ παξνπζία ηνπ αλαγσγηθνύ C2H6. Τα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ όηη γηα ηνλ θαηαιύηε κε ρακειή θόξηηζε ζε ελεξγό θάζε (3%ΜνΟ3/ΤiO2), 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 15% ζε πιήξσο 

αλαγσγηθέο ζπλζήθεο, ελώ ε αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά γηα ηνλ θαηαιύηε κε ηελ πςειόηεξε 

θόξηηζε (15%ΜνΟ3/ΤiO2) απνηππώλεηαη κε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 30%. Οη νμεηδσηηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα 

θαζνξηζηνύλ κέζσ ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman. Όκσο, ε ηαπηνπνίεζε ησλ νμεηδσηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ζηεξηδόκελσλ κεηάιισλ κεηάπησζεο όπσο ην ρξώκην, ην βαλάδην θαη ην 

κνιπβδέλην είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε, εμαηηίαο ηεο ρακειήο ζθεδαζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

αληίζηνηρσλ αλεγκέλσλ εηδώλ. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ν ζπλδπαζκόο UV-Vis DRS θαη 

θαζκαηνζθνπίαο Raman έρεη πξνζθέξεη ιύζεηο γηα ηελ εμαγσγή αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ όζνλ 

αθνξά ηόζν ηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ εηδώλ όζν θαη ηελ αλεγκέλε κνξθή ηνπο [26-28]. 

Ωζηόζν, ε κείσζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηνπ δεζκνύ Μν=Ο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

απώιεηα ηνπ αληίζηνηρνπ νμπγόλνπ από ην ζπγθεθξηκέλν δεζκό ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ, 

δειαδή απνηειεί κέηξν αλαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Έηζη παξαηεξείηαη πσο θαηαιύηεο 

κε πςειόηεξε θόξηηζε παξνπζηάδνπλ επθνιόηεξε  δξάζε ζε νμεηδαλαγσγηθνύο θύθινπο, όπσο ε 

αληίδξαζε ODH ησλ αιθαλίσλ εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηνπ 

Μν=Ο δεζκνύ. Τν απνηέιεζκα απηό ζπλάδεη απόιπηα κε ηε γεληθή ηάζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πνιπκεξηθά είδε αλάγνληαη επθνιόηεξα 

από ηα αληίζηνηρα κνλνκεξή είδε αθόκα θαη ππό ζπλζήθεο αληίδξαζεο νμεηδσηηθήο 

αθπδνγόλσζεο ηνπ αηζαλίνπ [29,30]. Τα πεηξάκαηα ηεο κειέηεο ηεο νμεηδναλαγσγηθήο δξάζεο 

ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπ αλαγσγηθνύ ζηε ζρεηηθή 

έληαζε ησλ θνξπθώλ ησλ ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ εύξεζε 

ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο 

16
Ο/

18
Ο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 7 κε ζθνπό ηελ ηεθκεξησκέλε απνζαθήληζε ηεο 

κνξηαθήο δνκήο ησλ ΜνΟx εηδώλ.  
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5.4 Operando θαζμαηοζκοπία  ΜοΟ3/TiO2 καηαλσηών 

 

5.4.1 Επίδραζη ηης θόρηιζης 

 Όινη νη θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΤiO2 εμεηάζζεθαλ ηαπηόρξνλα ηόζν θαζκαηνζθνπηθά όζν θαη 

θαηαιπηηθά ππό κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο αηζαλίνπ ζε 

ζεξκνθξαζία 500°C θαη γηα ρξόλνπο παξακνλήο, W/F, 0.28 θαη 0,85g.s/cm
3
. Ζ θαζκαηνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαιπηώλ κέρξη θαη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο γηα  

W/F=0,28g.s/cm
3
 παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5.9 ελώ ζηα ζρήκαηα 5.10 παξνπζηάδνληαη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα όιε ηε ζεηξά θαηαιπηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 5.9: Operando θάζκαηα Raman ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ΤiO2 ζε ζπλζήθεο κόληκεο 

θαηάζηαζεο (ODH αηζαλίνπ) ζηνπο 500°C κε W/F=0.28 g.s/cm
3
 (αξηζηεξά) θαη W/F=0.85 

g.s/cm
3
(δεμηά) Laser wavelength,  488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 

cm
-1
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ζηελ ζρεηηθή έληαζε ησλ Μν=Ο δνλήζεσλ εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, εθιεθηηθά ή κε, ζηελ 

αληίδξαζεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη αληίζηνηρε απηήο πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνύκελν εδάθην (Σρήκα 5.8) αιιά ζαθώο ζε κηθξόηεξε έθηαζε, 

ππνδειώλνληαο αλαγσγή ησλ ΜνΟx ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό (~10-15% γηα ην δείγκα κε 

πςειή θόξηηζε θαη ρξόλν παξακνλήο W/F=0.85g.s/cm
3
) όηαλ εθηίζεληαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Τν δήηεκα ηεο εθιεθηηθήο ή κε ζπλεηζθνξάο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ 

ζηελ θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζα ζπδεηεζεί ζε επόκελν εδάθην ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 5.10: Γεδνκέλα εθιεθηηθόηεηαο θαη απόδνζεο ζε C2H4 γηα ηνπο 

θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΤiΟ2 πνπ ειήθζεζαλ ηαπηόρξνλα κε ηα Operando 

θάζκαηα ηνπ ζρήκαηνο 5.9 (W/F=0.85g.s/cm
3
 θαη T=500°C) 
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Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ησλ δεηγκάησλ ζα 

κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ νη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο: i) πςειόηεξεο ηηκέο απόδνζεο ζε 

αηζπιέλην παξνπζηάδνπλ νη θαηαιύηεο κε πςειόηεξε θόξηηζε ζε ΜνΟ3 θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα 

ζρεηηθά κεγαιύηεξεο κεηαηξνπέο (W/F=0.85g.s/cm
3
) ν θαηαιύηεο κε θόξηηζε ζην όξην ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (15MoTi) έρεη ηελ θαιύηεξε απόδνζε, ii) νη θαηαιύηεο κε 

ρακειόηεξε θόξηηζε παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο εθιεθηηθόηεηαο ζε COx  iii) ε εθιεθηηθόηεηα 

ζην επηζπκεηό αηζπιέλην παξνπζηάδεηαη γηα ηνπο θαηαιύηεο κε κεγαιύηεξε θόξηηζε θαη 

θαιύηεξε δηαζπνξά θαη iv) ηόζν γηα ρακεινύο όζν θαη γηα πςεινύο ρξόλνπο παξακνλήο ηα 

βέιηηζηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ νη θαηαιύηεο πιεζίνλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο. Σην ζεκείν απηό δε ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά/επεμήγεζε ζηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο 

θαζόηη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ πεξηζζόηεξα θαη εθηελέζηεξα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

νξζόηεξε εμαγσγή αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

 

5.4.2 Επίδραζη ηων ζσνθηκών αέριας αημόζθαιρας 

 

 Ζ θαζκαηνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαιπηώλ θάησ από ζπλζήθεο κόληκεο 

θαηάζηαζεο αληίδξαζεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ αηζαλίνπ κε ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή 

ησλ αληίζηνηρσλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ (Operando θαζκαηνζθνπία Raman) θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 5.11.  Παξνπζηάδνπκε ηα operando θάζκαηα Raman γηα ηνλ θαηαιύηε κε ηελ 

ρακειόηεξε θόξηηζε (ns=1.8Mo/nm
2
) θαζώο θαη γηα ηνλ θαηαιύηε κε θόξηηζε πνπ πξνζεγγίδεη 

ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (ns=5.9Mo/nm
2
) πνπ θαηεγξάθεζαλ ζε ζεξκνθξαζία 

500°C θαη γηα ρξόλνπο παξακνλήο ησλ αληηδξώλησλ, W/F, ίζνπο κε 0.28, 0.55θαη 0.85g.s/cm
3
. 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ θαζκάησλ Raman κε ρξήζε ηεο Operando ηερληθήο αθνινπζήζεθε 

πηζηά γηα θάζε δείγκα θαη πεξηειάκβαλε αξρηθά ηελ ιήςε ηνπ θάζκαηνο ηνπ θαηαιύηε ζηελ 

νμεηδσκέλε θαηάζηαζε σο θάζκα αλαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ιήςε ησλ θαζκάησλ Raman ππό 

ξνή αληηδξώληνο κίγκαηνο κε δηαθνξεηηθή ζύζηαζε θάζε θνξά.  Αλάκεζα ζηε ιήςε δύν 

θαζκάησλ γηα δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο παξακνλήο κεζνιαβνύζε επαλνμείδσζε ηνπ 
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εμεηαδόκελνπ δείγκαηνο ζηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία (500°C) κε ζθνπό λα δηαζθαιηζηεί ε 

πιήξσο νμεηδσκέλε θαηάζηαζε ηνπ θαηαιύηε.  

 Δίλαη πξνθαλέο από ηα θαζκαηνζθνπηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 

5.11 πσο εθ πξώηεο όςεσο ηα θάζκαηα Raman ηόζν ηνπ θαηαιύηε κε ρακειή θόξηηζε όζν θαη 
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Στήμα 5.11: Operando θάζκαηα Raman ησλ θαηαιπηώλ 3%ΜνΟ3/ΤiO2 (αξηζηεξά) θαη 

15%ΜνΟ3/ΤiO2 (δεμηά) ζε ζπλζήθεο κόληκεο θαηάζηαζεο (ODH αηζαλίνπ) ζηνπο 500°C κε 

W/F=0.28, 0.55 θαη 0.85 g.s/cm
3
 Laser wavelength,  488nm; laser power, w = 40 mW; spectral 

slit width, ssw = 7 cm
-1
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ηνπ κνλνζηξσκαηηθνύ θαηαιύηε είλαη όκνηα. Ωζηόζν αλ θαη ε θαζκαηνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά 

δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηα αληίζηνηρα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα, όπσο 

απηά ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2 θαηαδεηθλύνπλ ηε δηαθνξεηηθή θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

ησλ θαηαιπηώλ. 

 

 Πίνακας 5.2: Καηαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ θαηαιπηώλ 3ΜνΤi θαη 15ΜνΤi θαηά ηελ 

δηεμαγσγή Operando θαζκαηνζθνπίαο Raman 

Catalyst 
W/F 

(g.s/cm
3
) 

Conversion 

(%) 

C2H4 Yield 

(%) 
Selectivity (%) 

  C2H4 CO CO2 

3MoTi 

0,28 0,8 0,4 41,8 4,9 53,2 

0,55 1,6 0,6 38,3 3,8 57,9 

0,85 2,1 0,8 35,5 3,4 61,1 

15MoTi 

0,28 3,4 2,8 82,2 15,6 2,2 

0,55 7,1 5,1 71,1 25,4 3,5 

0,85 11,5 6,9 60,2 34,6 5,2 

 

 Όκσο, νη ζεκαληηθέο απηέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ θαηαιπηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εμεηαδόκελσλ δεηγκάησλ ππνδειώλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κνιπβδεληθώλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ ζηελ αληίδξαζε ηεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ 

αηζαλίνπ. Έηζη, ζηα θάζκαηα Raman ηνπ ζρήκαηνο 5.11 έγηλε πεξαηηέξσ κειέηε ζηελ επίδξαζε 

ηεο ζύζηαζεο ηνπ αληηδξώληνο κίγκαηνο ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπηώλ, 

όπσο θαηαγξάθεηαη κε αιιαγή ζηε ζρεηηθή έληαζε ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο ησλ 

δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx εηδώλ, κε ηαπηόρξνλε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ κε δεδνκέλα 

θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο. Τα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 5.12 θαη 5.13 

σο εμάξηεζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ θαη ηεο εθιεθηηθόηεηαο ζε C2H4 θαη 

COx από ηε ζύζηαζε ησλ αληηδξώλησλ (απμαλνκέλνπ ρξόλνπ παξακνλήο, W/F).  
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Στήμα 5.12: Δμάξηεζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ θαη ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο ζε C2H4 θαη COx από ηελ ζύζηαζε ησλ αληηδξώλησλ γηα ην 

δείγκα 3ΜνΤi 

Στήμα 5.13: Δμάξηεζε ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ θαη ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο ζε C2H4 θαη COx από ηελ ζύζηαζε ησλ αληηδξώλησλ γηα ην 

δείγκα 15ΜνΤi 
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 Ζ αιιαγή ζηε ζρεηηθή έληαζε ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ όπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνύκελν εδάθην, ππνδειώλεη ηελ απώιεηα νμπγόλσλ από ην ζπγθεθξηκέλν δεζκό, δειαδή 

απνηειεί κέηξν αλαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Γηα ην ιόγν απηό, ζηα ζρήκαηα 5.12 θαη 

5.13 ε εμάξηεζε ηνπ Μν=Ο δεζκνύ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεζκνύ. 

Από ηε κειέηε ησλ πην πάλσ ζρεκάησλ γίλεηαη πξνθαλέο πσο απμαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ 

παξακνλήο, W/F, παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηε ζρεηηθή έληαζε ησλ ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ 

ελώ ηα ηαπηόρξνλα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ λα εμαξηώληαη ηόζν από ηνλ ιόγν W/F 

όζν θαη από ηε θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό. Μηα πξνζεθηηθή καηηά δείρλεη όηη γηα θάζε δείγκα 

πνπ εμεηάζζεθε, ε κείσζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο ζε επηζπκεηό αηζπιέλην, ή αληίζηξνθα ε αύμεζε 

ηεο εθιεθηηθόηεηαο ησλ παξάπιεπξσλ πξντόλησλ θαύζεσο, COx, είλαη αλάινγε κε ηε κείσζε 

ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην δείγκα 3ΜνΤi, ε αλαγσγή 

ησλ Μν=Ο δεζκώλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ~ 8% ελώ ηαπηόρξνλα ~ 8% παξαηεξνύκε κείσζε ζηελ 

εθιεθηηθόηεηα ηνπ C2H4 όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.12 θαζώο θαη ζηνλ πίλαθα 5.2. Αλάινγα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη θαη ν θαηαιύηεο 15ΜνΤi κε θόξηηζε θνληά ζηελ κνλνζηξσκαηηθή 

θάιπςε δείρλνληαο αλαγσγή ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ηεο ηάμεο ηνπ ~20% κε αληίζηνηρε αιιαγή 

ζηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα. 

 Σην ζεκείν απηό, αμίδεη λα αλαθεξζνύκε επηγξακκαηηθά ζηηο πηζαλέο κνξηαθέο 

δηακνξθώζεηο ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ. Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο, νη πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ 

εμαξηώληαη άκεζα από ηε θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό θαζώο θαη από ηνλ θαηαιπηηθό θνξέα 

θαη πνηθίινπλ ή εμειίζζνληαη από κνλνκεξείο κνξηαθέο δνκέο ζε κεγαιύηεξεο ή θαη 

πεξηζζόηεξεο πνιπκεξηθέο δηακνξθώζεηο. Σην θεθάιαην απηό, κειεηώληαο ηε θαζκαηνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ΤiO2 θαηαδείμακε ηελ επηιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα TiO2  

ζηελ δεκηνπξγία θπξίσο κνλνκεξώλ κνιπβδεληθώλ δηακνξθώζεσλ πάλσ ζηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηζρπξήο θνξπθήο πνπ λα ππνδειώλεη ηελ παξνπζία γεθπξώλ 

Μν – Ο – Μν. Έηζη, γηα ηα ΜνΟ3/ΤiO2 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα νη πηζαλέο κνξηαθέο 

δηακνξθώζεηο ησλ δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx εηδώλ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5.14. 
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 Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο πηζαλέο δηακνξθώζεηο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο δηεξεύλεζεο ησλ δεζκώλ 

ηύπνπ Μν – Ο ζηελ θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαηαιπηώλ. Φαίλεηαη από ηελ 

αλάιπζε πνπ έγηλε ζηα ζρήκαηα 5.12 θαη 5.13 πσο ε απώιεηα νμπγόλνπ από ηεξκαηηθνύο 

δεζκνύο Μν=Ο ζπλεπάγεηαη κείσζε ζηελ θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δεηγκάησλ, 

όπσο θαηαγξάθεηαη από ηε κείσζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο ζην επηζπκεηό αηζπιέλην. Σπλδπάδνληαο 

ην απνηέιεζκα απηό κε ηηο πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν κόλνο 

δεζκόο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη εθιεθηηθά ζηελ αληίδξαζε νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ 

αηζαλίνπ, παξέρνληαο ηνπ θαηάιιειν πιεγκαηηθό νμπγόλν, είλαη απηόο ηνπ αγθπξσηηθνύ δεζκνύ 

κεηαμύ κνιπβδελίνπ θαη θνξέα, Μν – Ο – Τi. Τν απνηέιεζκα απηό, ζπλάδεη κε ηε βηβιηνγξαθία 

γηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα θαη γηα αληηδξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

νμεηδναλαγσγηθέο δηαδηθαζίεο όπσο ε ODH αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο [22,23,41], ε 

εθιεθηηθή αλαγσγή ησλ ΝOx κε ρξήζε ΝΖ3 θαζώο [42 ] θαη ηεο νμείδσζεο ηεο κεζαλόιεο 

[19,32]. Σην επόκελν θεθάιαην εληζρύεηαη πεξηζζόηεξν ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο ηνπ αγθπξσηηθνύ δεζκνύ ζηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεηγκάησλ 

εμεηάδνληαο ηόζν ηελ θαζκαηνζθνπηθή όζν θαη ηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά 

κνλνζηξσκαηηθώλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ ζε δηαθνξεηηθνύο θαηαιπηηθνύο θνξείο, Al2O3, 

ZrO2, TiO2 θαη  SiO2. 

 

 

 

 

 

  

Στήμα 5.14: Monooxo (αξηζηεξά) θαη Dioxo (δεμηά) δηακνξθώζεηο γηα ηα δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx 

είδε 
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5.5 Καηαλσηικές μεηρήζεις 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαηαιπηώλ κειεηήζεθε εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε α) ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο (γηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F), β) ηνπ ιόγνπ W/F (ζε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο) θαη γ) ηεο θόξηηζεο ζε ΜνΟ3 θαη ζπλεπώο ηεο επηθαλεηαθήο 

ππθλόηεηαο. Σηελ ελόηεηα απηή δελ ζα παξνπζηαζηνύλ θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα Raman δηόηη 

ε θαζκαηνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΜνΟ3/ΤiO2 παξνπζηάζηεθε εθηελώο ηόζν θάησ από in 

situ όζν θαη ππό Operando ζπλζήθεο ζηα πξνεγνύκελα εδάθηα. Ωζηόζν, πξέπεη αλαθεξζεί όηη 

κεξηθά από ηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ παξνύζα ελόηεηα είλαη 

θνηλά κε απηά ησλ θαηαιπηηθώλ κεηξήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ κέζσ ηεο Operando δηαδηθαζίαο. 

Γηα ηελ απνθπγή ζύγρπζεο ησλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ αμίδεη λα ηνληζηεί ζηελ παξνύζα 

θάζε όηη γηα ζεξκνθξαζία 500°C θαη ιόγν W/F=0.28, 0.55, 0.85g.s/cm
3
 ηα θαηαιπηηθά 

απνηειέζκαηα είλαη όκνηα κε απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελόηεηα 5.3.2. 

 

 

5.5.1 Επίδραζη ηης θερμοκραζίας ανηίδραζης ζηη μεηαηροπή ηοσ C2H6  

 

 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαηαιπηώλ ζηελ αληίδξαζε ηεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο 

ηνπ αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην εμεηάζζεθε ζηελ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 420 – 500°C γηα ζηαζεξή 

ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F 0.85g.s/cm
3
. Σην ζρήκα 5.15 εκθαλίδεηαη ην πξνθίι ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

C2H6 κε ηελ ζεξκνθξαζία γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/TiO2. Γηα όια ηα δείγκαηα 

θαηαιπηώλ, ε κεηαηξνπή απμάλεη εθζεηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ελώ ε ζεκαληηθόηεξε αύμεζε παξαηεξείηαη γηα ηελ κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ 

κειεηήζεθε (500°C).). Τν πξνθίι ηεο κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ κε ηε ζεξκνθξαζία είλαη 

απόιπηα ινγηθό γηα ηελ αληίδξαζε ηεο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο αιθαλίσλ. Ζ κεηαηξνπή 

ηνπ αηζαλίνπ παξνπζηάδεη κέγηζηε ηηκή γηα ηνλ θαηαιύηε κε πςειόηεξε θόξηηζε 35ΜνTi (πέξαλ 

ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο) θαη γηα ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πνπ εμεηάζζεθε. Ωζηόζν, 

ε θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζα αμηνινγεζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθιεθηηθόηεηα. Ο 

βαζκόο κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ απνηειεί αθελόο έλα κέηξν ηθαλόηεηαο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ 
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δεζκνύ C –H αθεηέξνπ πζηεξεί ζαλ κέηξν αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ θαηαιύηε 

ζηελ παξαγσγή ηνπ επηζπκεηνύ πξντόληνο. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνύλ α) ε εμάξηεζε ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ W/F θαη β) ε εμέξηεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο ζε 

επηζπκεηό C2H4 ζπλαξηήζεη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C2H6. 
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Στήμα 5.15: Μεηαηξνπή C2H6 ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο γηα όινπο 

ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/TiO2 θαη γηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F=0.85g.s/cm
3 
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κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο ελώ γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή γηα ηα 

δείγκαηα κε πςειόηεξεο ηηκέο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο. Καη‟ αληηζηνηρία κε ηελ πξνεγνύκελε 

εμάξηεζε ηεο κεηαηξνπήο από ηελ ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επίδξαζεο 

ηνπ W/F ζηελ κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ, ν θαηαιύηεο 35ΜνΤi δείρλεη λα θαηέρεη ηηο πςειόηεξεο 

ηηκέο κεηαηξνπήο γηα θάζε ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F. Παξ‟ όια απηά, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο 

όηη ν θαηαιύηεο ν νπνίνο πξνζεγγίδεη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο, 15ΜνTi, κε 

επηθαλεηαθή ππθλόηεηα 5.9Mo/nm
2
, παξνπζηάδεη αξθεηά πςειέο ηηκέο κεηαηξνπήο, θνληά ζε 

απηέο πνπ παξνπζηάδεη ν θαηαιύηεο 35ΜνΤi. Φαίλεηαη ινηπόλ, όηη νη θαηαιύηεο κε επηθαλεηαθέο 

θαιύςεηο θνληά ζην όξην ηνπ κνλνζηξώκαηνο, δειαδή γηα δείγκαηα κε πνιύ θαιή δηαζπνξά ηεο 

ελεξγνύ θάζεο πάλσ ζηνλ θαηαιπηηθό θνξέα, επλννύλ ζεκαληηθά ηε κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ ζε 

θάζε πεξίπησζε ζεξκνθξαζίαο θαζώο θαη επηιεγκέλνπ ρξόλνπ παξακνλήο. Δπηπξνζζέησο πξέπεη 

λα αλαθεξζεί όηη νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα 

ηνλ θαζαξό θνξέα TiO2 ήηαλ πνιύ ρακειά, κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ λα κε μεπεξλά ην 1 

– 2 %, ελώ ε επίδξαζε ησλ θξπζηαιιηηώλ ΜνΟ3 ζηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεηγκάησλ, 

όπσο απηή εμεηάζζεθε κειεηώληαο σο θαηαιύηε ην θαζαξό ΜνΟ3 δείρλεη λα είλαη ακειεηέα 

(κεηαηξνπή <1%). 

 

 

5.5.3 Επίδραζη ηοσ λόγοσ W/F ζηην εκλεκηικόηηηα προς C2H4 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε,  ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

δεηγκάησλ πξέπεη λα εμάγνληαη ηόζν ζηε βάζε ηνπ βαζκνύ κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ, κηαο θαη 

απνηειεί κέηξν ηθαλόηεηαο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ C –H δεζκνύ, αιιά ηαπηόρξνλα ζε ζπλδπαζκό 

κε δεδνκέλα εθιεθηηθόηεηαο πξνο ην επηζπκεηό πξντόλ. Ζ εθιεθηηθόηεηα ζε παξαγόκελν 

αιθέλην είλαη έλα κέγεζνο πνπ θαζνξίδεηαη ζεκαληηθά από ην βαζκό κεηαηξνπήο ηνπ 

αληίζηνηρνπ αιθαλίνπ γηα αληηδξάζεηο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο, θαη γηα ην ιόγν απηό ζην 

ζρήκα 5.17 παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηνπ C2H4 ζπλαξηήζεη ησλ 

κεηαηξνπώλ ηνπ C2H6 πνπ επεηεύρζεζαλ κε δηαδνρηθέο αιιαγέο ζην ιόγν W/F.   
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 Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.17, ε εθιεθηηθόηεηα πξνο επηζπκεηό C2H4 αθνινπζεί ην 

γλσζηό πξνθίι πνπ γεληθά ραξαθηεξίδεη ηηο αληηδξάζεηο νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο αιθαλίσλ 

ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο ζε ζηεξηδόκελνπο νμεηδηθνύο θαηαιύηεο [31-37]. Γηα θάζε 

εμεηαδόκελν δείγκα, ε εθιεθηηθόηεηα δείρλεη λα ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά κε αύμεζε ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ. Σε όιν ην εύξνο ησλ κεηαηξνπώλ, ηελ ρακειόηεξε εθιεθηηθόηεηα ζε 

αηζπιέλην παξνπζηάδεη ν θαηαιύηεο κε ηελ ρακειόηεξε επηθαλεηαθή ππθλόηεηα (3ΜνΤi) ελώ ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα παξνπζίαζε ν θαηαιύηεο κε θόξηηζε θνληά ζηελ κνλνζηξσκαηηθή 

θάιπςε γηα θάζε ηηκή κεηαηξνπήο. Ζ κείσζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηνπ επηζπκεηνύ αηζπιελίνπ κε 

αύμεζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ αιθαλίνπ νθείιεηαη ζηηο δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο θαύζεσο ηνπ 

αηζπιελίνπ ή ηνπ αηζαλίνπ ζε COx, αιιά απηό ζα ζπδεηεζεί πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. 
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Στήμα 5.17: Δθιεθηηθόηεηα πξνο C2H4 ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαηξνπή C2H6 γηα ηνπο 

θαηαιύηεο MoO3/TiO2 ζε ζεξκνθξαζία 500°C (ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα κεηαηξνπήο C2H6 

θαη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα εθιεθηηθόηεηαο ζε C2H4 πξνθύπηνπλ κε αιιαγή ηνπ ιόγνπ 

W/F γηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία) 
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Στήμα 5.18: Μεηαηξνπή C2H6 θαη εθιεθηηθόηεηεο πξνο C2H4 θαη COx ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ 

παξακνλήο W/F γηα ηνπο θαηαιύηεο 3%MoO3/TiO2(πάλσ) θαη 15%MoO3/TiO2(θάησ) 

3ΜοΤi 

15ΜοΤi 

5.5.4 Επίδραζη ηης θόρηιζης ζηην μεηαηροπή ηοσ C2H6 και ζηην εκλεκηικόηηηα ηοσ C2H4 

 

 Σην ζρήκα 5.18 παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C2H6, ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο πξνο C2H4 θαζώο θαη πξνο COx ζε έλα θνηλό δηάγξακκα γηα δύν δηαθνξεηηθνύο 

θαηαιύηεο, απηνύ κο ηελ ρακειόηεξε θάιπςε, 3ΜνTi κε ns=1.8Μν/nm
2
(πάλσ) θαη απηνύ κε ηε 
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κεηαηξαπεί ζε αηζπιέλην κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηάιιεινπ ελεξγνύ κνιπβδεληθνύ θέληξνπ 

αιιά θπξίσο ξνθάηαη ζηελ αθάιππηε επηθάλεηα ηνπ θνξέα ΤiO2 κεηαηξέπνληάο ην άκεζα ζε 

CO2. Τν απνηέιεζκα απηό εληζρύεηαη θαη από πεηξάκαηα νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο αηζαλίνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο σο θαηαιύηε ηνλ θαζαξό θνξέα TiO2 πνπ 

ππνδεηθλύνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ (κεηαηξνπή ~ 2-3%) ζρεδόλ πιήξσο ζε CO2 

(εθιεθηηθόηεηα CO2 ~98%). Αληίζεηα, ζε πςειόηεξεο θνξηίζεηο πιεζίνλ ηνπ νξίνπ ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο, θαίλεηαη πσο ην αηζάλην αξρηθά κεηαηξέπεηαη ζε αηζπιέλην θαη γηα 

κεγάιεο ηηκέο ηνπ ιόγνπ W/F ε κείσζε πνπ πξνθαιείηαη ζηα επίπεδα ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηνπ 

C2H4 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε αύμεζε ζηα επίπεδα ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηνπ CO 

ππνδειώλνληαο ηελ κεξηθή θαύζε ηνπ C2H4 ζε CO. 

 

 

5.5.5 Επίδραζη ηης επιθανειακής πσκνόηηηας Mo ζηην αρτική εκλεκηικόηηηα 

 

 Ζ επίδξαζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο Μν, ns, ζηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο C2H4 θαη 

COx θαίλεηαη θαιύηεξα ζην ζρήκα 5.20, όπνπ παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε ηεο αξρηθήο 

εθιεθηηθόηεηαο (δειαδή γηα κηθξή ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη κηα πνιύ κηθξή 

κεηαηξνπή ζηνλ δηαθνξηθό αληηδξαζηήξα) από ηελ επηθαλεηαθή ππθλόηεηα. Ζ εθιεθηηθόηεηα 

πξνο C2H4 απμάλεη κνλόηνλα κε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο κέρξη ηελ ηηκή 

~5.5Μν/nm
2
, πνπ είλαη θαη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο, θαη ελ ζπλερεία κεηώλεηαη ζε 

κηθξό βαζκό, παξακέλνληαο σζηόζν ζε πςειά επίπεδα ~80% θαη γηα πςειόηεξεο επηθαλεηαθέο 

ππθλόηεηεο. Αληίζηξνθε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη ε αξρηθή ζπλνιηθή εθιεθηηθόηεηα ησλ 

πξντόλησλ θαύζεσο, COx, ε νπνία κεηώλεηαη κνλόηνλα σο ην ίδην όξην επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο 

θαη ελ ζπλερεία παξακέλεη ζηαζεξή ζε ηηκέο ~20%. Δίλαη πξνθαλέο, όηη ε εθιεθηηθόηεηα 

πνηνηηθά είλαη άκεζα εμαξηώκελε από ηελ επηθαλεηαθή ππθλόηεηα ελώ πνζνηηθά θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη άκεζα γηα θαιύςεηο έσο θαη ην κνλόζηξσκα παξακέλνληαο πξαθηηθά αλεπεξέαζηε 

γηα θνξηίζεηο πέξαλ απηνύ.  
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πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελεξγόηεηα ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο πξνέθπςε από ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ.  

 Σην ζρήκα 5.21 παξνπζηάδνπκε ζε έλα θνηλό δηάγξακκα ηελ εμάξηεζε ηνπ αξρηθνύ 

ξπζκνύ θαηαλάισζεο C2H6 θαη ηεο παξαγσγήο C2H4 (αλά άηνκν Μν) από ηελ επηθαλεηαθή 

ππθλόηεηα. Τα δεδνκέλα απηά ειήθζεζαλ ππό ζεξκνθξαζία 500°C θαη γηα ρξόλν παξακνλήο 

W/F=0.28g.s/cm
3
 έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη δηαθνξηθέο ζπλζήθεο (δειαδή κηθξέο ηηκέο 

κεηαηξνπώλ) γηα θάζε κειεηώκελν θαηαιπηηθό ζύζηεκα. Τόζν γηα ην ξπζκνύ θαηαλάισζεο 

C2H6 όζν θαη ην ξπζκό παξαγσγήο C2H4 αξρηθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε κε αύμεζε ηεο 

επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο ελώ ζηελ ζπλέρεηα παξαηεξείηαη κνλόηνλε αύμεζε ησλ ξπζκώλ κέρξη 

ηνλ θαηαιύηε πνπ πξνζεγγίδεη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Δλ ζπλερεία νη ξπζκνί 

ειαηηώλνληαη κε πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο θόξηηζεο πέξαλ ηνπ πεηξακαηηθνύ κνλνζηξώκαηνο 
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Στήμα 5.21: Αξρηθνί ξπζκνί θαηαλάισζεο C2H6 θαη παξαγσγήο C2H4 αλά θέληξν Μν 

(TOFs, s
-1

) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηθαλεηαθή ππθλόηεηα ns γηα ζεξκνθξαζία 500°C 

θαη W/F=0.28g.s/cm
3
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(15MoTi). Ζ κείσζε απηή ζηνπο ξπζκνύο, γηα ηηκέο ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο πέξαλ ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηε ρακειή εγγελή ελεξγόηεηα ησλ 

θξπζηαιιηηώλ ΜνΟ3 πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί, όπσο ππνδεηθλύνπλ ηόζν ηα θάζκαηα XRD όζν 

θαη ε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε Raman. Ζ θάιπςε ηεο θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο από θξπζηαιιίηεο 

ΜνΟ3 έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ κείσζε ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ή/θαη ζηε δηαζεζηκόηεηα 

ησλ ελεξγώλ θέληξσλ Μν κε άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ξπζκώλ θαηαλάισζεο θαη 

παξαγσγήο αλά Μν. 

Πξέπεη  λα αλαθεξζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, όηη όπσο θαίλεηαη θαη από ην ζρήκα 

5.21, ν ξπζκόο θαηαλάισζεο αηζαλίνπ γηα θάζε θαηαιύηε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιύηεξνο 

από απηό ηεο παξαγσγήο ηνπ αηζπιελίνπ. Τν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη ηελ κε εθιεθηηθή 

κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ ζε αηζπιέλην, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επίζεο θαη ζε δεπηεξεύνπζεο 

αληηδξάζεηο θαύζεσο ζε COx. Αλ θαη γηα θάζε δείγκα,  παξαηεξείηαη κηα ζρεδόλ ζηαζεξή 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο ηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο ηνπ αηζαλίνπ θαη απηήο ηεο παξαγσγήο 

αηζπιελίνπ, γηα ην δείγκα κε ρακειόηεξε επηθαλεηαθή ππθλόηεηα (3ΜνΤi) παξαηεξνύκε κηα 

πνιύ πςειή ηηκή ξπζκνύ θαηαλάισζεο αηζαλίνπ ζε ζρέζε κε ηνπ αληίζηνηρνπ TOF αηζπιελίνπ. 

Ζ ζεκαληηθή απηή δηαθνξά αληηθαηνπηξίδεη ηελ έληνλε κε εθιεθηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα 

TiO2 ζηελ θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο αληαλαθιώληαο κηα θαηλνκεληθά 

πςειή ελεξγόηεηα πνπ όκσο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κε επηζπκεηώλ πξντόλησλ 

θαύζεσο. Ζ πξννδεπηηθή αύμεζε  ηνπ ξπζκνύ αλά άηνκν Μν γηα ηελ παξαγσγή αηζπιελίνπ κε 

αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο, ns, πξέπεη  λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηελ απμεκέλε 

δξαζηηθόηεηα ησλ κνιπβδεληθώλ επηθαλεηαθώλ θέληξσλ κέρξη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο. Αληίζεηα, ε κνλόηνλε κείσζε ησλ ξπζκώλ ηόζν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αηζαλίνπ όζν 

θαη ηεο παξαγσγήο αηζπιελίνπ είλαη άκεζε ζπλέπεηα αθελόο ηεο ρακειήο εγγελήο ελεξγόηεηαο 

ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη αθεηέξνπ ηεο κεησκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο 

ησλ ελεξγώλ κνιπβδεληθώλ θέληξσλ ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο ππέξβαζεο ηνπ κνλνζηξώκαηνο. 

Σηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΤiO2 νη ππνινγηζκέλεο 

ηηκέο ησλ θαηλόκελσλ ελεξγεηώλ ελεξγνπνίεζεο όπσο ππνινγίζηεθαλ από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ησλ TOFs αηζαλίνπ γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο παξακνλήο. Παξαηεξνύκε πσο νη ελέξγεηεο 

ελεξγνπνίεζεο δελ δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά γηα δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ ιόγνπ W/F. Ζ 
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παξαηήξεζε απηή είλαη αλακελόκελε επεηδή νη ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο αθνξνύλ ηελ εγγελή 

ελεξγόηεηα ησλ θαηαιπηώλ. Έηζη από ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ πξνθύπηεη όηη γηα 

πνιύ ρακειέο θνξηίζεηο (3ΜνΤi) παξνπζηάδεηαη ρακειή ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο (~90 kJ/mol) 

αληηθαηνπηξίδνληαο, ζεσξεηηθά, πςειή εγγελή ελεξγόηεηα. Ωζηόζν, ε κε εθιεθηηθή πνξεία πνπ 

αθνινπζεί ε αληίδξαζε γηα ηνλ θαηαιύηε 3MoTi, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρακειή ηηκή ηεο 

ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ην ίδην δείγκα κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πςειή 

εγγελή ελεξγόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν θνξέαο TiO2 θαη όρη ηα επηθαλεηαθά ελεξγά ΜνΟx είδε. 

Γηα θαηαιύηεο κε κεγαιύηεξε θόξηηζε θαη θνληά ζην κνλόζηξσκα, νη ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο 

ζπγθιίλνπλ ζηελ ηηκή ~ 140 kJ/mol, ηηκή ινγηθή θαη αλακελόκελε γηα κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο 

ζε θνξέα TiO2 [18,31,41]. Γηα θνξηίζεηο πέξαλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (35ΜνΤi) ε 

ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο κε ηηκή ~175 kJ/mol αληαλαθιά ηελ εμαηξεηηθά ρακειή ελεξγόηεηα ηνπ 

θαηαιύηε εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνύ κεγάισλ θξπζηαιιηηώλ ΜνΟ3 κεηώλνληαο αθελόο ηε 

δηαζεζηκόηεηα ΜνΟx ελεξγώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ ηε πξνζβαζηκόηεηα ηνπο από ηα αληηδξώληα. 

 

Πίνακας 5.3: Δλέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ΤiO2 βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα 

TOF‟s αηζαλίνπ 

W/F 

[=] g.s/cm
3 

Δλέξγεηεο Δλεξγνπνίεζεο, Ea, [=] kJ/mol 

3ΜοΤi 6MoTi 9MoTi 15MoTi 21MoTi 35MoTi 

0.28 93.7 115.2 130.5 143.4 143.3 175.7 

0.85 90.7 115.2 137.4 142.8 140.4 176.3 

 

 

 Σην ζρήκα 5.22 παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρνη ξπζκνί θαηαλάισζεο αηζαλίνπ θαη 

παξαγσγήο αηζπιελίνπ θαλνληθνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΤ ησλ θαηαιπηώλ. 

Όπσο παξαηεξνύκε, ν ξπζκόο θαηαλάισζεο αηζαλίνπ θαη ν ξπζκόο παξαγσγήο αηζπιελίνπ 

αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνληαη κνλόηνλε αύμεζε κέρξη θαη ην όξην ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο, όπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξακέλνπλ αλεπεξέαζηνη ζηηο ίδηεο πςειέο 

ηηκέο. Παξόκνηα ζπκπεξηθνξά ησλ ξπζκώλ έρεη επίζεο παξαηεξεζεί θαηά ην παξειζόλ από ηνπο 

Chen et.al. [38]. Αληίζεηα από ην ζρήκα 5.21, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ξπζκώλ 
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σο πξνο ηελ επηθάλεηα, ε κνλόηνλε αύμεζε ζηνπο ξπζκνύο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απμεκέλε 

δξαζηηθόηεηα ησλ επηθαλεηαθώλ ΜνΟx εηδώλ εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο πεξηζζόηεξσλ 

δηεζπαξκέλσλ εηδώλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο ζαλ ζπλέπεηα ηεο πξννδεπηηθήο θάιπςήο ηεο. 

 Μειεηώληαο ηα ζρήκαηα 5.21 θαη 5.22 κπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε πηζαλέο ζρέζεηο ηεο 

κνξηαθήο δνκήο κε ηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ησλ ΜνΟ3/TiO2 ζπζηεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. 

Αλ παξαηεξήζνπκε όκσο θαιύηεξα ην ζρήκα 5.22 θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

νκνηόηεηα κε ην ζρήκα 5.20, πνπ δείρλεη ηελ εμάξηεζε ηεο αξρηθήο εθιεθηηθόηεηαο ζε αηζπιέλην 

ζπλαξηήζεη ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο. Από ηελ νκνηόηεηα απηή ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα 

θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα εμαξηώληαη άκεζα από ηελ ηνπηθή δνκή ησλ ΜνΟx δηεζπαξκέλσλ 

ελεξγώλ εηδώλ. Αλά κνλάδα εηδηθήο επηθάλεηαο, θαίλεηαη πσο ε ηνπηθή δνκή δελ αιιάδεη 

ζεκαληηθά γεγνλόο πνπ εληζρύεηαη ζεκαληηθά θαη από ηηο πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο πνπ 

παξνπζηάζακε ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν θαη πνπ πξνθξίλεη ζαλ θύξηεο κνξηαθέο 
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Στήμα 5.22: Αξρηθνί ξπζκνί θαηαλάισζεο C2H6 θαη παξαγσγήο C2H4 αλά κνλάδα εηδηθήο 

επηθάλεηαο (m
2
) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηθαλεηαθή ππθλόηεηα ns γηα ζεξκνθξαζία 500°C θαη 

W/F=0.28g.s/cm
3
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δηακνξθώζεηο κνλνκεξείο ΜνΟ4 δνκέο. Αλ ζπζρεηίζνπκε ηώξα ην ζπκπέξαζκα απηό θαη κε ηα 

ζπλδπαζκέλα απνηειέζκαηα (θαηαιπηηθά θαη θαζκαηνζθνπηθά) ησλ ζρεκάησλ 5.12 θαη 5.13 

πνπ δείρλνπλ ηελ αλαγσγή ησλ Μν=Ο ηεξκαηηθώλ δεζκώλ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηδξάζεηο 

θαύζεσο ηνπ αηζαλίνπ θαη ηνπ αηζπιελίνπ κπνξνύκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ε 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα δελ είλαη άκεζα εμαξηώκελε από ηνπο ηεξκαηηθνύο Μν=Ο δεζκνύο αιιά 

από ηνπο αγθπξσηηθνύο δεζκνύο ηνπ ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ θνξέα Μν – Ο – Φνξέαο. Τν 

απνηέιεζκα απηό κπνξεί λα εληζρπζεί από ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρήκαηνο 5.21 πνπ παξνπζηάδεη 

κεησκέλε θαηαιπηηθή δξαζηηθόηεηα αλά άηνκν Μν εμαηηίαο ηεο κε πξνζβαζηκόηεηαο ιόγσ 

ππέξβαζεο ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. 

 

 

5.6 Σσμπεράζμαηα 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Operando θαζκαηνζθνπίαο Raman-GC γηα ηε κειέηε θαη ην 

ραξαθηεξηζκό ππνζηεξηγκέλσλ  θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ΤiO2 νδήγεζε ζε ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη αθελόο κε ηε κνξηαθή δνκή ησλ δεηγκάησλ θαη αθεηέξνπ κε ηηο 

θαηαιπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Από ηε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ησλ θαηαιπηώλ ζε πεξηβάιινλ Ο2, 

δηαπηζηώζεθε ν ζρεκαηηζκόο άκνξθσλ απνκνλσκέλσλ (δει. κνλνκεξώλ) δηεζπαξκέλσλ 

κνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ ΜνΟx ηόζν γηα ρακειέο όζν θαη γηα πςειόηεξεο θνξηίζεηο θνληά ζηελ 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε ελώ γηα θνξηίζεηο πάλσ από ην κνλόζηξσκα δηαπηζηώζεθε ν 

ζρεκαηηζκόο θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3. Ζ παξνπζία αζθενούς θνξπθήο πνπ απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο 

Μν–Ο–Μν (~925 cm
-1

) ζηα θάζκαηα ησλ θαηαιπηώλ κε θόξηηζε πνπ πξνζεγγίδεη ην 

κνλόζηξσκα  ππνδειώλεη ην ζρεκαηηζκό κεγαιύηεξσλ πνιπκεξηθώλ (ΜνΟx)n δηακνξθώζεσλ 

ζε μικρό όκσο βαζκό. Έηζη, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν θνξέαο TiO2 παξνπζηάδεη έλα είδνο 

“επηιεθηηθόηεηαο” ζηε δεκηνπξγία θπξίσο κνλνκεξώλ κνιπβδεληθώλ δηακνξθώζεσλ ηόζν γηα 

ρακειέο όζν θαη γηα πςειόηεξεο θνξηίζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ησλ 

δεηγκάησλ ππό ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ αέξησλ ζπλζεθώλ, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο, ηα ΜνΟx δηεζπαξκέλα είδε αλάγνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε 

ζρέζε κε ηα απνκνλσκέλα είδε. Τν απνηέιεζκα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηελ πςειόηεξε 
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εγγελή ελεξγόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαηαιύηεο κε πςειόηεξε θόξηηζε ζηελ αληίδξαζε ηεο 

νμεηδσηηθήο αθπδξνγόλσζεο ηνπ αηζαλίνπ. Ζ απνηίκεζε ηεο θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ δεηγκάησλ κειεηήζεθε εθηελώο εμεηάδνληαο κηα ζεηξά από παξακέηξνπο (θόξηηζε, 

ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο, W/F ρξόλνο παξακνλήο αληηδξώλησλ). Τα απνηειέζκαηα πνπ 

ειήθζεζαλ παξνπζίαζαλ ζαλ πην ελεξγό θαηαιύηε ηνλ 15MoTi κε θόξηηζε θνληά ζηε 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε. Γηα ρακειέο θνξηίζεηο παξαηεξήζεθε έληνλε ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα 

TiO2 ζηελ κε εθιεθηηθή δηάζπαζε ηνπ αηζαλίνπ ζε πξντόληα θαύζεσο (CO2) ελώ γηα θνξηίζεηο 

πέξαλ ηνπ κνλνζηξώκαηνο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ξπζκώλ TOF πηζαλόηαηα 

εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 ππνδειώλνληαο ηε ρακειή εγγελή ελεξγόηεηα 

ησλ δεηγκάησλ απηώλ. Τέινο, πνζνηηθνπνίεζε ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ κεηξήζεσλ Raman, 

αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε αλαγσγήο ησλ Μν=Ο ηεξκαηηθώλ δεζκώλ, θαζώο θαη ε κειέηε ησλ 

θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θαηαιπηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα δε ζρεηίδεηαη κε ηεξκαηηθνύο δεζκνύο. 
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Ειζαγωγή κεθαλαίος 

 

 Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην αλαθεξζήθακε ζηελ κειέηε θαηαιπηώλ νμεηδίνπ ηνπ 

κνιπβδελίνπ (ΜνΟ3) ππνζηεξηγκέλσλ ζε θνξέα TiO2, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επίδξαζε ηεο 

θόξηηζεο ηνπ ελεξγνύ ζπζηαηηθνύ ζηα θαζκαηνζθνπηθά θαη θαηαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεηγκάησλ. Δπίζεο κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο θαζώο θαη ν ρξόλνο 

παξακνλήο ζε θάζε θαηαιπηηθή ηδηόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ.  

 Σηε βηβιηνγξαθία, νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο κεηαιινμεηδίσλ θαη θπξίσο ησλ νμεηδίσλ 

κεηάιισλ κεηάπησζεο, εμαηηίαο ηεο ηθαλόηεηαο γηα πνιύ θαιή δηαζπνξά ηνπο πάλσ ζηνπο 

θαηαιπηηθνύο θνξείο, ραξαθηεξίδνληαη γηα θνξηίζεηο/θαιύςεηο πνπ πιεζηάδνπλ ηε 

κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε (monolayer catalysts). Ωζηόζν, ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ εμαξηώληαη άκεζα από ηε θύζε θαη ηε θόξηηζε ηνπ ελεξγνύ 

ζπζηαηηθνύ θαζώο επίζεο θαη ηνπ θνξέα/ππόζηξσκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Σην παξόλ θεθάιαην ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ θνξέα ζηα θαζκαηνζθνπηθά θαη 

θαηαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά κνιπβδεληθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηεξηδόκελσλ ζε θνξείο 

TiO2, ΕrO2, Al2O3 θαη SiO2 πνπ πξνζεγγίδνπλ ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. 

Σπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ  ΜνΟx επηθαλεηαθώλ εηδώλ κε ρξήζε in situ 

θαζκαηνζθνπίαο Raman ελώ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ζπζρέηηζε ηεο κνξηαθήο δνκήο θαη ηεο 

θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο κε ρξήζε Operando θαζκαηνζθνπίαο Raman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κευάλαιο 6 – Μονοστρωματικοί ΜοΟ3 καταλύτες   

Τσιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[6-2] 

 

6.1 Ιδιόηηηερ μονοζηπωμαηικών ΜοΟ3 καηαλςηών ζε θοπείρ TiO2, ΖrO2, Al2O3 και SiO2 

 

Οη θαηαιύηεο πνπ κειεηήζεθαλ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ 

ηεο πξόδξνκεο έλσζεο (ΝΖ4)6Μν7Ο24∙4Ζ2Ο (Alfa) ζηνπο  αληίζηνηρνπο θνξείο [ZrO2(Norton, 

55m
2
/g); γ-Al2O3(Engelhard, 183.9m

2
/g); TiO2(Alfa, 127m

2
/g) θαη SiO2(Alfa, 90.2m

2
/g)]. Οη 

πεηξακαηηθέο – εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

θαηαιπηώλ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ζην θεθάιαην 4. Δδώ πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε 

παξαζθεπή ησλ θαηαιπηώλ MoO3/ZrO2 θαη MoO3/Al2O3 παξαζθεπάζηεθαλ θαη 

ραξαθηεξίζηεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ θ. Α. Χξηζηνδνπιάθε [3].  

Σηνλ πίλαθα 6.1 ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ 

πνπ παξαζθεπάζηεθαλ, ελώ ηα δείγκαηα κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ππνδεηθλύνπλ ηα ζπζηήκαηα 

πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε ζεσξεηηθή κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε θαη απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο 

ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ. 

 Ζ ζηαδηαθή αύμεζε ηεο θόξηηζεο ζε ελεξγό θάζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αληίζηνηρε πξννδεπηηθή κείσζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο ηνπ θαηαιύηε γηα όια ηα ζπζηήκαηα, 

εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ ζε TiΟ2, πνπ ε πηώζε πνπ παξαηεξείηαη 

δελ είλαη κνλόηνλε. Σην παξειζόλ, γηα ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3 ζε θνξέα ZrO2 έρεη 

παξαηεξεζεί αληίζηνηρε αζπλέρεηα ζηελ κνλόηνλε κείσζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο απμαλνκέλεο 

ηεο θόξηηζεο ρσξίο λα έρεη απνδνζεί ε ζπκπεξηθνξά θάπνπ ζπγθεθξηκέλα [1]. Ζ ζπκπεξηθνξά 

απηή, κπνξεί λα απνδνζεί ζην έκκεζν “ζθξάγηζκα” θάπνησλ πόξσλ ηεο TiO2 από κεγαιύηεξεο 

ΜνΟx δνκέο ή αθόκε θαη από ην ζρεκαηηζκό θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 (πέξαλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο), πνπ εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπληειεί ζην κπινθάξηζκα ησλ πόξσλ [2]. Ζ 

πξνζζήθε ΜνΟ3 αθόκα θαη ζε ρακειέο πνζόηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εηδηθώλ επηθαλεηώλ ηέηνηνπ είδνπο ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ είηε εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο 

κηθξώλ επηθαλεηαθώλ κνιπβδεληθώλ δνκώλ πνπ „κπινθάξνπλ‟ ηνπο πόξνπο ηνπ θνξέα (sealing)  

είηε θαηαθξήκληζεο ηνπ θνξέα (εηζαγσγή αηόκσλ Μν ζην πιέγκα ηεο TiO2). Δπηπιένλ, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη ε πξννδεπηηθή κείσζε ηεο δηαζέζηκεο, θαη ζπλεπώο κεηξήζηκεο επηθάλεηαο, 

ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο κέζεο δηακέηξνπ ησλ πόξσλ ηνπ θνξέα. 
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Πίνακαρ 6.1: Ηδηόηεηεο ζηεξηδόκελσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ 

Catalyst wt%MoO3 Calcination 
S.A. 

(m
2
/g) 

Surface 

density 

(Mo/nm
2
) 

Crystalline phases 

2MoZr 2 600
o
C/4h 48.7 1.7 ZrO2(monoclinic) 

4MoZr 4 600
o
C/4h 44.3 3.8 ZrO2(monoclinic) 

5.5MoZr 5.5 600
o
C/4h 44.7 5.2 ZrO2(monoclinic) 

7MoZr 7 600
o
C/4h 40.9 7.2 ZrO2(monoclinic) 

10MoZr 10 600
o
C/4h 40.0 10.5 ZrO2, Zr(MoO4)2 

5MoAl 5 650
o
C/6h 185.7 1.1 γ-Al2O3 

10MoAl 10 650
o
C/6h 178.2 2.3 γ-Al2O3 

15MoAl 15 650
o
C/6h 160.8 3.9 γ-Al2O3 

20MoAl 20 650
o
C/6h 124.0 6.7 γ-Al2O3, Al2(MoO4)3 

30MoAl 30 650
o
C/6h 100.2 12.5 γ-Al2O3, Al2(MoO4)3 

3MoTi 3 500
o
C /4h 68.1 1.8 TiO2 (anatase) 

6MoTi 6 500
o
C /4h 80.7 3.1 TiO2 (anatase) 

9MoTi 9.1 500
o
C /4h 82.5 4.6 TiO2 (anatase) 

15MoTi 15 500
o
C /4h 106.0 5.9 TiO2 (anatase) 

21MoTi 21.1 500
o
C /4h 107.9 8.2 TiO2 , MoO3 

35MoTi 35 500
o
C /4h 86.3 17.0 TiO2 , MoO3 

1MoSi 1 550
o
C /5h 86.6 0.5 SiO2 

2MoSi 2 550
o
C /5h 81.4 1.0 SiO2 

7MoSi 7 550
o
C /5h 75.7 3.9 SiO2 , MoO3 
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 Τα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηηλώλ Χ (XRD) ησλ θξέζθσλ ππξσκέλσλ θαηαιπηώλ κε 

ρακειή επηθαλεηαθή ππθλόηεηα, θαηαδεηθλύνπλ ηελ πνιύ θαιή δηαζπνξά ηεο κνιπβδεληθήο 

θάζεο πάλσ ζε όινπο ηνπο θνξείο, πνπ εμ‟ αξρήο είρακε ζαλ ζηόρν. Γηα ηα δείγκαηα ζε θνξέα 

TiO2 ηα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηηλώλ X παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 5, ελώ γηα ηνπο 

θαηαιύηεο ζε θνξέα Al2O3 θαη ZrO2 ζηελ αλαθνξά [3]. Γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο ζε 

θνξέα SiO2 ε απόδνζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ βαζίζηεθε κόλν ζε θαζκαηνζθνπηθά 

δεδνκέλα Raman, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ ζπλέρεηα. Αληίζεηα κε ηα θάζκαηα θαηαιπηώλ 

ρακειήο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο, γηα πςειή θόξηηζε παξαηεξήζεθαλ επηπξόζζεηεο θνξπθέο 

θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ. Δηδηθόηεξα γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο πέξαλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο παξαηεξήζεθαλ νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ ΜνΟ3 ελώ γηα ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηεξηγκέλα ζε ZrO2 θαη Al2O3 ηαπηνπνηήζεθαλ θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηελ ύπαξμε 

κεηθηώλ θξπζηαιιηθώλ ηεο ελεξγνύ θάζεο κε ην θνξέα [Εr(ΜνΟ4)2 θαη Al2(MoO4)3]. Τα 

απνηειέζκαηα απηά εληζρύνληαη θαη από ηελ αληίζηνηρε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε Raman ησλ 

δεηγκάησλ, όπσο απηή ζα ζπδεηεζεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 In situ θαζμαηοζκοπία Raman ηων ςποζηηπιγμένων μολςβδενικών καηαλςηών ςπό 

οξειδωηικέρ ζςνθήκερ 

 

Ζ κνξηαθή δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ πνηθίιεη κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ θνξέσλ θαη θνξηίζεσλ θαη εμειίζζεηαη από κηθξέο κνλνκεξείο δνκέο ζε 

κεγαιύηεξεο κνιπβδεληθέο νκάδεο. Ζ ζύζηαζε ηεο επηθάλεηαο, ε ηνπηθή δνκή ηεο δηεζπαξκέλεο 

κνιπβδεληθήο θάζεο, ε θόξηηζε ζε ΜνΟ3 θαη ε θύζε ηνπ θνξέα απνηεινύλ ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ θαηά ηελ παξαζθεπή θαηαιπηώλ. Ζ 
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εηεξνγέλεηα ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε ησλ 

κνξηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο ηνπηθήο δνκήο ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ πνπ είλαη παξνύζεο 

ζηελ επηθάλεηα ησλ θαηαιπηώλ. Τα θάζκαηα Raman ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ εθηίζεληαη νη θαηαιύηεο. Ζ 

θαζκαηνζθνπία Raman ησλ θαηαιπηώλ θάησ από ζπλζήθεο απνπζία πγξαζίαο κπνξνύλ λα 

δώζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηεξκαηηθνύο Μν=Ο θαη γεθπξσηηθνύο Μν – Ο – Μν 

δεζκνύο [4-8]. Δπηπξνζζέησο νη πιεξνθνξίεο απηέο εμαξηώληαη άκεζα θαη από ηε θόξηηζε ησλ 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ θαζώο επίζεο από ηε ζεξκνθξαζία θαη αέξηα αηκόζθαηξα πνπ ηα 

πεξηβάιινπλ. Σηε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ηα θάζκαηα γηα ηνπο θαηαιύηεο 

MoO3/ZrO2,  MoO3/Al2O3, ΜνΟ3/ΤiΟ2 θαη ΜνΟ3/SiO2 θάησ από ζπλζήθεο ξνήο Ο2 θαη ζε 

ζεξκνθξαζία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνπζία πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ησλ θαηαιπηώλ. Ζ 

θαζκαηνζθνπηθή κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη δηαρσξίδεηαη αλάινγα κε ην κειεηώκελν 

θαηαιπηηθό ζύζηεκα παξαζέηνληαο αξρηθά ηελ εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman ζαλ ζπλάξηεζε 

ηεο θόξηηζεο. Σηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηαιπηηθέο ηδηόηεηεο κόλν ησλ δεηγκάησλ 

πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε, ελώ ζην ηέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο 

ησλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξηαθή δνκή.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 MoO3/ZrO2 

 

 Σην ζρήκα 6.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman ησλ θαηαιπηώλ 

MoO3/ZrO2 ζαλ ζπλάξηεζε ηεο θόξηηζεο ππό ξνή O2 θαη ζε ζεξκνθξαζία 450
ν
C. Ζ ηζρπξή 

θνξπθή πνπ θαίλεηαη ζε όια ηα θάζκαηα Raman ζε ζπρλόηεηα ~620cm
-1

 απνδίδεηαη ζηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 
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ζηελ κνλνθιηληθή θάζε ηνπ ZrO2 [9]. Ζ θνξπθή απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαλνληθνπνίεζε όισλ ησλ θαζκάησλ Raman κε απώηεξν ζηόρν λα είλαη πξνθαλήο ε επίδξαζε 

ηεο θόξηηζεο ζε ελεξγό ζπζηαηηθό ΜνΟ3 ζηα δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Μν – Ο δεζκώλ. Όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηα θάζκαηα Raman, κε αύμεζε 

ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο, ns, ε ζηαδηαθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο από δηεζπαξκέλα ΜνΟx 

είδε νδεγεί ζε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ θνξπθώλ πνπ αθνξνύλ δνλήζεηο ησλ ΜνΟx είδώλ 

ζπγθξίλνληαο κε ηελ αληίζηνηρε θνξπθή ηεο ZrO2. Γηα ηνλ θαηαιύηε 2ΜνΕr κε επηθαλεηαθή 

ππθλόηεηα ns = 1.7 Mo/nm
2
 [θάζκα 6.1(a)], θνξπθέο πνπ αθνξνύλ δνλήζεηο ηεο δηεζπαξκέλεο 

κνιπβδεληθήο θάζεο παξαηεξνύληαη ζε ζπρλόηεηεο 820 – 840 cm
-1

 κε επξύ ραξαθηήξα, 988 cm
-

1
 (ηζρπξή θαη θαιά θαζνξηζκέλε) θαη ~1004 cm

-1
 (αζζελήο). Με ζηαδηαθή αύμεζε ηεο θόξηηζεο 

ηνπ ΜνΟ3, ζηα θάζκαηα 6.1(b) θαη 6.1(c) ησλ θαηαιπηώλ κε επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο ns = 3.8 

Mo/nm
2 

θαη ns = 5.2 Mo/nm
2
 αληίζηνηρα, κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ νη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο: 

(i) ε θνξπθή ζε ζπρλόηεηα 988 cm
-1

 εληζρύεηαη ζε έληαζε θαη ζηαδηαθά κεηαηνπίδεηαη ζε 

πςειόηεξε ζπρλόηεηα (996 cm
-1

) 
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Σσήμα 6.1: In situ θάζκαηα Raman MoO3/ZrO2 θαηαιπηώλ ππό ξνή Ο2 θαη Τ=450
ν
C 

(a)2MoZr; (b)4MoZr; (c)5.5MoZr; (d1)7MoZr, fresh ; (d2)7MoZr, treated; (e)10MoZr. 

ι0=488.0nm, laser power, w=30mW, spectral slit width, ssw=8cm
-1
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ζην θάζκα 6.1(c), (ii) ε θνξπθή ζε ζπρλόηεηα 1004 cm
-1

 ζηαδηαθά επηθαιύπηεηαη θάησ από ηελ 

ηζρπξή θνξπθή ησλ 996 cm
-1

, (iii) ε επξεία θνξπθή ζηελ πεξηνρή ησλ 820 – 840 cm
-1

 εληζρύεηαη 

ζε έληαζε θαη ζηαδηαθά κεηαηνπίδεηαη ζην άλσ άθξν ηνπ εύξνπο (840 cm
-1

). Γηα ηνπο θαηαιύηεο 

7ΜνZr θαη 10ΜνΕr κε αληίζηνηρεο επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο ns = 7.2 Mo/nm
2 

θαη ns = 10.5 

Mo/nm
2
, παξαηεξνύληαη δύν ηζρπξέο νμείεο θνξπθέο ζε ζπρλόηεηεο 743 cm

-1
 θαη 944 cm

-1
 νη 

νπνίεο εληζρύνληαη κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο θαη απνδίδνληαη ζηελ παξνπζία κεηθηήο 

θξπζηαιιηθήο έλσζεο ηεο ελεξγνύ θάζεο κε ην θνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο έλσζεο Zr(MoO4)2 

[3,9,11] . Ίδηα ζπκπεξάζκαηα είραλ εμαρζεί θαη από ηα θάζκαηα πεξίζιαζεο XRD [3]. Γηα ην 

θξέζθν δείγκα 7ΜνΕr [ζρήκα 6.1(d1)], παξαηεξείηαη κηα αζζελήο νμεία θνξπθή ζε ζπρλόηεηα 

822 cm
-1

 ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη απνδίδεηαη ζηε ζπλεηζθνξά λαλνθξπζηαιιηθνύ 

ΜνΟ3 ην νπνίν δελ αληρλεύηεθε ζηα αληίζηνηρα θάζκαηα πεξίζιαζεο XRD. Σην ζεκείν απηό, 

αμηόινγν είλαη λα ηνληζηεί πσο κεηά από αιιεπάιιεινπο θύθινπο αληίδξαζεο νμεηδσηηθήο 

αθπδξνγόλσζεο αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην ε θνξπθή ζηα 822 cm
-1

 δελ εκθαλίδεηαη ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο [ζρήκα 6.1(d2)]. Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε αλαδηαζπνξά ηνπ λαλνθξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα ησλ 

δεηγκάησλ θαηά ηελ δηεμαγσγή νμεηδσαλαγσγηθώλ θύθισλ αληίδξαζεο ODH [12]. 

Γηα ηελ απόδνζε ησλ δηαθξηηώλ θνξπθώλ ησλ δηεζπαξκέλσλ επηθαλεηαθώλ 

κνιπβδεληθώλ ΜνΟx εηδώλ πξέπεη λα είλαη αξρηθά γλσζηέο νη πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο 

ησλ εηδώλ απηώλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, νη πηζαλέο κνξηαθέο 

δηακνξθώζεηο ησλ ΜνΟx δηεζπαξκέλσλ εηδώλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θόξηηζε ζε ΜνΟ3 θαη 

ηελ θύζε ηνπ θνξέα πάλσ ζηνλ νπνίν δηαζπείξνληαη. Οη δηακνξθώζεηο απηέο απνδίδνληαη 

ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 6.2 θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ όια ηα πηζαλά δηεζπαξκέλα είδε πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί θαηά ην παξειζόλ ηόζν από ζεσξεηηθέο κειέηεο όζν θαη από πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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 Γηα ηνπο ΜνΟ3/ΕrO2 θαηαιύηεο, ν δηαρσξηζκόο ησλ θνξπθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

~1000cm
-1

 ζε δηαθξηηά θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 985 θαη 1000cm
-1

 ππνδειώλεη ην 

ζρεκαηηζκό επηθαλεηαθώλ εηδώλ Μν κε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο/κήθε δεζκώλ Μν=Ο. Όζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ζπρλόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ηόζν κεγαιύηεξεο ηάμεο είλαη ν αληίζηνηρνο 

δεζκόο [6,7,13-15]. Έηζη, ε θνξπθή ζηα 1000cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο ηάζεο δεζκώλ Μν=Ο 

ζε απνκνλσκέλα κνλνκεξή είδε ΜνΟ5, κε ζπκκεηξία δηαηαξαγκέλεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο, 

Ο=Μν(Ο-Εr)4. Ζ θνξπθή ζηα 988cm
-1

 νθείιεηαη ζε δνλήζεηο ηάζεο ησλ δεζκώλ Μν=Ο 

νιηγνκεξώλ εηδώλ ΜνΟx ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη κέζσ γεθπξώζεσλ Μν-Ο-Μν πνπ νδεγνύλ 

ζηελ εκθάληζε πξόζζεηεο επξείαο θνξπθήο ζηελ πεξηνρή ησλ 850cm
-1

 εμαηηίαο δνλήζεσλ λ(Μν-

Ο-Μν) [1,6,9,16]. Ζ ζθαίξα ζπλαξκνγήο ηνπ Μν ζε ηέηνηνπ είδνπο νιηγνκεξείο νκάδεο ΜνΟx, 

έρεη από πνιινύο εξεπλεηέο ραξαθηεξηζηεί σο έλα πςειήο δηαηαξαρήο νθηάεδξν [6,9,16]. 

Βέβαηα, γηα έλα θαλνληθό νθηάεδξν ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο γηα ην θεληξηθό άηνκν ηνπ κεηάιινπ 

ζα πξέπεη λα είλαη 6, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ δνκηθώλ δηακνξθώζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο ηνπ Μν είλαη 5, παξαπέκπνληαο πεξηζζόηεξν ζε 

Σσήμα 6.2: Πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ δηεζπαξκέλσλ επηθαλεηαθώλ ΜνΟx 

εηδώλ. (a) κνλνκεξέο είδνο κε CN=4 (mono-oxo), (b) κνλνκεξέο είδνο κε CN=4 (di-

oxo), (c) κνλνκεξέο είδνο κε CN=5(mono-oxo), (d) δηκεξέο είδνο κε CN=5, (e) 

νιηγνκεξέο είδνο κε CN=5 
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ππξακηδηθή παξά νθηαεδξηθή δηάηαμε ησλ αηόκσλ Ο γύξσ από ην άηνκν Μν. Γηα ην ιόγν απηό, 

ε ζπκκεηξία απηήο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ηδηαίηεξα πςειή δηαηαξαρή (κε 

πηζαλόλ κία θελή ζέζε ζπλαξκνγήο ή έλαλ κεγαιύηεξνπ κήθνπο αζζελή δεζκό Μν-Ο 

αληηδηακεηξηθά ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο), ώζηε λα πξνζεγγίζεη ηε δηακόξθσζε νθηαέδξνπ 

γύξσ από ην άηνκν Μν. Ζ ζηαδηαθή κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο Μν=Ο ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο 

κε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο έρεη ζην παξειζόλ απνδνζεί (ζε ζπλδπαζκό κε 

απνηειέζκαηα ραξαθηεξηζκνύ κε άιιεο ηερληθέο) ζηελ ζηαδηαθή δεκηνπξγία κεγαιύηεξσλ 

πνιπκεξηθώλ αιπζίδσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ζεκαληηθή εμαζζέληζε 

ησλ αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν – Ο – Εr βαζηδόκελνη ζηνλ θαλόλα δηαηήξεζεο ηνπ ζζέλνπο 

[3,12]. 

 

 

6.2.2 MoO3/Αl2O3 

 

  Γηα ηελ πεξίπησζε ππνζηεξηγκέλσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ ζε θνξέα Al2O3 δε ζα 

γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην παξόλ εδάθην όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο θόξηηζεο ζηα θάζκαηα 

Raman ησλ δεηγκάησλ γηαηί ήηαλ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ θ.Α. Χξηζηνδνπιάθε [3]. 

Παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηα ζηεξηδόκελα ζπζηήκαηα ζε ZrO2 

εμήρζεζαλ θαη γηα ηνπο MoO3/Αl2O3 θαηαιύηεο, ελώ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο θαζκαηνζθνπηθώλ 

θαη θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημαλ ηελ πηζαλόηεηα ύπαξμεο άκνξθσλ δηεζπαξκέλσλ 

κνιπβδεληθώλ εηδώλ κε δύν ηεξκαηηθνύο δεζκνύο (Σρήκα 6.2.b) [10]. Τν απνηέιεζκα ηεο 

ύπαξμεο  dioxo δνκώλ ζπλέθιηλε απόιπηα θαη κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπ παξειζόληνο, 

ρσξίο βέβαηα λα απνηειεί θαη ηελ απόιπηε πεπνίζεζε άιισλ αλαθνξώλ πνπ πξόθξηλαλ ηηο 

monooxo δνκέο λα είλαη νη θπξίαξρεο γηα όια ηα κνιπβδεληθά ζπζηήκαηα ζε νπνηνδήπνηε 

θαηαιπηηθό θνξέα. Σην θεθάιαην 7, γίλεηαη πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ 

άκνξθσλ δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx εηδώλ κε ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ in 

situ Raman θαη in situ IR θαη ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2. Ζ κειέηε απηή έρεη ζα ζηόρν ηελ 

απνζαθήληζε ηεο πιένλ πηζαλήο κνξηαθήο δηακόξθσζεο (κόλν-όμν ή δη-όμν) γηα ηα MoOx είδε 

ηεο πνπ είλαη δηεζπαξκέλα πάλσ ζην θνξέα. 
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6.2.3 MoO3/ΤiO2 

 

  Γηα ηελ πεξίπησζε ππνζηεξηγκέλσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ ζε θνξέα ΤiΟ2 έγηλε 

εθηελήο αλαθνξά ζην θεθάιαην 5 γη‟ απηό θαη ζηελ παξνύζα παξάγξαθν δε ζα αλαθεξζνύκε 

εθηελώο. Θα παξνπζηαζηνύλ αλαθεθαιαησηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 5 κε ζθνπό λα 

γίλεη ζύγθξηζε κε ηνπο κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο πνπ είλαη ππνζηεξηγκέλνη ζε δηαθνξεηηθνύο 

θνξείο.  

 Σην Σρήκα 5.5 παξνπζηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο ηνπ ΜνΟ3 ζηα θαζκαηνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/TiO2 ππό ξνή Ο2 ζηνπο 450°C. Σπλνπηηθά αλαθέξνπκε 

ηα αθόινπζα: (a) ε θνξπθή ζηελ πεξηνρή ησλ ~1000 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο ηεξκαηηθώλ 

δεζκώλ Μν=Ο, (b) ε αζζελήο – επξεία θνξπθή ζηελ πεξηνρή 860–970cm
-1

 κε θέληξν ζηα ~925 

cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο γεθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν–Ο–Μν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε 

ρακειέο θνξηίζεηο ΜνΟ3, ηα θπξίαξρα είδε ζηελ επηθάλεηα ησλ θαηαιπηώλ είλαη απνκνλσκέλα 

είδε Μν, ελώ ε αύμεζε ζηε θόξηηζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε νιηγνκεξώλ/ πνιπκεξηθώλ αιπζίδσλ 

ζε κηθξό όκσο βαζκό. Έηζη ζα κπνξνύζε λα εμεγεζεί ε κηθξή ελίζρπζε ηεο αζζελνύο θνξπθήο 

ησλ γεθπξσηηθώλ Μν – Ο – Μν  δεζκώλ (~925 cm
-1

) κέρξη ην όξην ησλ ~5 Μν/nm
2
 πνπ είλαη ην 

όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο (15% ΜνΟ3/TiO2). Πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο θόξηηζεο νδεγεί 

ζην ζρεκαηηζκό θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 όπσο θαίλεηαη από ηα θάζκαηα ησλ θαηαιπηώλ 21% θαη 

35 % ζε ΜνΟ3. Οη ηξεηο θνξπθέο ζε ζπρλόηεηεο 390, 510, 630 cm
-1

 θαζώο επίζεο θαη κηα 

αζζελήο επξεία θνξπθή ζηα 790 cm
-1

 απνδίδνληαη ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα ηεο TiO2 ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπηώλ, όπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην ζρήκα 5.2.  

 Δίλαη γεγνλόο όηη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ θνξέα δηαθνξνπνηείηαη ε ηνπηθή δνκή ηεο 

επηθάλεηαο ιόγσ δηαθνξεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο ελεξγνύ θάζεο κε ηνλ εθάζηνηε θνξέα 

[4,6,8,40]. Ζ απνζαθήληζε ησλ εθάζηνηε κνξηαθώλ δνκώλ έρεη πξνθύςεη από ζπλδπαζκό 

πεηξακαηηθώλ θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ζεσξεηηθώλ κνληέισλ. Οη ζπρλόηεηεο 

δόλεζεο δεζκώλ Me – O πνπ ιακβάλνληαη από ηε θαζκαηνζθνπία Raman κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κήθνπο θαη ηεο ηζρύνο ηνπ αληίζηνηρνπ 

δεζκνύ βάζε ηνλ θαλόλα δηαηήξεζεο ζζέλνπο. Σε αληίζεζε κε ηα MoO3/Αl2O3 θαη MoO3/ZrO2 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, είλαη αμηόινγν λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο ηεο ζεκαληηθήο 
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δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο θόξηηζεο. Σηνπο 

MoO3/Αl2O3 θαη MoO3/ZrO2 θαηαιύηεο ππάξρεη ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο θνξπθήο ησλ Μν – Ο 

–Μν δηακνξθώζεσλ κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο ηνπ ΜνΟ3 εμαηηίαο ηεο ζηαδηαθήο αύμεζεο ηνπ 

βαζκνύ πνιπκεξηζκνύ ησλ επηθαλεηαθώλ ΜνΟx εηδώλ. Δλ αληηζέζεη, ε θαζκαηνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ΜνΟ3/ΤiO2 θαηαιπηώλ δηαθέξεη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ αληίζηνηρε ελίζρπζε 

ηεο θνξπθήο ησλ Μν – Ο – Μν δεζκώλ. Παξαηεξείηαη πσο ε αύμεζε ηεο θόξηηζεο δελ έρεη σο 

αληίζηνηρν απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ θνξπθώλ ησλ Μν – Ο – Μν δεζκώλ 

πηζαλόηαηα ιόγσ επηιεθηηθήο δξάζεο ηνπ θνξέα TiO2 ζηε δεκηνπξγία θπξίσο κνλνκεξώλ 

κνιπβδεληθώλ εηδώλ θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ θαηαιπηώλ. Ίδηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ πξόζθαηα 

δεκνζηεπζεί γηα κνιπβδεληθνύο ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ζε θνξέα TiO2 πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ κέζνδν EDF. Μειεηώληαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο ηε ρεκεία 

ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπ δηαιύκαηνο παξαζθεπήο έγηλε ηαπηνπνίεζε ησλ πηζαλώλ κνξηαθώλ 

κνιπβδεληθώλ ζπκπιόθσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε δηεπηθάλεηα ζπλαξηήζεη ηεο ζπγθέληξσζεο θαη 

ηνπ pH ηνπ δηαιύκαηνο. Τα απνηειέζκαηα απηά εληζρύζεθαλ απόιπηα θαη από θαζκαηνζθνπηθή 

κειέηε Raman ησλ πδαηηθώλ δηαιπκάησλ παξαζθεπήο [17,18]. 

 

 

 

6.2.4 MoO3/SiO2 

 

  Οη ππνζηεξηγκέλνη θαηαιύηεο κεηάιισλ κεηάπησζεο ζε θνξέα SiO2 έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί από πνιινύο σο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ [4,8,19]. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή έγθεηηαη ζηελ αζζελή αιιειεπίδξαζε ηνπ θνξέα SiO2 κε ηα εθάζηνηε 

ελαπνηηζέκελα ελεξγά ζπζηαηηθά. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε κνξηαθή δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ 

κνιπβδεληθώλ εηδώλ εμειίζζεηαη από κνλνκεξείο ΜνΟ4 ή ΜνΟ5 δνκέο ζε κεγαιύηεξεο (ΜνΟx)n 

θαζώο θαη θξπζηαιιηθό ΜνΟ3 κε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο πέξαλ ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Γηα ηνπο ππνζηεξηγκέλνπο ΜνΟ3/SiO2 θαηαιύηεο, παξαηεξείηαη ε 

δεκηνπξγία θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 αθόκα θαη ζε ζεκαληηθά ρακειέο θνξηίζεηο (ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο θνξείο) εμαηηίαο ηεο ρακειήο δξαζηηθόηεηαο ησλ Si – OH νκάδσλ ηνπ θνξέα [16,20,21]. 
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Σσήμα 6.4: In situ θάζκαηα Raman MoO3/SiO2 θαηαιπηώλ ππό ξνή Ο2 θαη Τ=500
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Σην ζρήκα 6.4 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman ησλ ΜνΟ3/SiO2 θαηαιπηώλ κε ηε 

θόξηηζε θάησ από ζπλζήθεο ξνήο Ο2 θαη ζε ζεξκνθξαζία 500°C. Γηα ηα δύν δείγκαηα κε 

ρακειή θόξηηζε (1ΜνSi θαη 2MoSi), ζε ζπρλόηεηεο 604, 795 θαη ~1060 cm
-1

 παξαηεξνύληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα SiO2 ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά Raman.  

Σηελ πεξηνρή ησλ 900 – 1000 cm
-1

 κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε δύν ηζρπξέο θνξπθέο ζε 

ζπρλόηεηεο 932 θαη ~985 cm
-1

 θαζώο επίζεο θαη κηα αζζελή θνξπθή ζηνπο 910cm
-1

 πνπ 

πηζαλόηαηα απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο δηαθξηηώλ δηεζπαξκέλσλ MoOx εηδώλ. Με πεξαηηέξσ 

αύμεζε ηεο θόξηηζεο (7MoSi) ηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηθξαηνύλ είλαη απηά 

ηνπ θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3. Αμηόινγν είλαη λα αλαθεξζεί, πσο παξαηεξείηαη ε παξνπζία 

θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 αθόκα θαη ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο (γηα ην 

δείγκα 7MoSi, ns=3.9Μν/nm
2
), γεγνλόο πνπο θαηαδεηθλύεη ην ρακειό όξην κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο ελ αληηζέζεη κε άιινπο θνξείο. Τα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ηα ΜνΟ3/SiO2 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. 

 Σηελ παξνύζα δηαηξηβή δελ έρνπλ κειεηεζεί ζε κεγάιε έθηαζε ηα ΜνΟ3/SiO2 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. Παξ‟ όια απηά, αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα κεξηθά απνηειέζκαηα από 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζε δνλεηηθέο κειέηεο Raman θαη ΗR γηα ηηο πηζαλέο 

κνξηαθέο δηακνξθώζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνξέα SiO2. Οη απόςεηο ζηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ηηο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ MoOx δηεζπαξκέλσλ εηδώλ ζε SiO2 πνπ 

επηθξαηνύλ δε ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ζπγθιίλνπλ απόιπηα. Ωζηόζν, απνηειεί θνηλή 

πεπνίζεζε πσο ε απνπζία Μν – Ο –Μν γεθπξσηηθώλ δεζκώλ θαηαδεηθλύεη ηελ ύπαξμε θπξίσο 

κνλνκεξώλ κνιπβδεληθώλ δνκώλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα [16,20-22]. Τν απνηέιεζκα απηό 

έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά από κειέηεο ΔΧΑFS πνπ δείρλνπλ όηη ζηε ζθαίξα ζπλαξκνγήο 

ππάξρεη ζρεδόλ πιήξεο απνπζία Μν – Μν γεηηόλσλ ζηηο ΜνΟx/SiO2 δηακνξθώζεηο [20,22]. 

Δπηπξνζζέησο, ηα EXAFS απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ ύπαξμε θπξίσο ελόο ηεξκαηηθνύ 

Μν=Ο δεζκνύ ελώ ηαπηόρξνλα ε ζπλύπαξμε ησλ Raman/IR θνξπθώλ ζε ζπρλόηεηα 986cm
-1

 

θαη ε εκθάληζε δύν θνξπθώλ IR εμαηηίαο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 πξνθξίλνπλ ηελ mono-

oxo δνκή γηα ηα κνλνκεξή δηεζπαξκέλα είδε [20-23]. Από ηελ άιιε πιεπξά, in situ θάζκαηα 

Raman αθπδαησκέλσλ ΜνΟ3/SiO2 θαηαιπηώλ έρνπλ εξκελεπηεί ελαιιαθηηθά. Ζ παξνπζία 
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ηζρπξήο νμείαο θνξπθήο ζε πςειόηεξε ζπρλόηεηα (~1020 cm
-1

) έρεη απνδνζεί ζηηο δνλήζεηο 

λs(Μν=Ο) ησλ mono-oxo Ο=Μν(– Ο – Si)4 δηακνξθώζεσλ ελώ ζηελ πεξηνρή ησλ ~976-988 cm
-

1
 ζε δνλήζεηο λs(Μν(=Ο)2) ησλ (Ο=)2Μν(– Ο – Si)2 επηθαλεηαθώλ δνκώλ. Ζ αλακελόκελε 

αληηζπκκεηξηθή δόλεζε, λs, ησλ Μν(=Ο)2 δεζκώλ απνδόζεθε ζηα αληίζηνηρα θάζκαηα Raman 

ζε έλαλ “ώκν‟ πνπ εκθαλίδεηαη ιόγσ αζπκκεηξίαο  ζηελ πεξηνρή ησλ ~965-975 cm
-1

. Τα 

απνηειέζκαηα απηά έρνπλ εληζρπζεί πεξαηηέξσ από DFT κειέηεο ζε ΜνΟ3/SiO2 θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα ππνινγίδνληαο ηηο ζεσξεηηθά αλακελόκελεο θνξπθέο δόλεζεο γηα ηα di-oxo 

(Ο=)2Μν(–Ο–Si)2 κνξηαθέο δνκέο [25]. Ζ γλώζε ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ ηδηνηήησλ νμν-

αινγνληδίσλ ηνπ κνιπβδελίνπ θαη ε ρξήζε ηνπο ζαλ ελώζεηο αλαθνξάο, έρεη απνηειέζεη 

ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ αληηζηνίρεζε θνξπθώλ Raman κε ηηο αληίζηνηρεο δνλήζεηο. Αξθεηά 

αέξηα mono-oxo νμν-αινγνλίδηα Χ4Μν=Ο έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά θαη παξνπζηάδνπλ Μν=Ο 

δνλήζεηο πνπ πνηθίινπλ ζην εύξνο 1008 – 1039 cm
-1

 κε αύμεζε ηεο ειεθηξαξλεηηθόηεηαο ηνπ 

αινγνληδίνπ (Cl<F) ελώ ηαπηόρξνλα γηα ην di-oxo Br2Mo(=O)2 αέξην παξαηεξνύληαη θνξπθέο 

ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο [λs(Μν(=Ο)2) ζηα 995 cm
-1

 θαη λas(Μν(=Ο)2)  ζηα 970 cm
-1 

[7]. 

Πξόζθαηα, από ηνπο Lee and Wachs [42] παξνπζηάζηεθε εθηελήο κειέηε θαηαιπηώλ 

ΜνΟ3/SiO2 κε ρξήζε θαζκαηνζθνπηώλ in situ Raman θαη in situ UV-Vis DRS. Τα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνθξίλνπλ ζαλ πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ηόζν 

απνκνλσκέλεο (Ο=)2Μν(–Ο–Si)2 di-oxo ελώζεηο (ζπρλόηεηεο δόλεζεο ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ζην 

εύξνο 976-991 cm 
-1

), όζν θαη mono-oxo Ο=Μν(–Ο–Si)4 δνκέο κε ηε ζπρλόηεηα δόλεζεο ηνπ 

Μν=Ο ηεξκαηηθνύ δεζκνύ λα παξαηεξείηαη ζηνπο 1020 cm
-1

. Τα πεηξακαηηθά δεδνκέλα  ησλ 

Lee and Wachs [42] βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ Bell 

et al. πνπ πξνηάζεθαλ πξόζθαηα ζηε βηβιηνγξαθία [43]. Τα απνηειέζκαηα ηεο DFT κειέηεο γηα 

ηηο δνλήζεηο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ γηα απνκνλσκέλεο ΜνΟ4 di-oxo ελώζεηο πξνβιέπνπλ 

Ο=Μν=Ο δνλήζεηο ζε ζπρλόηεηεο 995(λs)/977(λas) cm
-1 

ελώ γηα κνλνκεξήο ΜνΟ5 mono-oxo 

ελώζεηο  ε δόλεζε ηνπ ηεξκαηηθνύ Μν=Ο δεζκνύ αλακέλεηαη ζην εύξνο 1014-1017 cm
-1

. 
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Σσήμα 6.5: Μνλνζηξσκαηηθνί ΜνΟ3 θαηαιύηεο ζε θνξείο Al2O3 

(a), ZrO2 (b), TiO2 (c), θαη SiO2 (d) ππό νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο θαη 

ζεξκνθξαζία 450°C. 

6.2.5 Μονοστρωματικοί καταλύτες 

 

  Τα θάζκαηα Raman πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνπο ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο MoO3/ZrO2, 

MoO3/Al2O3, ΜνΟ3/ΤiΟ2 θαη ΜνΟ3/SiO2 πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζεσξεηηθό όξην ηεο 

κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο ππό ζπλζήθεο ξνήο Ο2 θαη ζεξκνθξαζία 450°C παξνπζηάδνληαη ζην 

Σρήκα 6.5. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα κε όξην θνληά ζε απηό ηνπ 
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κνλνζηξώκαηνο, έρνπλ ππνγξακκηζηεί ζηνλ πίλαθα 6.1. Δίλαη πξνθαλέο, πσο ζηα θάζκαηα 

Raman όισλ ησλ θαηαιπηώλ δελ παξαηεξνύληαη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ θξπζηαιιηθνύ 

ΜνΟ3, γεγνλόο πνπ πηζηνπνηεί ζαθώο ηελ πνιύ θαιή δηαζπνξά ηεο ελεξγνύ θάζεο πάλσ ζηνπο 

θνξείο αθόκα θαη ζε ζρεηηθά πςειέο θνξηίζεηο. 

 Οη πίλαθεο 6.2 θαη 6.3 ζπλνςίδνπλ αληίζηνηρα ηηο παξαηεξνύκελεο πεηξακαηηθά 

ζπρλόηεηεο Raman πνπ απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο Μν – Ο δεζκώλ ηόζν ησλ απνκνλσκέλσλ 

κνλνκεξώλ όζν θαη ησλ κεγαιύηεξσλ πνιπκεξηθώλ (ΜνΟx)n εηδώλ ελώ ηαπηόρξνλα 

ζπγθεληξώλνληαη θαη νη πηζαλέο πξνηεηλόκελεο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ εηδώλ απηώλ. 

 

 

 

Πίνακαρ 6.2: Σύλνςε θαζκαηνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο 

θαηαιπηώλ κε ρακειή θόξηηζε 

Catalyst Low Coverage (ns<1.7Mo/nm
2
) 

 Mo =O (cm
-1

) 
Mo – O – Mo 

(cm
-1

) 
Possible structures 

MoO3/Al2O3 994 850 

Isolated, CN=4 (mono-oxo); 

[Κεθ.7] 

polymolybdate, CN=5 

(low presence) 

MoO3/ZrO2 1002 837 

Isolated, CN=5 (mono-oxo);  

[Κεθ.7] 

 

polymolybdate, CN=5 

MoO3/TiO2 994 ~920 

Isolated, CN=4 (mono-oxo ? ) 

[Κεθ.7] 

 Isolated, CN=4 (mono-oxo ? ) 

MoO3/SiO2 938/920, 988 830, 875 Isolated, CN=4 

[ 42,44] 
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Πίνακαρ 6.2: Σύλνςε θαζκαηνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πηζαλέο κνξηαθέο δηακνξθώζεηο 

θαηαιπηώλ κε θόξηηζε ζην όξην ηεο κνλνζησκαηηθήο θάιπςεο 

Catalyst High Coverage (approximate monolayer) 

 Mo =O (cm
-1

) 
Mo – O – Mo 

(cm
-1

) 
Possible structures 

MoO3/Al2O3 1002 855 polymolybdate, CN=5 

MoO3/ZrO2 995 851 polymolybdate, CN=5 

MoO3/TiO2 994 ~900 – 930  

Isolated, CN=4 (mono-oxo ) 

[Κεθ.7] 

Isolated, CN=5 (mono-oxo) 

polymolybdate, CN=5 

(low presence) 

MoO3/SiO2 938/920, 988 830, 875 Isolated, CN=4 

[ 42,44] 

 

Από ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, είλαη πξνθαλέο πσο ε 

επηινγή ηνπ θνξέα/ππνζηξώκαηνο είλαη κηα από ηηο θξηζηκόηεξεο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα 

κειεηεζεί θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ θαηαιπηώλ. Ζ ελαπόζεζε ηεο ελεξγνύ θάζεο ζηελ 

επηθάλεηα δηαθνξεηηθώλ θνξέσλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηε θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαζώο 

επίζεο θαη ησλ νμηλνβαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θνξέα κε απνηέιεζκα ε κνξηαθή δνκή ησλ 

δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx εηδώλ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, 

παξαηεξνύκε πσο ηόζν ζε ρακειέο όζν θαη ζε πςειέο θνξηίζεηο, γηα όια ηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα, ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ κνξηαθή δνκή έγθεηηαη ζηελ ύπαξμε πηζαλώλ δηεζπαξκέλσλ 

δνκώλ κε πνιιαπιόηεηα ζηνλ αξηζκό ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Μν=Ο θαζώο επίζεο θαη ζηελ 

παξνπζία ή κε δνκώλ κε γεθπξώζεηο Μν – Ο – Μν. Ταπηόρξνλα ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο ηεο 

ζθαίξαο ηνπ Μν θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηε θύζε ηνπ θνξέα, ελώ κε ηε ζεηξά 

ηνπ επεξεάδεη ηε κνξηαθή δνκή ησλ επηθαλεηαθά δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ. Ωζηόζν, ε 

ζπδήηεζε γηα ηε κνξηαθή δνκή θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη πάληα κε ηα 

αληίζηνηρα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα κε ζθνπό ηελ δηεμαγσγή ζρέζεσλ κνξηαθήο δνκήο θαη 

θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο γηα ηελ εθάζηνηε κειεηώκελε αληίδξαζε. Έηζη ζηελ επόκελε 
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παξάγξαθν ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα κνλνζηξσκαηηθά 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

 

 

 

6.3 Καηαλςηική αποηελεζμαηικόηηηα μονοζηπωμαηικών καηαλςηών 

 

 Σηελ παξνύζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ κεηάιινπ ηνπ 

θνξέα ζηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ 

αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ πεξηγξάθεθε 

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 4 θαη ήηαλ ίδηα γηα θάζε δείγκα πνπ εμεηάζηεθε θαη παξνπζηάδεηαη 

εδώ. Οη ζεξκνθξαζίεο αληίδξαζεο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηα θαηαιπηηθά πεηξάκαηα ήηαλ ελ γέλεη 

ζηαζεξέο θαη θπκάλζεθαλ ζην εύξνο 420 – 540°C ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κνιπβδεληθώλ 

θαηαιπηώλ ζε θνξέα TiO2 ζεξκνθξαζηαθνί πεξηνξηζκνί εμαηηίαο κεηαζρεκαηηζκνύ θάζεο ηνπ 

θνξέα δελ επέηξεςαλ ηε ιήςε θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ πέξαλ ησλ 500°C. Ζ επηινγή ησλ 

ζπλζεθώλ ρξόλνπ παξακνλήο είρε σο ζθνπό θάζε θνξά ηε δηαηήξεζε δηαθνξηθώλ ζπλζεθώλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηδξαζηήξα (κεηαηξνπή αηζαλίνπ <15%) γη‟ απηό θαη νη ηηκέο ηνπ ιόγνπ W/F 

δηαθέξνπλ γηα ηα εμεηαδόκελα δείγκαηα. Ωζηόζν, όια ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα εμεηάζηεθαλ 

ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θνηλό W/F ην νπνίν ήηαλ 0.28g.s/cm
3
. 

 Τν ζρήκα 6.5 παξνπζηάδεη ηελ εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο ηνπ αηζαλίνπ ζαλ 

ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα όινπο ηνπο κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο ζην εύξνο ησλ 420 

– 540°C. Οη ζπλζήθεο αληηδξώληνο κίγκαηνο επηιέρζεζαλ έηζη ώζηε νη ζπγθξίζεηο λα γίλνπλ γηα 

ρξόλν παξακνλήο ζηαζεξό κε ηηκή W/F=0.28g.s/cm
3
. Σπγθεθξηκέλα, νη ξπζκνί πνπ 

παξνπζηάδνπκε έρνπλ θαλνληθνπνηεζεί κε ηελ επηθάλεηα ησλ θαηαιπηώλ θαη εθθξάδνληαη σο 

μmol C2H6 converted/m
2
s. Με αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ 

παξαηεξνύκελσλ ξπζκώλ πνπ έρεη εθζεηηθή ηάζε. Δπηπιένλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

θνξέα παξαηεξείηαη ε αθόινπζε αιιεινπρία γηα ηνπο ξπζκνύο : MoSi < MoTi < MoAl < MoZr. 

Αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ξπζκνύ κε αιιαγή ηνπ θνξέα έρνπλ αλαθεξζεί ζε 
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ππνζηεξηγκέλνπο V2O5 θαηαιύηεο γηα ηελ ODH αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (C2 – C3) 

[20,26,27] θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ νμείδσζε ηεο κεζαλόιεο [28]. Σηα V2O5 ππνζηεξηγκέλα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη έσο θαη ηξεηο θνξέο πςειόηεξεο ηηκέο 

ξπζκώλ, γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζηελ πςειόηεξε εγγελή ελεξγόηεηα ηνπ V απ‟όηη ην Μν [18]. 

Σηε βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί, ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα γηα κνιπβδεληθνύο 

ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ζε Al2O3 θαη TiO2 γηα ηελ ODH ηνπ αηζαλίνπ κε απηά πνπ 

θαίλνληαη ζην ζρήκα 6.5, κε ηελ δηαθνξά όηη νη θαηαιύηεο ΜνΟ3/TiO2 δείρλνπλ πςειόηεξεο 

ηηκέο ελεξγόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ΜνΟ3/Αl2O3 [26]. Τν πξνθίι ηεο κεηαηξνπήο 

κε ηε ζεξκνθξαζία θαίλεηαη ζην Σρήκα 6.6 γηα όια ηα κνλνζηξσκαηηθά δείγκαηα θαη είλαη 

παξαπιήζηα απηνύ πνπ δείρλνπλ νη ξπζκνί ζην Σρήκα 6.5. Ωζηόζν πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο γηα 

θάζε κειεηώκελε ζεξκνθξαζία ε κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ γηα ηνλ ΜνΟ3/Αl2O3 κνλνζηξσκαηηθό 

θαηαιύηε παξνπζηάδεη πςειόηεξεο ηηκέο κεηαηξνπήο, ε νπνία αλέξρεηαη ~20% γηα ζεξκνθξαζία 

540°C. 
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Σσήμα 6.5: Δμάξηεζε ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο (μmol C2H6 converted/m
2
s) από ηελ 

ζεξκνθξαζία γηα ηνπο κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο 
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Μειεηήζεθε επηπξνζζέησο ε ζρέζε εθιεθηηθόηεηαο/κεηαηξνπήο γηα όια ηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα ζην εύξνο 420 – 540°C θαη γηα κηα ζεηξά ζπλζεθώλ ρξόλσλ παξακνλήο ζην εύξνο 

0.05 – 1.35g.s/cm
3
 αλάινγα κε ηνλ θαηαιύηε. Τν Σρήκα 6.7 παξνπζηάδεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο πξνο παξαγόκελν αηζπιέλην από ηε κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ ζε ζεξκνθξαζία 

500°C ηηκέο W/F πνπ νδεγνύλ ζηηο αληίζηνηρεο κεηαηξνπέο γηα θάζε θαηαιύηε. Ο 

κνλνζηξσκαηηθόο ΜνΟ3/SiO2 θαηαιύηεο παξνπζηάδεη κηα πνιύ ρακειή θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ηξία κνλνζηξσκαηηθά δείγκαηα. Γηα ηνπο κνλνζηξσκαηηθνύο 

κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ζε θνξέα Al2O3 θαη TiO2 παξαηεξνύκε κνλόηνλε κείσζε ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο ζε αηζπιέλην κε αύμεζε ηεο κεηαηξνπήο. Τν δείγκα ζε θνξέα Al2O3  

παξνπζηάδεη ζε θάζε ηηκή κεηαηξνπήο ηηο πςειόηεξεο ηηκέο εθιεθηηθόηεηαο. Ο θαηαιύηεο ζε 

θνξέα ZrO2 παξνπζηάδεη κηα ελδηαθέξνπζα ζπκπεξηθνξά, θαζόηη ε εθιεθηηθόηεηά ηνπ πξνο 

C2H4 είλαη ζρεδόλ ζηαζεξή απμαλνκέλεο ηεο κεηαηξνπήο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα 

παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο εθιεθηηθόηεηαο ζε κεγάιεο κεηαηξνπέο. 

Σσήμα 6.6: Δμάξηεζε κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ από ηελ ζεξκνθξαζία γηα ηνπο 

κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο 
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Σηξέθνπκε ηώξα ηελ πξνζνρή καο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο εθιεθηηθόηεηαο ζηα 

παξαπξντόληα ηεο ODH ηνπ αηζαλίνπ. Σην θεθάιαην 5 παξνπζηάζηεθε ε εμάξηεζε όισλ ησλ 

πξντόλησλ ηεο ODH αληίδξαζεο ζπλαξηήζεη ηεο κεηαηξνπήο γηα ηνπο θαηαιύηεο MoO3/ΤiO2. 

Όπσο παξαηεξήζεθε, ε εθιεθηηθόηεηα πξνο C2H4 θαζώο επίζεο θαη πξνο COx εμαξηάηαη άκεζα 

ηόζν από ηε θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό όζν θαη από ηα επίπεδα κεηαηξνπήο. Μάιηζηα, 

θαίλεηαη πσο ε ζρέζε κεηαμύ θόξηηζεο – κεηαηξνπήο – εθιεθηηθόηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο ODH αληίδξαζεο αιθαλίσλ. Ζ ίδηα ζπκπεξηθνξά γηα ηε 

ζρέζε εθιεθηηθόηεηαο ζε COx κε ηε κεηαηξνπή είρε παξαηεξεζεί θαη γηα ηα MoO3/Al2O3 θαη 

MoO3/ZrO2 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, όπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ 

Α. Χξηζηνδνπιάθε [3,10,12], θαη ζπγθιίλνπλ ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο: (a) κε αύμεζε ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ αηζαλίνπ παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο πξνο COx, (b) ε 

εθιεθηηθόηεηα πξνο CO δείρλεη λα εμαξηάηαη άκεζα από ηα επίπεδα ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηνπ 

αηζπιελίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη από δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο θαύζεσο 
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Σσήμα 6.7: Δμάξηεζε εθιεθηηθόηεηαο C2H4 από ηελ κεηαηξνπή ηνπ C2H4 ζε ζεξκνθξαζία 

500°C 
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ηνπ επηζπκεηνύ C2H4 θαη (c) ε παξαγσγή CO2 νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ κε εθιεθηηθή 

κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ από αθάιππηεο ζέζεηο θαη θέληξα ηνπ θνξέα. Σπλδπάδνληαο απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Σρήκα 6.7) γίλεηαη θαλεξό πσο ε 

παξνπζία ζηαζεξώλ επηπέδσλ εθιεθηηθόηεηαο ζηελ πεξίπησζε ησλ MoO3/ZrO2 θαηαιπηώλ είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ πηζαλή παξνπζία πην “εθιεθηηθώλ” κνιπβδεληθώλ θέληξσλ γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ αηζαλίνπ ή “κε εθιεθηηθώλ” θέληξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαύζε ηνπ αηζπιελίνπ 

ζε COx. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε ησλ θαηλόκελσλ ξπζκώλ TOF (TOF: ξπζκόο 

θαηαλάισζεο αηζαλίνπ αλά άηνκν Μν) από ηε ζεξκνθξαζία κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ 

Arrhenius. Σην ζρήκα 6.8 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα Arrhenius, εθθξαζκέλα σο ν lnTOF 

ζπλαξηήζεη ηνπ 1/Τ, γηα ηνπο ΜνΟ3 θαηαιύηεο ππνζηεξηγκέλνπο ζηνπο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο 

θνξείο θαη θόξηηζε πιεζίνλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Τν ζεξκνθξαζηαθό εύξνο ησλ 

κεηξήζεσλ απηώλ ήηαλ 420 – 540°C θαη ν ρξόλνο παξακνλήο ήηαλ ζηαζεξόο γηα όια ηα 

δείγκαηα W/F=0.28g.s/cm
3
. Σε θάζε ζεξκνθξαζία νη ξπζκνί TOF αθνινπζνύλ ζεηξά: ΜνΕr > 

MoAl > MoTi > MoSi. Οη θαηλόκελεο ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηηο 

θιίζεηο ζηα δηαγξάκκαηα Arrhenius, είραλ αθξηβώο αληίζεηε ζπκπεξηθνξά: Ea(MoZr)=88kJ/mol 

< Ea(MoAl)=97kJ/mol < Ea(MoTi)=125kJ/mol < Ea(MoSi)=278kJ/mol. Ζ έιιεηςε 

πεξηζζόηεξσλ ησλ δύν ζεκείσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηεξηδόκελνπ θαηαιύηε ζε θνξέα SiO2 

νθείιεηαη ζηηο ρακειέο – κε κεηξήζηκεο ηηκέο κεηαηξνπήο αηζαλίνπ, γη‟ απηό ε ελέξγεηα 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο αλαθέξεηαη κόλν ελδεηθηηθά. Ζ παξαηεξνύκελε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαηεξνύκελσλ ξπζκώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ ελεξγνπνίεζεο γηα ηα δείγκαηα 

ζε δηαθνξεηηθό θνξέα είλαη γηαηί ε αύμεζε ηεο θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπλεπάγεηαη 

κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα δηάζπαζεο ηνπ C – H δεζκνύ (ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα) ην νπνίν κε ηε  

ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ελέξγεηαο ελεξγνπνίεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν βήκα [29]. 
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6.4. Επί ηων ενεπγών κένηπων. Σσέζειρ δομήρ – ενεπγόηηηαρ/επίδπαζη ηος θοπέα 

 

 Τα δεδνκέλα θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο – ελεξγόηεηαο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηα 

δείγκαηα κνλνζηξσκαηηθώλ ΜνΟ3 θαηαιπηώλ ζε θνξείο TiO2, ΕrO2, Al2O3 θαη SiO2 ζπγθιίλνπλ 

κε ηνλ γεληθόηεξα απνδεθηό κεραληζκό πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ αληίδξαζε νμεηδσηηθήο 

αθπδξνγόλσζεο αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο [32]. Σηελ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη 

πσο ε αληίδξαζε ODH αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πάλσ από θαηαιύηεο νμεηδίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο κεραληζκνύ Mars-van Krevelen νμεηδναλαγσγηθνύ ηύπνπ 

[4,33,34]. 
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Σσήμα 6.8: Γηαγξάκκαηα Arrehnius γηα ηνπο κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο γηα ρξόλν παξακνλήο 

W/F=0.28g.s/cm
3
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Σσήμα 6.9: Πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο γηα ηελ νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ ζε 

αηζπιέλην 

* Αζθενώς ροθημένα ενδιάμεζα τημικά είδη ζηην  καηαλσηική επιθάνεια 

 

 

  Καηά ην κεραληζκό απηό ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο αληίδξαζεο πεξηιακβάλεηαη 

πιεγκαηηθό νμπγόλνπ πνπ θαηά γεληθή νκνινγία ζπκκεηέρεη ζην ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα ηεο 

αληίδξαζεο. Δπίζεο ζηα ζηάδηα απηά, δεκηνπξγνύληαη αζζελώο ξνθεκέλα ελδηάκεζα ρεκηθά 

είδε. Ζ εμαθξίβσζε ηεο θύζεο ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ δεζκνύ C – H απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα. Σην 

παξόλ θεθάιαην κειεηήζεθαλ θαηαιύηεο ΜνΟ3 ππνζηεξηγκέλνη ζε δηαθνξεηηθνύο θνξείο κε 

θαιύςεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Όπσο έρνπλ δείμεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, ε κνξηαθή δνκή ησλ επηθαλεηαθά δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx 

εηδώλ ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζπγθιίλεη ζηελ παξνπζία mono-oxo ηόζν 

κνλνκεξώλ όζν θαη πνιπκεξηθώλ δνκώλ γηα θάζε θαηαιπηηθό ζύζηεκα (εθηόο ησλ ΜνΟ3/SiO2 

θαηαιπηώλ) ελώ ε παξνπζία Μν–Ο–Μν γεηηνληθώλ δηακνξθώζεσλ θαηαδεηθλύεη ηελ επηιεθηηθή 

δεκηνπξγία πνιπκεξηθώλ δνκώλ αλάινγα κε ην θνξέα πνπ δηαζπείξεηαη ε ελεξγόο θάζε. Έηζη, 
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ζπζρεηίζεηο κνξηαθήο δνκήο θαη θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο, όζνλ αθνξά ην πιεγκαηηθό νμπγόλν, 

πξέπεη λα γίλνπλ κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ Μν=Ο, Μν – Ο – Μν θαη Μν – Ο 

– Support (Zr, Al, Ti, Si) δεζκώλ ζηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα. Δπίδξαζε ησλ θαηαιπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ από αθάιππηεο ζέζεηο ηνπ θνξέα ή από θξπζηαιιηθή θάζε ΜνΟ3 ηνπ ελεξγνύ 

ζπζηαηηθνύ είλαη ακειεηέα εμαηηίαο ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θύζεο ησλ θαηαιπηώλ.  

 Ζ εμέηαζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ ζηελ θαηαιπηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα έρεη θαηά ην παξειζόλ δηεξεπλεζεί. Οη πιεηνλόηεηα ησλ αλαθνξώλ 

ζπγθιίλνπλ ζην απνηέιεζκα ηεο κε εθιεθηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ δεζκώλ απηώλ ζην 

ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα ηόζν γηα ηελ αληίδξαζε ηεο νμείδσζεο ηεο κεζαλόιεο όζν θαη γηα ηελ 

νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην από θαηαιύηεο ΜνΟ3/Al2O3. Ωζηόζν, 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε πξνζνρή θαη ε άπνςε πσο δεζκνί Μν=Ο πεξηιακβάλνληαη ζην 

ελδηάκεζν θαη ζεκαληηθό ζηάδην ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ C – H δεζκνύ γηα ηελ νμεηδσηηθή 

αθπδξνγόλσζε ηνπ πξνπαλίνπ από ΜνΟ3/ZrO2 θαηαιύηεο. Ωζηόζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάζακε ζην θεθάιαην 5 γηα ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/TiO2 γηα ηε κειέηε ηεο αλαγσγήο ησλ 

ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ, όπσο πξνέθπςε από θαζκαηνζθνπηθή κειέηε Raman, θαηέδεημαλ 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ Μν=Ο δεζκώλ ζε δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο θαύζεσο είηε ηνπ αηζαλίνπ 

είηε ηνπ παξαγώκελνπ αηζπιελίνπ.  

Ζ πηζαλή παξνπζία αλνκνηνγέλεηαο ζηνλ αξηζκό ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ αλά άηνκν 

ελεξγνύ κεηάιινπ (π.ρ. mono-oxo ή di-oxo δνκέο) ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθή 

παξάκεηξν πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε κεγαιύηεξν βαζκό γηα ηελ εμαγσγή ζρέζεσλ κεηαμύ 

κνξηαθήο δνκήο θαη ελεξγόηεηαο ησλ θαηαιπηώλ. Όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηεξεύλεζεο ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ θαηαιπηώλ κε πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 

18
Ο2 θαη ζε ζπλδπαζκό κε θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο Raman θαη FTIR, δνκέο κε έλα ηεξκαηηθό 

δεζκό αλά άηνκν Μν (mono-oxo) είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνύλ ηόζν ζε ρακειέο όζν θαη ζε 

πςειόηεξεο θνξηίζεηο θνληά ζην όξην ηνπ ζεσξεηηθνύ κνλνζηξώκαηνο (βι. Κεθάιαην 7). 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/Al2O3 θαη ΜνΟ3/ZrO2 ε παξνπζία γεθπξώζεσλ Μν – Ο – 

Μν ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ησλ 

θαηαιπηώλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαιύηεο ζε θνξέα TiO2, πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο γεθπξώζεηο, παξ‟ όια απηά δε ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηηο κεηαμύ ηνπο θαηαιπηηθέο 
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δηαθνξέο.  Έηζη, ν ζπλδπαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε κνξηαθή δνκή κε ηελ παξαηεξνύκελε 

δηαθνξά ησλ θαηαιπηηθώλ ελεξγνηήησλ γηα όια ηα ζπζηήκαηα θαηαδεηθλύεη ηελ αδπλακία 

ελίζρπζεο ηεο ζεσξίαο όηη ην ελεξγό θέληξν γηα ηελ ODH ηνπ αηζαλίνπ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη 

είηε κε δεζκνύο Μν=Ο είηε κε δεζκνύο Μν–Ο–Μν.  

Δλ‟ αληηζέζεη, ε ζεκαζία ησλ αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν – Ο – Support έρεη ζην 

παξειζόλ εθηελώο δηεξεπλεζεί γηα αληηδξάζεηο θαηαιπηηθήο νμείδσζεο από ππνζηεξηγκέλνπο 

θαηαιύηεο νμεηδίσλ κεηάιισλ.  Οη ηηκέο ησλ TOFs γηα ζηεξηδόκελνπο βαλαδηθνύο θαηαιύηεο 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξή εμάξηεζε από ην νμείδην ηνπ θνξέα ζην νπνίν έρνπλ δηεζπαξεί θαη 

κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κέρξη θαη 50 θνξέο. (titania>ceria>zirconia>niobia>alumina>silica) 

[35,36]. Με ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Raman βξέζεθε όηη νη ξπζκνί TOF δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζεκαληηθά κε αιιαγή ηεο έληαζεο ησλ V=O ηεξκαηηθώλ δεζκώλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά 

εληζρύνληαη από θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο Raman θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ζαλ 

πξνσζεηέο K. Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ επηκήθπλζε ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ηύπνπ Me=O όπσο παξνπζηάδεηαη ζε πξόζθαηεο 

πεηξακαηηθέο [37] αιιά θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο κε ρξήζε DFT [38,39]. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε 

ζπνπδαηόηεηα ησλ αγθπξσηηθώλ δεζκώλ V – O – Support ζην ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα 

απνξξίπηνληαο ηελ ππόζεζε γηα εθιεθηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ζε απηό. Δπίζεο, 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ κε εθιεθηηθώλ δηαδξνκώλ ησλ ελδηάκεζσλ αηζνμεηδίσλ ζε πξντόληα 

θαύζεσο COx, ν παξάγνληαο ν νπνίνο θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηελ εθιεθηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ην πόζν ηζρπξή ζα είλαη ε ξόθεζε – ζύλδεζε ηνπ παξαγόκελνπ αηζπιελίνπ πάλσ ζηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα.  

Δπηπξνζζέησο, ε επίδξαζε ηνπ θνξέα ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαηαιπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ έρεη εθηελώο κειεηεζεί [4,6,19,33,40]. Ωζηόζν, πξόζθαηεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο 

έρνπλ ζπγθιίλεη ζην απνηέιεζκα πσο ε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα παξνπζηάδεη αληίζηξνθε 

ζπζρέηηζε κε ηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαηά Sanderson ηνπ θαηηόληνο ηνπ θνξέα, γηα 

ζηεξηδόκελνπο V2O5 θαηαιύηεο ζηελ αληίδξαζε ηεο εθιεθηηθήο νμείδσζεο ηεο κεζαλόιεο [44]. 

Αληίζηνηρε ζπζρέηηζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο κε ηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαηά 

Sanderson βξέζεθε θαη γηα ηνπο κειεηώκελνπο κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο ΜνΟ3 [40] θαη 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 6.10. Έηζη , ε επίδξαζε ηνπ θνξέα θαίλεηαη λα απνηειεί έλα 
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θαηλόκελν ππνθαηαζηάηνπ (ligand effect) πνπ  ζρεηίδεηαη  κε ηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα ηνπ 

θαηηόληνο Μ ηνπ θνξέα, ε κείσζε ηεο νπνίαο απμάλεη ηελ βαζηθόηεηα ηνπ θαηαιπηηθά ελεξγνύ 

νμπγόλνπ ηνπ αγθπξσηηθνύ δεζκνύ Μe – Ο – Support  απμάλνληαο ηελ ελεξγόηεηα γηα 

νμεηδναλαγσγηθέο δξάζεηο. Οη παξαηεξνύκελεο απνθιίζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 6.10 

νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη νη ξπζκνί TOF‟s αηζαλίνπ δελ ειέγρνληαη εμνινθιήξνπ κόλν από 

ηελ εγγελή ελεξγόηεηα ησλ ελεξγώλ θέληξσλ. Ζ δηαζεζηκόηεηα θαη ε πξνζβαζηκόηεηα ησλ 

ελεξγώλ θέληξσλ  απνηεινύλ έλαλ από ηνπο ζεκαληηθνύο επηπξόζζεηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαηεξνύκελε θαηαιπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Δπηπιένλ, ε 

πηζαλή εηεξνγέλεηα ησλ δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx εηδώλ, δειαδή ε ύπαξμε αθελόο ΜνΟ4 ή ΜνΟ5 

κνλνκεξώλ κε έλα ή δύν ηεξκαηηθνύο δεζκνύο Μν=Ο θαη αθεηέξνπ (ΜνΟx)n πνιπκεξώλ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλνκνηνγέλεηα αγθπξσηηθώλ Μν – Ο – Support  δεζκώλ (δηαθνξεηηθέο 

ηάμεηο αιιά θαη δηαθνξεηηθό αξηζκό αγθπξσηηθώλ δεζκώλ αλά άηνκν Μν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 6.10: TOF‟s αηζαλίνπ (500°C) ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ειεθηξαξλεηηθόηεηαο 

θαηά Sanderson ηνπ θαηηόληνπο ηνπ θνξέα γηα ηνπο κνλνζηξσκαηηθνύο θαηαιύηεο 
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6.5 Σςμπεπάζμαηα 

 

Δμεηάζζεθε ε επίδξαζε ηνπ θνξέα/ππνζηξώκαηνο γηα κνλνζηξσκαηηθνύο 

κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο MoO3/ZrO2, MoO3/Al2O3, MoO3/TiO2, θαη MoO3/SiO2 ζηα δνκηθά 

θαη θαηαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Από ηηο θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο δηαπηζηώζεθε ε 

ηζρπξή εμάξηεζε ησλ ζρεκαηηδόκελσλ επηθαλεηαθώλ ΜνΟx εηδώλ από ην θνξέα θαζόηη 

παξαηεξήζεθε επξεία γθάκα δνκηθώλ δηακνξθώζεσλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο θαηαιύηεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη κνλνκεξείο κνιπβδεληθέο κνάδεο ΜνΟ4 ή ΜνΟ5 θαζώο θαη κεγαιύηεξεο 

πνιπκεξηθέο δνκέο πνπ ζπλδένληαη κέζσ γεθπξώζεσλ Μν–Ο–Μν. Ζ απνηίκεζε ηεο 

θαηαιπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κνλνζηξσκαηηθώλ δεηγκάησλ αλέδεημε ηελ ηζρπξή 

επίδξαζε ηνπ θνξέα ζηελ εγγελή ελεξγόηεηα ησλ θαηαιπηώλ. Οη κειεηώκελνη κνλνζηξσκαηηθνί 

θαηαιύηεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο θαηαιπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Σε όηη αθνξά ηελ  

ελεξγόηεηά ηνπο, απηή βξέζεθε λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε γηα ην κνλνζηξσκαηηθό 

θαηαιύηε ππνζηεξηγκέλν ζε θνξέα ZrO2. Δπηπξνζζέησο, γηα ηνλ θαηαιύηε ζε θνξέα ZrO2 

παξαηεξήζεθε κηα ζηαζεξή εμάξηεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο πξνο C2H4 από ηε κεηαηξνπή, ελ 

αληηζέζεη κε ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο νη νπνίνη παξνπζίαζαλ κνλόηνλε κείσζε ηεο 

εθιεθηηθόηεηαο κε απμαλνκέλε κεηαηξνπή. Έηζη ε ηζρπξή εμάξηεζε ησλ θαηαιπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ από ηε θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο αλαδεηθλύεη ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ 

αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν – Ο – θνξέα ζηελ ελεξγόηεηά ηνπο. Τν ζπκπέξαζκα απηό εληζρύεηαη 

από ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ θαηαιπηώλ, εθθξαζκέλε σο 

ξπζκόο θαηαλάισζεο αηζαλίνπ αλά άηνκν Μν, κε ηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαηά Sanderson ηνπ 

θαηηόληνο ηνπ θνξέα. Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε θύζε ηνπ θνξέα θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ 

αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν – Ο – θνξέα απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πνπ ειέγρνπλ ηελ 

εθιεθηηθή θαη ηαπηόρξνλα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηώλ γηα ηελ νμεηδσηηθή 

αθπδξνγόλσζε ηνπ αηζαλίνπ πξνο αηζπιέλην. 
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Διζαγωγή Κεθαλαίος 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, ηα δηεζπαξκέλα κνιπβδεληθά είδε 

[(MoOx)n] ππνζηεξηγκέλα ζε νμεηδηθνύο θνξείο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ 

απνηειεζκαηηθόηεξσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα κηα πιεζώξα ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ όπσο ε 

κεηάζεζε νιεθηλώλ, ε νμεηδσηηθή αθπδξνγόλσζε αιθαλίσλ ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (ODH) 

θαζώο θαη επίζεο ε εθιεθηηθή αλαγσγή ησλ ΝΟx κε ρξήζε ΝΖ3 θιπ. Ζ ζύζηαζε θαη ε ηνπηθή 

δνκή ηεο επηθάλεηαο ησλ θαηαιπηώλ, ε θύζε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ππνζηξώκαηνο / θνξέα, ε 

θόξηηζε ζε ελεξγό κνιπβδεληθή θάζε θαζώο επίζεο θαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο είλαη κηα ζεηξά 

από παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ελ γέλεη ηε κνξηαθή δνκή ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

θαζώο επίζεο άκεζα θαη ηελ εθιεθηηθόηεηα ησλ θαηαιπηώλ. Ζ κνξηαθή δνκή ησλ έλπδξσλ 

δηεζπαξκέλσλ κεηαιινμεηδίσλ πάλσ ζε δηάθνξνπο θνξείο έρεη θαζνξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ρξεζηκνπνηώληαο πιεζώξα θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ όπσο: Raman, IR , UV-Vis, solid state 

NMR  θαη EXAFS/XANES. Όιεο νη κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην απνηέιεζκα πσο νη κνξηαθή δνκή 

ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ ηεο θαηαιπηηθά ελεξγνύ θάζεο πάλσ ζε θνξείο θάησ από έλπδξεο 

ζπλζήθεο είλαη αξθεηά όκνηα κ’ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζε πδαηηθά δηαιύκαηα ησλ 

κεηαιινμεηδίσλ ζε ίδην pH.   

Δπηπιένλ, ε κνξηαθή δνκή ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ απνθξίλεηαη άκεζα ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα εθηεζνύλ. Κάησ από ζπλζήθεο αληίδξαζεο ε πιεηνλόηεηα 

ησλ θαηαιπηώλ βξίζθνληαη απνπζία πγξαζίαο κε απνηέιεζκα ε κνξηαθή ηνπο δνκή λα δηαθέξεη 

ζεκαληηθά από απηή ησλ ελπδαησκέλσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, είλαη πιένλ απνδεθηό, 

πσο ν ραξαθηεξηζκόο θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θάησ από 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Τα ηειεπηαία ρξόληα δνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξηαθή 

δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ θάησ από ζπλζήθεο αληίδξαζεο έρνπλ ιεθζεί ρξεζηκνπνηώληαο 

in situ  θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο γηα πιεηάδα θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Από ηηο ηερληθέο UV-

Vis, solid state NMR θαη EXAFS/XANES έρεη θαζνξηζηεί ν αξηζκόο ζπλαξκνγήο αηόκσλ Ο ηνπ 

θαηηόληνο ηνπ κεηάιινπ (π.ρ. ΜΟ4, ΜΟ5 ή ΜΟ6) θαζώο επίζεο θαη ε παξνπζία πηζαλώλ Μ–Ο–

Μ δνκηθώλ δηακνξθώζεσλ.  
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Ζ κνξηαθή δνκή ησλ ππνζηεξηγκέλσλ κνιπβδεληθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

εμειίζζεηαη από κνλνκεξείο κνξηαθέο δνκέο ζε ρακειέο θνξηίζεηο ζε κεγαιύηεξεο πνιπκεξηθέο 

ΜνΟx δνκέο απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο. Αλάινγα ηεο θύζεο ηνπ θνξέα – ππνζηξώκαηνο έρεη 

παξαηεξεζεί ε δεκηνπξγία κεηθηώλ θξπζηαιιηθώλ δνκώλ (π.ρ. Al2(MoO4)3 [8], Zr(MoO4)2 

[5,9]) όηαλ ε θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό μεπεξάζεη ην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. 

Τν είδνο ηεο θξπζηαιιηθήο θάζεο πνπ ζρεκαηίδεηαη γηα θαιύςεηο πέξαλ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

εμαξηάηαη ηδηαίηεξα από ηηο ζπλζήθεο πύξσζεο. Ζ παξνπζία εηεξνγέλεηαο ζηα δηεζπαξκέλα 

κνιπβδεληθά είδε θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ 

εμαγσγή ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δνκηθώλ θαη ηαπηόρξνλα ησλ θαηαιπηηθώλ ηδηνηήησλ. 

Αλαπάληεηα εξσηήκαηα, όπσο εάλ ηα επηθαλεηαθά κνιπβδεληθά είδε είλαη δηεζπαξκέλα ζε 

δηάηαμε ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο Ο=Mo(–O–M)4 (αξηζκόο ζπλαξκνγήο 5), ή ζαλ ηεηξάεδξα κε 

έλα ηεξκαηηθό δεζκό O=Mo(–O–M)3 (κνλν-όμν) ή κε δύν ηεξκαηηθνύο δεζκνύο (O=)2Mo(–O–

S)2 (S= κέηαιιν ηνπ θνξέα) ππάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα θαη απνηεινύλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη 

αληηπαξάζεζεο. Αλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιε πξόνδνο ζην λα δηαζαθεληζηεί ε κνξηαθή 

δνκή δηεζπαξκέλσλ νμεηδίσλ ζε SiO2 (ηα απνηειέζκαηα ζπγθιίλνπλ ζηελ ύπαξμε ηόζν κνλν-

όμν όζν θαη δη-όμν δνκέο) από κειέηεο DFT θαη ζπλδπαζκόο θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιήξε θαζνξηζκό ησλ επηθαλεηαθώλ εηδώλ ζε άιινπο θνηλνύο θνξείο (π.ρ. 

Al2O3, ZrO2, TiO2) είλαη ειιηπείο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

ζπλύπαξμε κνλνκεξώλ εηδώλ θαη κεγαιύηεξσλ πνιπκεξηθώλ νκάδσλ.  

Oη θαζκαηνζθνπίεο Raman θαη IR ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ ηζρπξώλ ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζκνύ γηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε κνξηαθό επίπεδν 

θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο. Ο ζπλδπαζκόο ησλ δνλεηηθώλ θαζκαηνζθνπηώλ Raman 

θαη IR κε πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθά ηζρπξό 

εξγαιείν γηα δηάθξηζε κεηαμύ κνλν-όμν θαη πνιύ-όμν  δηακνξθώζεσλ ησλ  δηεζπαξκέλσλ ΜνΟx 

εηδώλ. Ο αληηθεηκεληθόο ζηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ε δηεξεύλεζε θαη απνζαθήληζε ηεο 

κνξηαθήο δνκήο ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ ζε θνξείο Al2O3, ZrO2 θαη TiO2 κε 

ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Raman,  θαζκαηνζθνπίαο ππεξύζξνπ (FTIR) θαζώο επίζεο θαη 

ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 
18

Ο2 θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο. 
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7.1. In situ θάζμαηα Raman ηων οξειδικών καηαλςηών ΜοΟ3/Αl2O3 ΜοΟ3/ZrO2 και 

ΜοΟ3/ΤiO2 ςπό ποή 
16

O2(g) 

  

 Γηα ηα δείγκαηα θαηαιπηώλ ΜνΟ3/Αl2O3 κε θνξηίζεηο 5 θαη 15% θ.β. ειήθζεζαλ in situ 

θάζκαηα Raman ζε ζπλζήθεο Ο2 θαη ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Οη επηθαλεηαθέο ππθλόηεηεο γηα ηα 

δύν δείγκαηα ήηαλ 1.1 θαη 3.9 Μν/nm
2
 αληίζηνηρα, ελώ ην ζεσξεηηθό όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο 

θάιπςεο γηα κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ππνζηεξηγκέλνπο ζε Al2O3 είλαη ~5Μν/nm
2
 [1-4]. Σην 

ζρήκα 7.1 παξνπζηάδνληαη ε εμέιημε ζηα θάζκαηα Raman γηα ηηο δύν δηαθνξεηηθέο θνξηίζεηο 

θάησ από ζπλζήθεο ξνήο Ο2 θαη ζεξκνθξαζία 450°C. Σην θάζκα ηνπ δείγκαηνο 5MoAl κε 

επηθαλεηαθή ππθλόηεηα ns=1.1Mo/nm
2
 εκθαλίδεηαη κηα ηζρπξή νμεία θνξπθή ζηα 994 cm

-1
 θαη 

κηα επξεία αζζελήο θνξπθή ζηα ~850 cm
-1

. Σύκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο, ηα θπξίαξρα είδε γηα 

ρακειέο θνξηίζεηο ζε θνξέα Al2O3 είλαη θπξίσο απνκνλσκέλα είδε Μν (monomeric Mo sites) 

ελώ ηαπηόρξνλα έρεη παξαηεξεζεί θαη ε δεκηνπξγία κηθξώλ πνιπκεξηθώλ κνιπβδεληθώλ νκάδσλ 

(polymeric [(MoOx)n] sites) [4,5]. Έηζη, ε θνξπθή ζηα 994cm
-1

 έρεη απνδνζεί ζε δνλήζεηο 

ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Μν=Ο ελώ ε θνξπθή ζηα ~850cm
-1

 ζε δνλήζεηο γεθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν–

Ο–Μν ησλ πνιπκεξηθώλ δηακνξθώζεσλ.  

 Απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά Raman ηνπ θαηαιύηε 15ΜνΑl νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: πξννδεπηηθή κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο Μν=Ο από ηα 994 ζηα 1002 cm
-1

 θαη κεηαηόπηζε ζε 

πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο ηεο θνξπθήο Μν–Ο–Μν ζηα 855 cm
-1

 κε παξάιιειε αύμεζε ζηε 

ζρεηηθή ηεο έληαζε. Ζ κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ απηή έρεη απνδνζεί ζε 

πξνεγνύκελεο κειέηεο ζηελ ζπλεηζθνξά θπξίσο ηεξκαηηθώλ δεζκώλ ησλ πνιπκεξηθώλ 

[(MoOx)n] νκάδσλ ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά δεηγκάησλ κε πςειόηεξε θόξηηζε, 

γεγνλόο πνπ εληζρύεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε ελίζρπζε ηεο θνξπθήο Μν–Ο–Μν εμαηηίαο 

κεγαιύηεξνπ βαζκνύ πνιπκεξηζκνύ ησλ ΜνΟx επηθαλεηαθώλ αιπζίδσλ [6-10]. Μηα ηέηνηα 

αύμεζε ζην βαζκό πνιπκεξηζκνύ, ζα πξνθαιέζεη κηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ Μν–Ο–Μν γεθπξώλ 

αλά Μν πνπ ζα νδεγεί ζε κηα αληίζηνηρε αύμεζε ηεο ζρεηηθήο ηεο θνξπθήο δόλεζεο Μν–Ο–Μν 

έλαληη ηεο θνξπθήο δόλεζεο Μν=Ο. 
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Σσήμα 7.1: In situ θάζκαηα Raman θαηαιπηώλ MoO3/Al2O3 ππό ξνή 
16

O2 θαη 

ζεξκνθξαζία 450
o
C: (a) 5MoAl; (b) 15MoAl. Laser wavelength,  488nm; laser power, 

w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1
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Σσήμα 7.2: In situ θάζκαηα Raman θαηαιπηώλ MoO3/ZrO2 ππό ξνή 
16

O2 θαη 

ζεξκνθξαζία 450
o
C: (a) 2MoZr; (b) 5.5MoZr Laser wavelength,  488nm; laser 

power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
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 Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ θαη από ηε κειέηε ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ππν ξνή 
16

Ο2 ησλ MoO3/ZrO2 θαηαιπηώλ. Οη θνξπθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

θάζκαηα Raman ζηελ πεξηνρή ησλ 1000 cm
-1

, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο δνλήζεσλ ηεξκαηηθώλ 

δεζκώλ Μν=Ο (θαη’ αληηζηνηρία κε ηελ πεξίπησζε ηεο Al2O3) ησλ (ΜνΟx)n εηδώλ πνπ 

βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα ζηελ επηθάλεηα. Ο δηαρσξηζκόο ησλ θνξπθώλ ζηελ πεξηνρή απηή ζε 

δηαθξηηά θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 985 θαη 1000cm
-1

 ππνδειώλεη ην ζρεκαηηζκό 

επηθαλεηαθώλ εηδώλ Μν κε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο/κήθε δεζκώλ Μν=Ο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

ζπρλόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ηόζν κεγαιύηεξεο ηάμεο είλαη ν αληίζηνηρνο δεζκόο. Έηζη, ε 

θνξπθή ζηα 1000 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο ηάζεο δεζκώλ Μν=Ο ζε απνκνλσκέλα κνλνκεξή 

είδε ΜνΟ5, κε ζπκκεηξία δηαηαξαγκέλεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο, Ο=Μν(Ο-Εr)4. Ζ θνξπθή 

ζηα 988 cm
-1

 νθείιεηαη ζε δνλήζεηο ηάζεο ησλ δεζκώλ Μν=Ο νιηγνκεξώλ εηδώλ ΜνΟx ηα νπνία 

ζρεκαηίδνληαη κέζσ γεθπξώζεσλ Μν-Ο-Μν πνπ νδεγνύλ ζηελ εκθάληζε επξείαο θνξπθήο ζηελ 

πεξηνρή ησλ 850cm
-1

 εμαηηίαο δνλήζεσλ Μν-Ο-Μν [6-10]. 

 Σε πξνεγνύκελε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή [11] κε ηελ ρξήζε ησλ εκπεηξηθώλ εμηζώζεσλ 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί από ηνπο Hardcastle & Wachs [12,13] έγηλε απόπεηξα γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηεο ζπρλόηεηαο δόλεζεο ησλ αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν-Ο-Zr γηα νιηγνκεξείο (ΜνΟx)n νκάδεο. 

Βαζηδόκελνη ζηνλ θαλόλα δηαηήξεζεο ζζέλνπο, ζηηο παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο δόλεζεο ησλ 

ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ θαζώο θαη ησλ γεθπξσηηθώλ Μν-Ο-Μν δεζκώλ ππνινγίζηεθε όηη ε 

αλακελόκελε ζέζε ηεο θνξπθήο πνπ απνδίδεηαη ζε δνλήζεηο Μν-Ο-Zr δεζκώλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ~670 cm
-1

. Παξ’ όια απηά όκσο, ε απόδεημε ηεο νξζόηεηαο κηαο ηέηνηαο “εηθαζίαο” όζνλ 

αθνξά δνλήζεηο Mo-O-Zr αγθπξσηηθώλ δεζκώλ θαζίζηαηαη ππεξβνιηθά δύζθνιε εμαηηίαο ησλ 

ηζρπξώλ θνξπθώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζπρλόηεηεο θάησ ησλ 750 cm
-1

 πνπ απνδίδνληαη ζε 

δνλήζεηο ηνπ πιέγκαηνο ηεο κνλνθιηληθήο ΕrO2 [6]. Ζ αύμεζε ηεο θόξηηζεο ΜνΟ3 πξνθαιεί 

αληίζηνηρεο θαζκαηνζθνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο 

ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ζε Al2O3. Έηζη, ζπλνςίδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο απηέο, θαίλεηαη 

πσο απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ζηνλ πιεζπζκό θπξίσο 

πνιπκεξηθώλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ ΜνΟx πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε ελίζρπζε 

ηεο ζρεηηθήο έληαζεο ησλ γεθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν-Ο-Μν. Ζ ηαπηόρξνλε δηεύξπλζε ηνπ 

ραξαθηήξα απηήο ηεο θνξπθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζπλύπαξμε  “ζπγγελώλ” δηακνξθώζεσλ 
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από δηεζπαξκέλα πνιπκεξηθά είδε (δηκεξή, ηξηκεξή, θιπ) κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ παξνπζία 

επηθαλεηαθώλ δηεζπαξκέλσλ εηδώλ κε έλα κέζν βαζκό πνιπκεξηζκνύ. 

 Σην ζρήκα 7.3 παξνπζηάδνπκε ηα in situ θάζκαηα Raman γηα ηα κνιπβδεληθά ζπζηήκαηα 

ζε θνξέα TiO2 γηα δύν θνξηίζεηο, 3%ΜνΟ3/TiO2 (ns=1.8Mo/nm
2
) θαη 15%ΜνΟ3/TiO2 

(ns=5.9Mo/nm
2
). Δθηελήο αλαθνξά ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜνΟ3/TiO2 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ, έγηλε ζην 

Κεθάιαην 5. Σην παξόλ εδάθην 

ζπλνςίδνπκε γηα αθόκα κηα θνξά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνπο 

ΜνΟ3/TiO2 θαηαιύηεο. Σε ζπρλόηεηα 

994 cm
-1

 ε νμεία θνξπθή απνδίδεηαη ζε 

δνλήζεηο ηάζεο ηεξκαηηθώλ Μν=Ο 

δεζκώλ ελώ ε επξεία θνξπθή ησλ ~925 

cm
-1

 απνδίδεηαη ζηελ λ(Μν – Ο – Μν) 

ησλ γεθπξσηηθώλ δεζκώλ (ΜνΟx)n 

πνιπκεξηθώλ εηδώλ. Γνλήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηα  δηεζπαξκέλα κνιπβδεληθά 

είδε ζε ζπρλόηεηεο ρακειόηεξεο 

ησλ700 cm
-1

 δελ κπνξνύλ λα 

αληρλεπηνύλ εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο 

ηζρπξώλ θνξπθώλ πνπ απνδίδνληαη ζηα 

δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα 

TiO2 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Anatase 

θάζεο. Γηα ηνπο κνιπβδεληθνύο 

θαηαιύηεο ζε TiO2 δελ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ Μν–Ο–Μν 

θνξπθώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 

γεγνλόο όηη ε θνξπθή ηνπ ηεξκαηηθνύ 
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Σσήμα 7.3: In situ θάζκαηα Raman θαηαιπηώλ 

MoO3/TiO2 ππό ξνή 
16

O2 θαη ζεξκνθξαζία 450
o
C: 

(a) 3MoTi; (b) 15MoTi Laser wavelength,  488nm; 

laser power, w=40 mW; spectral slit width, ssw =7 

cm
-1
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Μν=Ο δεζκνύ παξακέλεη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο, νδεγνύκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ν θνξέαο TiO2 παξνπζηάδεη έλα είδνο “επηιεθηηθόηεηαο” ζηελ δεκηνπξγία 

θπξίσο κνλνκεξώλ επηθαλεηαθώλ κνιπβδεληθώλ δηακνξθώζεσλ αθόκα θαη ζε πςειέο θνξηίζεηο 

θνληά ζην όξην ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο. Ωζηόζν, ην απνηέιεζκα απηό, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ απνπζία ηεο 925 cm
-1

 θνξπθήο ζε πνιύ ρακειέο θνξηίζεηο εληζρύεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε 

θνξπθή απηή απνδίδεηαη ζε γεθπξώζεηο ηύπνπ Μν – Ο – Μν θαη όρη ηύπνπ Μν – O – Support  

αγθπξώζεσλ. Τν ζπκπέξαζκα απηό εληζρύεηαη ζεκαληηθά θαη από πξόζθαηε κειέηε 

κνιπβδεληθώλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε θνξέα TiO2 πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν (EDF) κε ρξήζε in situ θαζκαηνζθνπίαο Raman [14]. Σην παξειζόλ, εθηελήο 

θαζκαηνζθνπηθή κειέηε Raman κνλνζηξσκαηηθώλ κνιπβδεληθώλ θαη βαλαδηθώλ θαηαιπηώλ ζε 

θνξέα TiO2 πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο νδήγεζε ην ζπκπέξαζκα πσο ε 

κέζνδνο παξαζθεπήο δελ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηε κνξηαθή δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ 

εηδώλ κεηά ηελ πύξσζε ησλ θαηαιπηώλ [15]. Ωζηόζν, ην ζπκπέξαζκα απηό δελ αλαηξεί ηελ 

αλάγθε ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο εμάξηεζεο ηεο δνκήο ησλ κνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ από 

ηε κέζνδν παξαζθεπήο, ηδηαίηεξα δε ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ηξόπνπ πνπ εμειίζζνληαη νη 

δνκέο κε ηε ζεξκνθξαζία (από ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πξνο ηε ζεξκνθξαζία μήξαλζεο 

θαη ζηαδηαθά κέρξη ηε ζεξκνθξαζία πύξσζεο).  Σεκεησηένλ όηη ε θαηαιπηηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαηαιπηώλ παξαζθεπαζκέλσλ από δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο παξαζθεπήο 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά [38].  

Ζ παξνπζία εηεξνγέλεηαο ζηα δηεζπαξκέλα κνιπβδεληθά είδε θαζηζηά αλαγθαία ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ εμαγσγή ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δνκηθώλ 

θαη ησλ θαηαιπηηθώλ ηδηνηήησλ. Αλαπάληεηα εξσηήκαηα, όπσο εάλ ηα επηθαλεηαθά 

κνιπβδεληθά είδε είλαη δηεζπαξκέλα ζε δηάηαμε ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο Ο=Mo(–O–M)4 

(αξηζκόο ζπλαξκνγήο 5), ζαλ ηεηξάεδξα κε έλα ηεξκαηηθό δεζκό O=Mo(–O–M)3 (κνλν-όμν) ή 

κε δύν ηεξκαηηθνύο δεζκνύο (O=)2Mo(–O–S)2 (S= κέηαιιν ηνπ θνξέα) ππάξρνπλ κέρξη θαη 

ζήκεξα. Οη δνλεηηθέο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ ηζρπξώλ 

ηερληθώλ ραξαθηεξηζκνύ γηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε κνξηαθό 

επίπεδν θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο. Έηζη ν ζπλδπαζκόο θαζκαηνζθνπίαο Raman 

θαη IR παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειέηε ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ 
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θαηαιπηώλ κε αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Γηα ην ζθνπό απηό, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο ππεξύζξνπ 

θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο ππό ξνή 
16

Ο2. 

 

7.2 In situ θάζμαηα IR ηων οξειδικών καηαλςηών ΜοΟ3/Αl2O3, ΜοΟ3/ZrO2 και ΜοΟ3/ΤiO2 

ςπό ποή 
16

O2(g) 

   

 Σην Σρήκα 7.4 παξνπζηάδνληαη ηα in situ FTIR θάζκαηα ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

ΜνΟ3/Αl2O3 θαη ΜνΟ3/ZrO2 πνπ κειεηήζεθαλ ππό ξνή 
16

Ο2 θαη ζεξκνθξαζία 450°C. Γπζηπρώο, 
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Σσήμα 7.4: In situ θάζκαηα IR θαηαιπηώλ MoO3/Al2O3 θαη MoO3/ZrO2 ππό ξνή 

16
O2 θαη ζεξκνθξαζία 450
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ιόγσ θνξεζκνύ ηεο θαζκαηηθήο πεξηνρήο 750-1000 cm
-1

 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή πνπ 

αλακέλνληαη νη θνξπθέο ησλ δνλήζεσλ ηάζεο Μν=Ο, κειεηάηαη κόλν ε πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ 

ή/θαη ζπλδπαζκώλ. Γηα θάζε δείγκα πνπ κειεηήζεθε παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε κηαο απιήο 

θνξπθήο ζην εύξνο 1950-1985cm
-1

 ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε απνδίδεηαη ζηελ πξώηε 

αξκνληθή ηαιάλησζε ησλ δεζκώλ Μν=Ο. Όπσο θαη ζηα θάζκαηα Raman, έηζη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαζκάησλ ππεξύζξνπ (Σρήκα 7.4), θαη’ αληηζηνηρία γηα θάζε ζεηξά δεηγκάησλ 

παξαηεξήζεθε πσο απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο εληζρπόηαλ ε έληαζε ηεο θνξπθήο Μν=Ο.  

 Τν ζρήκα 7.5 παξνπζηάδεη ηα in situ θάζκαηα FTIR ζηνπο 450°C ππό ζπλζήθεο ξνήο 

16
Ο2 θαη γηα ηνπο κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ζε θνξέα TiO2. Γηα ηα δείγκαηα ησλ νπνίσλ ε 

θόξηηζε ήηαλ θάησ ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο παξαηεξήζεθε κηα θνξπθή (πξώηε αξκνληθή 

ηνπ δεζκνύ Μν=Ο) πνπ εληζρπόηαλ απμαλνκέλεο ηεο θόξηηζεο ζε ζπρλόηεηα 1965cm
-1

. Ζ 

ζπρλόηεηα ηεο θνξπθήο απηήο παξακέλεη ζηαζεξή ζηνπο 1965 cm
-1

 αλεπεξέαζηε από ηε 

θόξηηζε. Με ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ κνλνζηξώκαηνο (6Μν/nm
2
), ζηα θάζκαηα ππεξύζξνπ 

(Σρ.7.5.f θαη Σρ.7.6.f) εκθαλίδεηαη κηα θνξπθή ζηα 1945 cm
-1

 κε ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία 

ελόο “ώκνπ” ζηα 1865 cm
-1

 πνπ απνδίδνληαη ζηελ παξνπζία ηνπ θξπζηαιιηθνύ MoO3, ηνπ 

νπνίνπ ην in situ θάζκα IR ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζρήκα 7.5.h γηα ζύγθξηζε. Τα απνηειέζκαηα 

πνπ ειήθζεζαλ ζπκθσλνύλ κε αληίζηνηρεο θαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο IR πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζόλ ηόζν γηα ηα ζπζηήκαηα ΜνΟ3/Αl2O3 [16,21], ΜνΟ3/ΕrO2 

[17,21] όζν θαη γηα ην ζύζηεκα ΜνΟ3/TiO2 [18-21]. Τα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θξπζηαιιηθνύ ΜνΟ3 βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία [22-24]. 
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 Ο ζπλδπαζκόο θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ Raman θαη FTIR παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ θαηαιπηώλ. Δπηπξνζζέησο ε δηεξεύλεζε ησλ δνλεηηθώλ ηδηνηήησλ 

ζπκπιόθσλ αλαθνξάο (model compounds) έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ 

ζπλδπάδνληάο ηα θαηάιιεια κπνξνύλ λα αληιεζνύλ αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κνξηαθή 

δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ ΜeOx εηδώλ πάλσ ζε θαηαιπηηθνύο θνξείο [25-30]. Σηνλ πίλαθα 7.1 

παξνπζηάδνληαη ζπρλόηεηεο δόλεζεο από αέξηα ζύκπινθα αλαθνξάο κεηάιισλ κεηάπησζεο. Ζ 

παξαηήξεζε κηαο απιήο θνξπθήο ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ δνλήζεσλ ζηα δνλεηηθά 

θάζκαηα IR γηα όια ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα (Σρήκαηα 7.4 θαη 7.5) απνηειεί κηα πξώηε 

έλδεημε ηεο ύπαξμεο θπξίσο mono-oxo επηθαλεηαθά δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ δνκώλ ζε 

θάζε θνξέα [21, 28]. Σηνλ πίλαθα 7.2 ζπλνςίδνληαη ηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά Raman 

θαη IR πνπ ειήθζεζαλ γηα όια ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη αθνξνύλ 

δνλήζεηο ησλ ηεξκαηηθώλ Μν=Ο δεζκώλ. Όπσο παξαηεξνύκε από ηα θαζκαηνζθνπηθά 

απνηειέζκαηα ησλ θαηαιπηώλ, ε θνξπθή ηνπ Mo=O δεζκνύ ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ 

ζπρλνηήησλ δελ είλαη ζε δηπιάζηα ζπρλόηεηα από απηή ηεο ζεκειηώδνπο Μν=Ο δόλεζεο. Απηή 

ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε απνδίδεηαη ζηελ αλαξκνληθόηεηα ηεο δόλεζεο ησλ Μν=Ο 

δεζκώλ, ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ παξαηήξεζε κεηαπηώζεσλ πέξαλ ηεο 

ζεκειηώδνπο          . Αμηνπνηώληαο ηηο παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο ηεο ζεκειηώδνπο Raman  

       , ηεο πξώηεο IR αξκνληθήο            δόλεζεο θαη πηνζεηώληαο δηαηνκηθή πξνζέγγηζε 

γηα ην δνλεηή  Μν – Ο, ππνινγίζακε ηνπο “δηνξζσκέλνπο” ζεκειηώδεηο θπκαηαξηζκνύο ωΜο=Ο 

θαη ηηο ζηαζεξέο αλαξκνληθόηεηαο xMo=O κε ρξήζε ησλ εμηζώζεσλ [31] : 
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Πίνακαρ 7.1: Σύκπινθα αλαθνξάο θαη ζπρλόηεηεο δόλεζεο ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Me=O 

 

Metal Metal oxide oxo structure 
Reference 

compound 

λs(M=O)/λas(M=O) 

cm
-1 

Mo Mono-oxo 

Di-oxo 

X4Mo=O 

Cl2Mo(=O)2 

1008-1048 (X=Cl<F) 

997/971 

V 
Mono-oxo 

Di-oxo 

X3V=O 

[F2V(=O)2]
-
 

1025-1058 (X=Br<Cl<F) 

970/962 

W 
Mono-oxo 

Di-oxo 

X4Mo=O 

(Si-O-)2W(=O)2 

1010-1055 (X=Br<Cl<F) 

998/972 

 

 

Πίνακαρ 7.2: Γνλεηηθέο ηδηόηεηεο Μν=Ο ηεξκαηηθνύ δεζκνύ ησλ  MoO3/Al2O3, MoO3/ZrO2 θαη 

ΜνΟ3/ΤiΟ2 θαηαιπηώλ. Παξαηεξνύκελεο ζεκειηώδεηο Raman θαη IR ζπρλόηεηεο, “δηνξζσκέλνη” 

θπκαηαξηζκνί ζεκειηώδνπο δόλεζεο θαη ζηαζεξέο αλαξκνληθόηεηαο. 

 

Καηαλύηερ 0O,1Mo 
 

(Raman)/cm
-1 

0O,2Mo 
 

(IR) /cm
-1 

OMo
/cm

-1 
OMox

 

5MoAl 994 1970 1012
 

0.009 

15MoAl 1002 1984 1022 0.010 

2MoZr 985 1950 1005 0.010 

5.5MoZr 995 1965 1020 0.012 

3MoTi 994 1965 1017 0.011 

6MoTi 994 1965 1017 0.011 

9MoTi 994 1965 1017 0.011 

15MoTi 994 1965 1017 0.011 
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Οη ππνινγηζκέλεο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ αλαξκνληθόηεηαο θπκαίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ 

ηηκή ~ 0.01 θαη είλαη απόιπηα ινγηθέο. Οη “δηνξζσκέλεο” ζπρλόηεηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζπρλόηεηεο ηεο ζεκειηώδνπο δόλεζεο πνπ αλακέλνληαη ζηελ πεξίπησζε κόλν αξκνληθώλ 

ηαιαληώζεσλ. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 7.2 γηα ηηο “δηνξζσκέλεο” ζπρλόηεηεο ωΜο=Ο 

ηεο ζεκειηώδνπο δόλεζεο, θαίλεηαη πσο νη δνλήζεηο απηέο Μν=Ο παξνπζηάδνληαη μεθάζαξα ζε 

ζπρλόηεηεο κεγαιύηεξεο ησλ 1000 cm
-1

. Γηα ηηο ζπρλόηεηεο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ 

κνιπβδεληθώλ ζπκπιόθσλ αλαθνξάο, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 7.1, ζε ζπρλόηεηεο 

πάλσ από ηνπο 1000 cm
-1

 παξαηεξνύληαη δνλήζεηο ηάζεο Μν=Ο δεζκώλ γηα mono-oxo ελώζεηο. 

Έηζη, ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 7.1 από βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ππνινγίζακε γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ πίλαθα 

7.2, πξνθύπηεη κηα πξώηε έλδεημε όηη πηζαλόηαηα νη κνξηαθέο δηακνξθώζεηο ησλ κνιπβδεληθώλ 

εηδώλ ζε θάζε θνξέα ζρεκαηίδνπλ θπξίσο mono-oxo δνκέο. Σηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 

εθηελέζηεξε εξκελεία ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

7.3 Γονηηική θαζμαηοζκοπία, επμηνεία και ζηοισεία δομικών διαμοπθώζεων 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε εμέηαζε θαη εξκελεία θαζκαηνζθνπηθώλ απνηειεζκάησλ όηαλ 

είλαη ζπλεπήο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο θνηλήο αλάιπζεο πνιιαπιώλ δεδνκέλσλ. Έηζη ν 

ζπλδπαζκόο ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ ηερληθώλ Raman θαη IR κπνξεί λα παξέρεη πνιιέο θνξέο 

ηόζν όκνηεο όζν θαη δηαθνξεηηθέο αιιά ηαπηόρξνλα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο δηεξεύλεζεο ησλ κνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ θαη ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ 

νμεηδηθώλ θάζεσλ ζηα κειεηώκελα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

απνηειεί ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ mono-oxo θαη di-oxo δηακνξθώζεσλ. Μηα mono-oxo δνκή 

ηύπνπ Μ=Ο, ζα παξνπζηάδεη κία θαη κόλν θνξπθή εμαηηίαο δνλήζεσλ ηάζεο ζηελ ίδηα 

ζπρλόηεηα ηόζν ζηα θάζκαηα Raman όζν θαη ζηα θάζκαηα IR, ελώ ηαπηόρξνλα κία απιή 

θνξπθή αλακέλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ δνλήζεσλ ζην θάζκα IR. Αληίζεηα ζηελ 

πεξίπησζε di-oxo δηακνξθώζεσλ ηύπνπ [Μ=(Ο)2] ζην θάζκα Raman αλακέλεηαη ε παξνπζία 
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ηζρπξήο ζπκκεηξηθήο δόλεζεο, vs, θαη αζζελνύο αληηζπκκεηξηθήο δόλεζεο, vas, ζε ρακειόηεξν 

θπκαηαξηζκό ζε απόζηαζε  10-30 cm
-1

 από ηελ vs. Σηελ θαζκαηνζθνπία IR, γηα di-oxo 

δηακνξθώζεηο, ε ζπκκεηξηθή δόλεζε vs είλαη αζζελήο θαη ε αληηζπκκεηξηθή vas ηζρπξή ελώ 

παξαηεξείηαη πνιιαπιόο δηαρσξηζκόο ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ ιόγσ παξνπζίαο ησλ 

δνλήζεσλ 2vs,2vas θαη δνλήζεσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ vs+ vas. Οη κνλνκεξείο di-oxo ελώζεηο δελ 

είλαη εύθνιν λα αληρλεπζνύλ. Ωζηόζν, ζαλ ηέηνηνπ ηύπνπ di-oxo δηακνξθώζεσλ κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηα ηόληα [Ο2VCl2]
-
 θαη [Ο2VF2]

-
 θαζώο θαη ην κόξην Ο2ΜνCl2. Τα κόξηα 

παξνπζηάδνληαη σο δηαηαξαγκέλα ηεηξάεδξα θαη ραξαθηεξίδνληαη από κηα ζθαίξα ζπλαξκνγήο 

ζηελ C2v νκάδα [28]. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αληηζπκκεηξηθή δόλεζε είλαη πιένλ ηζρπξή ζηα 

θάζκαηα IR θαη αζζελήο ζηα θάζκαηα Raman. Αμηόινγν είλαη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξηνρή 

ησλ αξκνληθώλ δνλήζεσλ πξέπεη αλακέλνληαη ηξεηο θνξπθέο εμαηηίαο ησλ δύν αξκνληθώλ 

ηαιαληώζεσλ (symmetric and asymmetric overtones) αιιά θαη ζε δνλήζεηο ζπλδπαζκνύ 

(combination bands). Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην κόξην SO2Cl2 [28]. Πνιιέο θαηά 

ην παξειζόλ έξεπλεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

ρξεζηκνπνηώληαο θπξίσο ηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ δνλήζεσλ εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο 

επαηζζεζίαο ζε αιιαγέο [19-21]. Ζ επαηζζεζία απηή έγθεηηαη θαζαξά ζηνπο θαλόλεο επηινγήο 

θαζκάησλ Raman θαη IR. Έηζη γηα παξάδεηγκα, κηα πηζαλή παξαηεξνύκελε κεηαηόπηζε γηα ηνλ 

ηεξκαηηθό δεζκό Μν=Ο θαηά 5cm
-1

 ηεο ζεκειηώδνπο δόλεζεο ζα έρεη πεξίπνπ 10 cm
-1

 

κεηαηνπηζηεί ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ κεηαπηώζεσλ κε άκεζν απνηέιεζκα λα είλαη 

επθνιόηεξα αληρλεύζηκε. Ωζηόζν, ζε κηα εηο βάζνο κειέηε ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη ε 

πηζαλόηεηα ηεο ζπλύπαξμεο ζπκκεηξηθήο θαη αληηζπκκεηξηθήο δόλεζεο ιόγσ εθθπιηζκνύ ησλ 

θαζκαηνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ηελ παξνπζία di-oxo δνκώλ κε ηελ γσλία Ο=Μ=Ο λα 

είλαη 90°.  

 Τα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνύκελα εδάθηα γηα ηα MoO3/Al2O3, 

MoO3/ZrO2 θαη ΜνΟ3/ΤiΟ2 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, ηόζν γηα ρακειέο όζν θαη γηα πςειόηεξεο 

θνξηίζεηο κέρξη ηελ κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε ζπγθιίλνπλ ζηελ παξνπζία κνξηαθώλ 

δηακνξθώζεσλ κε έλα ηεξκαηηθό δεζκό Mo=O. Ζ ζπλύπαξμε Raman θαη IR ζεκειηώδνπο 

ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δηνξζσκέλνπο θπκαηαξηζκνύο ζεκειηώδνπο δόλεζεο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ εληζρύνπλ επίζεο ζεκαληηθά ην ζπκπέξαζκα απηό. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη έρεη 
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πηνζεηεζεί από πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζαλ εκπεηξηθόο θαλόλαο, νη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη 

ζε δνλήζεηο ηάζεσο ησλ Μν=Ο δεζκώλ θαη παξαηεξνύληαη ζε ζπρλόηεηεο κεγαιύηεξεο ησλ 

1000 cm
-1

 γηα θαηαιύηεο ΜνΟ3/Αl2O3 αληαπνθξίλνληαη είλαη ελδεηθηηθέο mono-oxo ΜνΟx 

δηεζπαξκέλσλ νκάδσλ όπσο πξνθύπηεη από δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Mo=O δνλήζεηο) νμν-

αινγνληδίσλ ζπκπιόθσλ αλαθνξάο. Ωζηόζν, πξόζζεηε πιεξνθνξία από ηελ ζπρλόηεηαο 

δόλεζεο ησλ Μν=Ο δεζκώλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ύπαξμε είηε κνλνκεξώλ (πςειόηεξεο 

ζπρλόηεηεο) ή κεγαιύηεξσλ πνιπκεξηθώλ δηεζπαξκέλσλ νκάδσλ (ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο). 

Έηζη, είλαη αμηόινγν λα αλαθεξζεί όηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ κέρξηο ζηηγκήο πξνθύςεη 

από ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα Raman θαη IR θαζώο επίζεο θαη από ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

ζπρλνηήησλ κε απηώλ ησλ κνληέισλ-ζπκπιόθσλ αλαθνξάο ζπγθιίλνπλ ζηελ παξνπζία θπξίσο 

απνκνλσκέλσλ κνλνκεξώλ ΜνΟ4 νκάδσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο TiO2 ελώ αύμεζε ζηε θόξηηζε 

πξνθαιεί ηελ δεκηνπξγία κηθξώλ (ΜνΟx)n εμαηηίαο ηεο παξαηήξεζεο Mo – O – Mo 

γεθπξώζεσλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπκθσλνύλ απόιπηα κε πξόζθαηεο DFT κειέηεο ησλ 

δηεζπαξκέλσλ νμνκνιπβδεληθώλ εηδώλ ζε θνξέα TiO2 πνπ πξνηείλνπλ κηα ηεηξαεδξηθή mono-

oxo δηάηαμε  Ο=Μν(– Ο – Τi)3 λα είλαη ε ζηαζεξόηεξε ζηελ θπξηαξρνύζα (101) επηθάλεηα ηεο 

αλαηάζεο [42]. Σηελ ίδηα ζεσξεηηθή κειέηε νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ ηελ ύπαξμε κηαο απιήο 

θνξπθήο ζε ζπρλόηεηα 1004 cm
-1

, αξθεηά θνληά ζηελ ηηκή ηνπ δηνξζσκέλνπ θπκαηαξηζκνύ ηεο 

ζεκειηώδνπο δόλεζεο πνπ ππνινγίζηεθε θαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηηο ζπρλόηεηεο ησλ 

mono-oxo ζπκπιόθσλ αλαθνξάο. Οη ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη νη di-oxo δηακνξθώζεηο είλαη 

ιηγόηεξν επζηαζείο γηα ηε κεηνςεθνύζα (001) επηθάλεηα ηεο αλαηάζεο ελώ ην δεπγάξη 

ζπκκεηξηθώλ θαη αληηζπκκεηξηθώλ, νs/vas αλακέλεηαη ζε ζπρλόηεηεο 986/974cm
-1

, απνθιείνληαο 

έηζη ην ελδερόκελν ηεο παξνπζίαο di-oxo ελώζεσλ ζηα εμεηαδόκελα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, ηα απνηειέζκαηα γηα mono-oxo ηεηξαεδξηθά δηεζπαξκέλα κνιπβδεληθά είδε  

πάλσ ζε θνξέα TiO2 είλαη ζε απόιπηε ζπκθσλία θαη εξεπλεηηθέο κειέηεο Mo LIII-edge XANES 

πνπ πξνηείλνπλ ΜνΟx είδε κε ηέζζεξα άηνκα νμπγόλνπ ζηε ζθαίξα ζπλαξκνγήο ηνπ Μν γηα 

ρακειεο θνξηίζεηο ζηελ αλαηάζε θξπζηαιιηθή θάζε ηεο TiO2. 

 Αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο κειέηεο DFT έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξόζθαηα θαη γηα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ΜνΟ3 ππνζηεξηγκέλα ζε θνξέα Al2O3  [29]. Οη κειέηεο απηέο 

θαηέδεημαλ όηη ζηα ΜνΟ3/ Al2O3 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα νη απνκνλσκέλεο κνξηαθέο 
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κνιπβδεληθέο δνκέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ζηελ θπξηαξρνύζα (110) 

επηθάλεηα ηεο γ-Al2O3 είλαη δηεζπαξκέλα είδε Ο=Μν(– Ο – Al)4 κε ηε ζεσξεηηθά ππνινγηζκέλε 

δόλεζε ηάζεο ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=Ο λα αλακέλεηαη ζε ζπρλόηεηα 1015 cm
-1

, αξθεηά 

θνληά ζην δηνξζσκέλν θπκαηαξηζκό ζεκειηώδνπο δόλεζεο πνπ ππνινγίζηεθε (1012 cm
-1

) θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 7.2. Καη’ αληηζηνηρία κε ηηο DFT κειέηεο ζε ΜνΟ3/TiO2 θαηαιύηεο, 

έηζη θαη ζηε κειέηε απηή ππνινγίζηεθε πσο di-oxo κνξθέο κπνξνύλ λα δηαζπαξζνύλ ζε θνξεά 

γ-Al2O3 κε ζαθώο κηθξόηεξε πηζαλόηεηα ζηε κεηνςεθνύζα (100) επηθάλεηα ηνπ θνξέα κε ην 

δεπγάξη ζπκκεηξηθώλ θαη αληηζπκκεηξηθώλ, νs/vas λα αλακέλεηαη ζε ζπρλόηεηεο 980/960 cm
-1

. 

Έηζη, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά, εληζρύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ην ζπκπέξαζκα ηεο 

παξνπζίαο mono-oxo ηόζν απνκνλσκέλσλ ΜνΟ5 κνλνκεξώλ όζν θαη κεγαιύηεξσλ (MoOx)n 

πνιπκεξηθώλ δνκώλ γηα ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3/Al2O3. 

 

 

 

7.4 In situ θαζμαηοζκοπία Raman ζε ζςνδςαζμό με πειπάμαηα ιζοηοπικήρ εναλλαγήρ 

18
Ο2/

16
Ο2 

 

 Ζ κειέηε δνλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δεζκώλ κεηάιινπ – νμπγόλνπ ησλ νμν-

κεηαιιηθώλ θάζεσλ πνπ ελαπνηίζεληαη πάλσ ζε νμεηδηθνύο θαηαιπηηθνύο θνξείο παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξηαθή δνκή ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Οη 

θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο Raman θαη IR ζε ζπλδπαζκό κε πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο κε 

18
Ο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ δηάθξηζε κεηαμύ ησλ πηζαλώλ δηακνξθώζεσλ (ΜνΟx)n εηδώλ 

ηεο επηθάλεηαο ζε όηη αθνξά ην πιήζνο ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ αλά άηνκν κεηάιινπ [mono-oxo 

M=O, di-oxo M(=O)2, tri-oxo M(=O)3]. Γηα mono-oxo δνκέο, ζηα θάζκαηα Raman κεηά ηελ 

ηζνηνπηθή αιιαγή αλακέλνληαη δύν θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο ηάζεο ησλ Μ=
18

Ο θαη 

Μ=
16

Ο δεζκώλ ελώ γηα di-oxo δνκέο αλακέλνληαη ηξεηο θνξπθέο (
16

Ο=Μ=
16

Ο,
 16

Ο=Μ=
18

Ο θαη 

18
Ο=Μ=

18
Ο). Γηα tri-oxo δνκέο αληίζηνηρα αλακέλνληαη ηέζζεξηο θνξπθέο εμαηηίαο ησλ 

δνλήζεσλ ησλ αθόινπζσλ δηακνξθώζεσλ : Μ
16

Ο3, Μ
18

Ο
16

Ο2, Μ
18

Ο2
16

Ο, Μ
18

Ο3. Οη ηζνηνπηθέο 

κεηαηνπίζεηο ησλ θνξπθώλ εμαηηίαο ηνπ βαξύηεξνπ 
18

Ο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κε ηελ 



Κεθάλαιο 7 – Μοριακή δομή και ιζοηοπική σποκαηάζηαζη  

Τζιλομελέκης Α. Γεώργιος 

 

[7-18] 

 

παξαδνρή δηαηνκηθνύ κνληέινπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή από ηελ αθόινπζε εμίζσζε:   

      

      
 

√
 

  
 

 
     

√
 

  
 

 
     

 

, θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηζνηνπηθνύο ιόγνπο γηα θάζε κέηαιιν κεηάπησζεο πνπ παξαηίζεληαη 

ζςηνλ πίλαθα 7.3. 

Σηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε αξρηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηα πεηξάκαηα 

ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο 
18

Ο2/
16

Ο2 ελώ ζπδήηεζε πεξί ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ζα αθνινπζήζεη 

ζε επόκελν εδάθην. 

Πίνακαρ 7.3: Ηζνηνπηθνί ιόγνη γηα δηάθνξα κέηαιια κεηάπησζεο 

Transition Metal Ion (M) Isotopic Ratio 

Cr 1.0454 

Mo 1.0513 

Nb 1.0510 

W 1.0554 

V 1.0452 

Re 1.0555 

 

7.4.1. Καηαλύηες ΜοΟ3/Αl2O3 

 

 Σηα ζρήκαηα 7.6 θαη 7.7 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman ησλ θαηαιπηώλ 

5ΜνΑl (1.1 Μν/nm
2
) θαη 15ΜνΑl (3.9 Mo/nm

2
) θαηά ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή 

18
Ο2/

16
Ο2 ζε 

ζεξκνθξαζία 450°C θαη κεηά από δηαδνρηθνύο θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο (
18
Ο2). Γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ νμεηδναλαγσγηθώλ θύθισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αέξηα ηξνθνδνζίαο, 4.5% Ζ2/Ν2 

θαη 2% 
18

Ο2/Ζe, ελώ ε δηάξθεηα ηόζν ηεο νμείδσζεο όζν θαη ηεο αλαγσγήο ππνινγίζηεθε λα 

είλαη ~15 min ύζηεξα από πεηξάκαηα πξνζνκνίσζεο ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο νμεηδσηηθό 

έλα αληίζηνηρν κείγκα 2% 
16

Ο2/Ζe (βι. Κεθάιαην 4).   
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Σσήμα 7.6: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 5ΜνΑl θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηαδνρηθώλ θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C . Laser wavelength,  

488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1
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Σσήμα 7.7: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 15ΜνΑl θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηαδνρηθώλ θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  

488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1
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 Ζ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ηζνηνπηθήο 

ππνθαηάζηαζεο παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 4. Κάζε κειεηώκελνο θαηαιύηεο αξρηθά ππέζηε 

πιήξε νμείδσζε κε 
16

Ο2 γηα πεξίπνπ 1hr όπνπ θαη ιακβάλακε ην θάζκα ηνπ σο θάζκα 

αλαθνξάο. Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδνρηθνί θύθινη νμείδσζεο/αλαγσγήο (
18

Ο2/Ζ2) 

ελώ θάζε 5 νμεηδναλαγσγηθνύο θύθινπο γηλόηαλ ιήςε ηνπ θάζκαηνο Raman ππό ξνή 

2%
18

Ο2/Ζe. Τα απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθόινπζεο παξαηεξήζεηο θαη 

επηθεληξώλνληαη ζηα δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μν – Ο δεζκώλ : 

i. Οη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ Μν=
16

Ο δεζκώλ θαη παξαηεξνύληαη ζε 

ζπρλόηεηεο 994 cm
-1

 γηα ηνλ 5ΜνΑl θαη 1002 cm
-1

 γηα ηνλ 15ΜνAl θαηαιύηε ζηαδηαθά 

κεηώλνληαη ζε έληαζε, ελώ λέεο θνξπθέο εκθαλίδνληαη ζε ζπρλόηεηεο 947 cm
-1

 γηα ηνλ 

5ΜνΑl θαη 950 cm
-1

 γηα ηνλ 15ΜνAl θαηαιύηε. Οη λέεο απηέο θνξπθέο απνδίδνληαη ζηηο 

δνλήζεηο ησλ θνξπθώλ από Μν=
18

Ο δεζκνύο ελώ ε παξαηεξνύκελε θαη ζηαδηαθή ελίζρπζε 

ηεο έληαζήο ηνπο νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο. 

ii. Καηά ηελ ηζνηνπηθή ππνθαηάζηαζε κόλν κία λέα θνξπθή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

δνλήζεσλ ηάζεο γηα ηνπο Μo=Ο δεζκνύο ηόζν γηα ηνλ θαηαιύηε 5MoAl όζν θαη γηα ηνλ 

15MoAl. 

iii. Μεηά ηε δηεμαγσγή ~ 30 θύθισλ αλαγσγήο/νμείδσζεο παξαηεξήζεθε όηη ην ~90% ηεο 

ηζνηνπηθήο εμέιημεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε θαηαιπηηθό δείγκα από ηνπο 15-20 

θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο. 

iv. Οη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ γεθπξσηηθώλ Μν – Ο –Μν  δεζκώλ θαη 

παξαηεξνύληαη ζε ζπρλόηεηεο 850 cm
-1

 γηα ηνλ 5ΜνΑl θαη  855 cm
-1

 γηα ηνλ 15ΜνAl 

θαηαιύηε κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά ζε ζπρλόηεηεο 825 cm
-1

 θαη 818 cm
-1

 αληίζηνηρα. 

v. Ζ ηειηθή ζέζε ηεο θνξπθήο Μν=
16

Ο (κεηά από 30 θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο κε 
18

Ο) 

θαίλεηαη λα παξακέλεη αλεπεξέαζηε γηα ηνλ θαηαιύηε κε ηε ρακειόηεξε επηθαλεηαθή 

ππθλόηεηα (5ΜνΑl). Σηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε κε κεγαιύηεξε επηθαλεηαθή ππθλόηεηα 

(15ΜνΑl) παξαηεξείηαη κηθξή κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ δεζκνύ Μν=
16

Ο ζε ρακειόηεξεο 

ζπρλόηεηεο ήηαλ πξνθαλήο (από 1002 ζε 999cm
-1

) 
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Σηνπο πίλαθεο 7.3 θαη 7.4 ζπλνςίδνληαη όιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ησλ πεηξακαηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ζεσξεηηθά αλακελόκελεο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ (βαζηδόκελνη ζε ηζνηνπηθό ιόγν ίζν κε 1,0513).  

 

7.4.2. Καηαλύηες ΜοΟ3/ΖrO2 

 

 Σηα ζρήκαηα 7.8 θαη 7.9 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman ησλ θαηαιπηώλ 

2ΜνZr (1.7Μν/nm
2
) θαη 5.5ΜνZr (5.2Mo/nm

2
) θαηά ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή 

18
Ο2/

16
Ο2 ζε 

ζεξκνθξαζία 450°C θαη κεηά από αιιεπάιιεινπο θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο (
18
Ο2). Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδνρηθώλ θύθισλ αλαγσγήο/νμείδσζεο, ην θάζκα πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ κέγηζηε δπλαηή ππνθαηάζηαζε (30
νο

 θύθινο) επαλαιήθζεθε ρξεζηκνπνηώληαο κεγαιύηεξε 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ κνλνρξσκάηνξα, κε ζθνπό λα δηαρσξηζηνύλ νη δύν δηαθξηηέο θνξπθέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Μν=Ο.  

 Οη αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ κειέηε ηεο ηζνηνπηθήο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ ΜνΟ3/ZrO2 θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ρακειέο αιιά θαη γηα 

πςειόηεξεο θνξηίζεηο ζπλνςίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7.3 θαη 

7.4 καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεσξεηηθνύο ππνινγηζκνύο. 

i. Οη θπξηαξρνύζεο θνξπθέο εμαηηίαο δνλήζεσλ ησλ δεζκώλ Μν=
16

Ο ζε ζπρλόηεηεο 985 cm
-1

 

γηα ηνλ 2ΜνZr θαη 99 5cm
-1

 γηα ηνλ 5.5ΜνZr θαηαιύηε ζηαδηαθά κεηώλνληαη ζε έληαζε. 

Παξάιιεια παξαηεξείηαη ε εκθάληζε κηαο λέαο θνξπθήο γηα θάζε πεξίπησζε (936 cm
-1

 γηα 

ηνλ 2ΜνZr θαη 943 cm
-1

 γηα ηνλ 5.5ΜνZr) νη νπνίεο ζηαδηαθά εληζρύνληαη κε ηελ πάξνδν 

ησλ θύθισλ αλαγσγήο/νμείδσζεο εμαηηίαο ηεο πξννδεπηηθήο ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο θαη 

απνδίδνληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ Μν=
18

Ο δεζκώλ. 

ii. Οη  θνξπθεο ησλ ηεξκαηηθώλ  δεζκώλ  Mo=
18

O, πνπ  εκθαλίδνληαη ύζηεξα από ηνπο 

δηαδνρηθνύο θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο, παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηα δύν κειεηώκελα 

δείγκαηα λα έρνπλ ίδηα «γεσκεηξηθά» ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ αληίζηνηρσλ θνξπθώλ 

ησλ Mo=
16

O δεζκώλ. Σπγθεθξηκέλα ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξπθώλ Mo=
16

O πνπ 

απνδίδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά κνξηαθά δηεζπαξκέλα είδε [ηεξκαηηθόο δεζκόο πνιπκεξηθώλ 
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εηδώλ (πςειέο ζπρλόηεηεο) θαη ηεξκαηηθόο δεζκόο απνκνλσκέλσλ κνλνκεξώλ εηδώλ 

(ρακειέο ζπρλόηεηεο)] παξαηεξνύληαη θαη γηα ηηο λέεο Mo=
18

O θνξπθέο (936 έλαληη 943cm
-1 

γηα ην είδνο Mo=
18

O θαη 985 έλαληη 995 cm
-1

 γηα ην Mo=
16

O). 

 

iii. Καη’ αληηζηνηρία κε ηελ πεξίπησζε ησλ MoO3/Al2O3 θαηαιπηώλ, ζρεδόλ ην 90% ηεο 

πξνόδνπ ζηελ 
18

Ο/
16

Ο ππνθαηάζηαζε πνπ επηηπγράλεηαη κεηά από 30 θύθινπο 

αλαγσγήο/νμείδσζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από 20 θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο θαη 

γηα ηνπο δύν κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ζε θνξέα ZrO2 

iv. Οη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ γεθπξσηηθώλ Μν – Ο –Μν  δεζκώλ θαη 

παξαηεξνύληαη ζε ζπρλόηεηεο 837 cm
-1

 γηα ηνλ 2ΜνZr θαη  850 cm
-1

 γηα ηνλ 5.5ΜνZr 

θαηαιύηε αθελόο κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά ζε ζπρλόηεηεο 810 cm
-1

 θαη 817 cm
-1

 αληίζηνηρα 

, αθεηέξνπ δε δηεπξύλνληαη αηζζεηά. 

v. Ζ ηειηθή ζέζε ηεο θνξπθήο Μν=
16

Ο κεηά από 25-30 θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο θαη 

ηζνηνπηθή 
18

Ο/
16

Ο ππνθαηάζηαζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηε θόξηηζε ηνπ 

θαηαιύηε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ θαηαιύηε κε ηε ρακειόηεξε 

επηθαλεηαθή ππθλόηεηα (2ΜνZr) παξαηεξείηαη κηθξή κεηαηόπηζε ζε ρακειόηεξεο 

ζπρλόηεηεο (983 έλαληη 985cm
-1

) ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε κε κεγαιύηεξε 

επηθαλεηαθή ππθλόηεηα (5.5ΜνZr) θαίλεηαη ε κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ δεζκνύ Μν=
16

Ο 

ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο λα είλαη ζεκαληηθόηεξε (990 έλαληη 995 cm
-1

) 
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2MoZr (1.7 Mo/nm
2
)

                 T=450°C

Σσήμα 7.8: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 2ΜνZr θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδνρηθώλ 

θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  488nm; laser power, 

w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1

, High resolution (HR)  ssw = 2.5 cm
-1
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Σσήμα 7.9: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 5.5ΜνZr θαηά ηελ δηάξθεηα δηαδνρηθώλ 

θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  488nm; laser power, w 

= 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1

, High resolution (HR)  ssw = 2.5 cm
-1
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7.4.3. Καηαλύηες ΜοΟ3/ΤiO2 

 

Πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο 
18

Ο/
16

Ο ζε ζπλδπαζκό κε θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο 

Raman πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ηνπο κνιπβδεληθνύο θαηαιύηεο ππνζηεξηγκέλνπο ζε θνξέα 

TiO2 ηόζν γηα ρακειέο όζν θαη γηα πςειόηεξεο θνξηίζεηο. Τα ζρήκαηα 7.10 θαη 7.11 

παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ θαζκάησλ Raman γηα ηα δείγκαηα 3ΜνΤi θαη 15ΜνΤi 

αληίζηνηρα θαηά ηε δηεμαγσγή 
18

Ο/
16

Ο ππνθαηάζηαζεο. Καη’ αληηζηνηρία κε ηηο πξνεγνύκελεο 

ζεηξέο δεηγκάησλ (ΜνΟ3/Al2O3 θαη MoO3/ZrO2), γηα ηε δηεμαγσγή ησλ νμεηδναλαγσγηθώλ 

θύθισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αέξηα ηξνθνδνζίαο, 4.5% Ζ2/Ν2 θαη 2% 
18

Ο2/Ζe, ελώ ε δηάξθεηα 

ηόζν ηεο νμείδσζεο όζν θαη ηεο αλαγσγήο ήηαλ ~15min. 

Οη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα ηα πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο 

ζηνπο ΜνΟ3/ΤiΟ2 θαηαιύηεο: 

i. Οη θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζε δνλήζεηο Μν=
16

Ο (ζηνπο 994 cm
-1

 ηόζν γηα ηνλ 3ΜνΤi 

(Σρήκα 7.10) όζν θαη γηα ηνλ 15ΜνΤi (Σρήκα 7.11)) ζηαδηαθά πθίζηαληαη κείσζε ζηελ 

έληαζή ηνπο. Παξάιιεια, λέεο θνξπθέο εκθαλίδνληαη ( ζηνπο 944 cm
-1

 ηόζν γηα ηνλ 3MoTi 

(Σρήκα 7.10) όζν θαη γηα ηνλ 15MoTi (Σρήκα 7.11)) πνπ παξακέλνπλ ζε ζηαζεξή ζέζε (944 

cm
-1

) θαη ζηαδηαθά εληζρύνληαη ζε έληαζε απμαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ θύθισλ 

αλαγσγήο/νμείδσζεο, εθδειώλνληαο έηζη ηελ πξόνδν ζηελ 
18

Ο/
16

Ο ππνθαηάζηαζε. 

ii. Μόλν κηα λέα θνξπθή παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ δνλήζεσλ ηάζεο ησλ δεζκώλ Μν=
18Ο

.  

iii. Σρεδόλ ην 90% ηεο πξνόδνπ πνπ επηηπγράλεηαη κεηά από 30 θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο 

έρεη απνθαηαζηαζεί κεηά από 15-20 θύθινπο θάησ από ηηο ζπλζήθεο πνπ επειέγεζαλ. 

iv. Ζ ζέζε ηεο θνξπθήο Μν=
16

Ο ζηαδηαθά κεηαηνπίδεηαη πξνο ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο 

(από 994 ζε 988 cm
-1 

γηα ηνλ 3ΜνΤi (Σρήκα 7.10) θαη από 994 ζε 987 cm
-1

 γηα ηνλ 15ΜνΤi 

(Σρήκα 7.11)) κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εθηειεζζέλησλ θύθισλ 
18

Ο/
16

Ο ππνθαηάζηαζεο. 

Δπηπιένλ, αμηόινγν είλαη λα αλαθεξζεί όηη ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο 

θαηαιπηώλ ΜνΟ3/Αl2O3 θαη ΜνΟ3/ΕrO2, ε παξαηεξνύκελε κεηαηόπηζε ηεο ζέζεσο ηεο 

Μν=
16

Ο θνξπθήο παξαηεξείηαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο Μν=
18

Ο θνξπθήο. 
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Σσήμα 7.10: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 3ΜνTi θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηαδνρηθώλ θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  

488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width)  ssw = 2.5 cm
-1
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Σσήμα 7.11: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 15ΜνTi θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηαδνρηθώλ θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  

488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width)  ssw = 2.5 cm
-1
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 Σηνλ πίλαθα 7.4 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο από όια 

ηα πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ζεσξεηηθά ππνινγηζκέλεο 

ζπρλόηεηεο γηα θάζε δόλεζε δεζκώλ Μν = Ο ελώ ζηνλ πίλαθα 7.5 ζπγθεληξώλνληαη ηα 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεθπξσηηθώλ Μν – Ο –Μν δεζκώλ. 

 

Πίνακαρ 7.4: Πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο θπκαηαξηζκώλ δόλεζεο ηνπ δεζκνύ Μν=Ο 

ησλ ππνζηεξηδόκελσλ ΜνΟ3 θαηαιπηώλ 

Catalyst sample 

( Mo/nm
2
) 

Mo=
16

O 
 

(Raman) 

Mo=
18

O
 

Mo=
16

O
 

(Raman) 

(Τελική θέζη) 
(Raman)

 
(calculated)

 

5MoAl (1.1) 

15MoAl (3.9) 

994 

1002 

947 

950 

945 

953 

994 

999 

2MoZr (1.7) 

5,5MoZr (5.2) 

985 

995 

936 

943 

937 

946 

983 

990 

3MoTi (1.8) 

15MoTi (5.9) 

994 

994 

944 

944 

945 

945 

988 

987 

 

Πίνακαρ 7.5: Πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηηκέο θπκαηαξηζκώλ δόλεζεο ηνπ δεζκνύ Μν–O–

Mo  ησλ ππνζηεξηδόκελσλ ΜνΟ3 θαηαιπηώλ 

Catalyst sample 

( Mo/nm
2
) 

Μο – 
18

O – Μο   

(Raman) 

Μο – 
18

O – Μο
 

(Raman)
 

(calculated)
 

5MoAl (1.1) 

15MoAl (3.9) 

850 

855 

825 

818 

809 

813 

2MoZr (1.7) 

5,5MoZr (5.2) 

837 

851 

810 

817 

796 

809 

3MoTi (1.8) 

15MoTi (5.9) 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 
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7.5  Δπίδπαζη ιζοηοπικήρ ςποκαηάζηαζηρ ζηα δονηηικά σαπακηηπιζηικά – Πποηεινόμενερ 

μοπιακέρ διαμοπθώζειρ 

  

 Όιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ παξνύζα κειέηε πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο 

αληηθαηάζηαζεο 
18

Ο/
16

Ο ζε ζπλδπαζκό κε in situ θαζκαηνζθνπία Raman θαζώο θαη ε 

ζπλδπαζκέλε εξκελεία ησλ θαζκάησλ in situ Raman θαη in situ FTIR ζε αηκόζθαηξα 
16

Ο2 

ζπγθιίλνπλ ζηελ πξόηαζε γηα παξνπζία mono-oxo κνξηαθώλ δηακνξθώζεσλ γηα ηα 

δηεζπαξκέλα είδε (ΜνΟx)n ζηνπο θνξείο Al2O3, ZrO2 θαη TiO2. Ίδηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ 

αλαθεξζεί θαηά ην παξειζόλ γηα θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΕrO2 πςειήο θόξηηζεο [35]. Ζ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα δηαηξηβή πηνζεηεί ζε κεγάιν βαζκό ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο αλαθνξάο [35]. Αληίζηνηρα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο πνπ λα 

δηεξεπλνύλ ηε κνξηαθή δνκή ΜνΟ3/Al2O3 θαη MoO3/TiO2 θαηαιπηώλ δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία. Ωζηόζν, ε παξνύζα πξνηεηλόκελε πξόηαζε γηα mono-oxo δηεζπαξκέλα ΜνΟ4 

είδε ζε MoO3/TiO2 θαηαιύηεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ βαζίζηεθαλ 

ζε DFT ππνινγηζκνύο [32]. Σηελ ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ γίλεηαη εθηελήο επεμήγεζε ζηηο 

επηπηώζεηο ηεο ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο 
18

Ο/
16

Ο ζηε δνκή ησλ θαηαιπηώλ ζε κνξηαθό 

επίπεδν. 

 Ζ πξώηε ζεκαληηθή έλδεημε από ηα 
18

Ο/
16

Ο πεηξάκαηα πνπ πξνθξίλεη ηελ ύπαξμε mono-

oxo δνκήο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία δύν κόλν θνξπθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ Μ=Ο δνλήζεσλ 

πνπ νθείινληαη ζηηο δνλεηηθέο κνξθέο Μ=
16

Ο θαη Μ=
18

Ο δεζκώλ, όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηα 

ζρήκαηα 7.6 – 7.11. Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα mono-oxo δνκέο, ζηα θάζκαηα Raman κεηά ηελ 

ηζνηνπηθή αιιαγή αλακέλνληαη δύν θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο ηάζεο ησλ Μ=
18

Ο θαη 

Μ=
16

Ο δεζκώλ ελώ γηα di-oxo δνκέο αλακέλνληαη ηξεηο θνξπθέο (
16

Ο=Μ=
16

Ο,
 16

Ο=Μ=
18

Ο θαη 

18
Ο=Μ=

18
Ο). Ζ δεύηεξε έλδεημε πνπ νδεγεί ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη ε πξόβιεςε ηεο 

ζεσξεηηθά ππνινγηζκέλεο Μ=
18

Ο θνξπθήο, βαζηδόκελνη ζηελ ππόζεζε δηαηνκηθνύ κνληέινπ 

θαη απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή κε ηζνηνπηθό ιόγν 1.0513. Όπσο παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά 

ζηνλ πίλαθα 7.3, νη ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ θνξπθή ηνπ Μ=
18

Ο βξίζθνληαη ζε απόιπηε 

ζρεδόλ ζπκθσλία κε ηηο πεηξακαηηθά παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο. Ωζηόζν νη πξνβιέςεηο γηα 

ηνλ Μν – 
18

Ο – Μν δε ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηηο πεηξακαηηθά παξαηεξνύκελεο (βι. Πίλαθα 
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7.4) δηόηη είλαη βαζηζκέλεο πάιη ζε ππόζεζε Μν – Ο δηαηνκηθνύ ηαιαλησηή, θάηη πνπ απνθιίλεη 

ζεκαληηθά από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ, ππάξρεη κηα εμεδεηεκέλε πηζαλόηεηα 

ηαύηηζεο ησλ θπκαηαξηζκώλ ζπκκεηξηθήο θαη ηεο αληηζπκκεηξηθήο δόλεζεο ιόγσ εθθπιηζκνύ 

ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε di-oxo δηακνξθώζεηο κε γσλία Ο=Μ=Ο ίζε κε 90°. 

Ωζηόζν, είλαη κάιινλ απίζαλν λα ζπκβαίλεη απηή ε ηδηαηηεξόηεηα ζε όια ηα κειεηώκελα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα (ΜνΟ3/Αl2O3, ΜνΟ3/ZrO2 θαη ΜνΟ3/ΤiO2) ηόζν γηα ρακειέο όζν θαη γηα 

πςειέο θνξηίζεηο (δεδνκέλνπ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ όζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκό ζπλαξκνγήο ηνπ Μν, ηεο πνιιαπιόηεηαο ησλ δηακνξθώζεσλ ησλ δηεζπαξκέλσλ 

(ΜνΟx)n εηδώλ). Δπηπιένλ,  πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ γσλίεο Ο=Μν=Ο di-oxo κνιπβδεληθώλ 

ζπκπιόθσλ αλαθνξάο αλαθέξνπλ όηη ζηε πιεηνςεθία απηώλ ησλ ζπκπιόθσλ νη γσλίεο 

Ο=Μν=Ο είλαη κεγαιύηεξεο ησλ 100
ν
. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε δνπιεηά ησλ 

Hanne Thomassen θαη Kenneth Hedberg [41] πνπ κειέηεζαλ ηα κήθε ησλ Μν=Ο δεζκώλ θαζώο 

θαη ηηο γσλίεο Ο=Μν=Ο γηα ηα ΜνΟ2Cl2 θαη ΜνΟ2Br2 κόξηα βξίζθνληαο πσο ε γσλία Ο=Μν=Ο 

θπκαίλεηαη από 107.8 – 109
ν
 θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα. Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή έλδεημε ηεο 

παξνπζίαο δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ κε έλαλ Μν=Ο ηεξκαηηθό δεζκό πξνθύπηεη από 

ηα in situ θάζκαηα FTIR. Ζ απνπζία πνιιαπιώλ θνξπθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ αξκνληθώλ 

δνλήζεσλ γηα ηα κειεηώκελα ζπζηήκαηα (θαζόηη ε ύπαξμε ζπκκεηξηθώλ θαη αληηζπκκεηξηθώλ 

δνλήζεσλ θαζώο επίζεο θαη δνλήζεσλ ζπλδπαζκνύ πνπ ζα παξαηεξνύληαλ αλ ππήξραλ di-oxo 

Ο=Μν=Ο δηακνξθώζεηο) πξνθξίλεη ζαλ επηηξεπηέο κνξηαθέο δνκέο ηηο mono-oxo.  

 Δίλαη αμηόινγν ζε απηό ην ζεκείν λα αλαθεξζνύκε επηπιένλ ζηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε 

όζνλ αθνξά ηελ ηειηθή ζέζε ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ Μν=
16

Ο πνπ δελ ππέζηεζαλ ηζνηνπηθή 

ππνθαηάζηαζε. Ζ παξαηήξεζε απηή, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζρήκαηα 7.6 – 7.11, 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ηόζν γηα ηα δηαθνξεηηθά θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα όζν θαη γηα ίδηνπο 

θαηαιύηεο αιιά κε δηαθνξεηηθή επηθαλεηαθή ππθλόηεηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζηα θάζκαηα 

ησλ θαηαιπηώλ ΜνΟ3/ZrO2 θαη ΜνΟ3/ΤiO2, πνπ παξνπζηάδνπλ πςειόηεξν ιόγν ζήκα/ζόξπβν, 

ε κεηαηόπηζε ηνπ Μν=
16

Ο δεζκνύ γίλεηαη εκθαλήο από ηα αξρηθά θηόιαο ζηάδηα ησλ δηαδνρηθώλ 

ηζνηνπηθώλ ππνθαηαζηάζεσλ (~5-10 θύθινπο αλαγσγήο/νμείδσζεο κε 
18

Ο) ελ αληηζέζεη κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ ΜνΟ3/Al2O3 θαηαιπηώλ πνπ ε κεηαηόπηζε παξαηεξείηαη ζε κηθξό βαζκό ζην 
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ηέινο ησλ ππνθαηαζηάζεσλ. Δλ γέλεη, ε κεηαηόπηζε κηαο θνξπθήο ελόο δεζκνύ είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαηαξαρή ηνπ κήθνπο ηνπ αληίζηνηρνπ δεζκνύ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζή καο, 

ην θαηλόκελν απηό απνδίδεηαη ζε δηαηαξαρή ηνπ κήθνπο (επηκήθπλζε) θαη ηεο ηζρύνο 

(εμαζζέλεζε) ηνπ δεζκνύ Μν=
16

Ο εμαηηίαο ηεο ππνθαηάζηαζεο νμεηδηθώλ θέληξσλ πνπ είλαη 

πιεζίνλ ζην 
16

Ο ηνπ ηεξκαηηθνύ Μ=
16

Ο δεζκνύ. Τέηνηνπ είδνπο θέληξα κπνξνύλ λα αλήθνπλ 

ηόζν ζε γεθπξσηηθνύο Μν – 
18

Ο – Μν δεζκνύο ησλ πνιπκεξηθώλ (ΜνΟx)n δνκώλ όζν θαη ησλ 

αγθπξσηηθώλ Μν – 
18

Ο – S (S= άηνκν κεηάιινπ ηνπ θνξέα) Τν θαηλόκελν απηό, παξαηεξήζεθε 

από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθνρεκείαο θαη Φαζκαηνζθνπίαο Υςειώλ 

Θεξκνθξαζηώλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία νλνκάζηεθε σο “δνλεηηθό ηζνηνπηθό θαηλόκελν 

ππνθαηάζηαζεο 
18

Ο2/
16

Ο2 επόκελσλ θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ” (Next – Nearest – Neighbor 

18
Ο2/

16
Ο2 substitution vibrational isotope effect) θαη επεμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα [36,37]. Τν 

απνηειεζκαηηθό ππξεληθό θνξηίν (effective nuclear charge) ηνπ 
18

Ο είλαη ρακειόηεξν εμαηηίαο 

ηνπ πςειόηεξνπ αξηζκνύ ησλ λεηξνλίσλ κε άκεζν απνηέιεζκα κηα κηθξή κείσζε ζηελ 

ειεθηξαξλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ 
18

Ο  πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο Μν – 
18

Ο – Μν ή/θαη Μν – 
18

Ο – 

S δεζκνύο. Παξάιιεια ε κηθξή κείσζε ζηελ ειεθηξαξλεηηθόηεηα ζεκαίλεη κηα κηθξή αύμεζε 

ζηελ βαζηθόηεηα (ηθαλόηεηα πξόζδνζεο e
-
) ησλ ζέζεσλ απηώλ κε απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή 

ειαθξηά ηζρπξνπνίεζε ησλ Μν – 
18

Ο – Μν ή/θαη Μν – 
18

Ο – S δεζκώλ ζηνπο νπνίνπο ην 
16

Ο2 

έρεη ππνθαηαζηαζεί κε 
18

Ο2. Άκεζε απόξξνηα απηνύ είλαη ε εμαζζέληζε ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ 

Μν=
16

Ο πνπ ζπλνδεύεηαη από κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. 

 Ωζηόζν, όπσο γίλεηαη πξνθαλέο από ηελ εμέιημε ησλ θαζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαδνρηθώλ θύθισλ ππνθαηάζηαζεο 
18

Ο2/
16

Ο2  (βι. ζρήκαηα 7.6 – 7.11) νη κεηαηνπίζεηο δελ 

είλαη ίδηεο γηα όινπο ηνπ θαηαιύηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 7.6 ηνπ θαηαιύηε 5ΜνAl δελ 

παξαηεξείηαη θακία κεηαηόπηζε ηεο Μν=
16

Ο θνξπθήο αθόκα θαη κεηά από 30 θύθινπο 

αλαγσγήο/νμείδσζεο κε 
18

Ο, ελώ ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο νη κεηαηνπίζεηο 

θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην θνξέα θαη ηε θόξηηζε ζε ελεξγό ζπζηαηηθό. Γηα ηνλ θαηαιύηε 

5ΜνΑl, όπσο ζπδεηήζεθε, ε επξεία θνξπθή ζηελ πεξηνρή ησλ 850 cm
-1

 ησλ γεθπξσηηθώλ Μν – 

Ο – Μν  δεζκώλ είλαη εμαηξεηηθά αζζελήο, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηνλ ρακειό “βαζκό 

πνιπκεξηζκνύ” ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ, θαη επνκέλσο ηελ ύπαξμε θπξίσο 

κνλνκεξώλ απνκνλσκέλσλ δνκώλ. Έηζη, ε έιιεηςε κεγάινπ αξηζκνύ γεθπξώζεσλ κονηά ζηα 
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άηνκα νμπγόλνπ ησλ ηεξκαηηθώλ δεζκώλ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα Μν – 
18

Ο – Μν 

ππνθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα νδεγνύζε ζηελ κεηαηόπηζε ηεο Μν=
16

Ο θνξπθήο. Δπηπξνζζέησο, 

είλαη γλσζηό πσο ν θνξέαο Al2O3 αλάγεηαη πνιύ δύζθνια [38] κε άκεζν απνηέιεζκα ηε 

κεησκέλε ηθαλόηεηα ησλ Μν – 
16

Ο – S γηα ηζνηνπηθή ππνθαηάζηαζε. Έηζη, ε πξναλαθεξζείζα 

ππνθαηάζηαζε Μν – 
18

Ο – Μν ή/θαη Μν – 
18

Ο – S δεζκώλ άκεζα θνληηλώλ ζηνλ ηεξκαηηθό 

δεζκό δελ ιακβάλεη ρώξα ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα ππάξρεη πξνθαλήο επίδξαζε  ζηελ ζέζε ηεο 

Μ=
16

Ο θνξπθήο αθόκα θαη κεηά από 30 νμεηδναλαγσγηθνύο θύθινπο. Δλ αληηζέζεη, γηα ηνλ 

θαηαιύηε 15ΜνΑl, θαζώο επίζεο θαη γηα ηνπο 2ΜνZr θαη 5.5ΜνZr ε ζηαδηαθή ηζνηνπηθή 

ππνθαηάζηαζε 
18

Ο/
16

Ο ησλ γεθπξώζεσλ (Μν – 
16

Ο – Μν  Μν – 
18

Ο – Μν) επζύλεηαη γηα ηελ 

κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ησλ Μν=
16

Ο δεζκώλ ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο ε νπνία θαίλεηαη λα 

είλαη αλάινγε ηεο θόξηηζεο ζε ΜνΟ3 (κεηαηόπηζε Μν=
16

Ο vs. έληαζεο Μν – Ο – Μν θνξπθήο). 

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα εληζρπζεί ζεκαληηθά θαη από ηελ θνηλή πεπνίζεζε πνπ 

επηθξαηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πσο θαηαιύηεο κε πςειή θόξηηζε, ζπλεπώο κεγαιύηεξεο 

έθηαζεο Μν – Ο – Μν πνιπκεξηθώλ δηακνξθώζεσλ, αλάγνληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία [39,40]. 

Δπνκέλσο, ηα ελδηάκεζα βήκαηα αλαγσγήο ζηνπο νμεηδναλαγσγηθνύο θύθινπο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θελέο Μν – * – Μν ζέζεηο πνπ κπνξνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ππνθαηαζηαζνύλ 

από 
18

Ο. Μνινλόηη έρνπκε αλαθέξεη σο κόλε ηζνηνπηθή νδό ηελ Μν – 
16

Ο – Μν  Μν – 
18

Ο – 

Μν ππνθαηάζηαζε γεθπξώζεσλ λα επζύλεηαη γηα ηελ κεηαηόπηζε ηεο ζέζεσο ησλ ηεξκαηηθώλ 

δεζκώλ, πξέπεη ηαπηόρξνλα λα δηεξεπλεζεί θαη ε πηζαλόηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ αγθπξσηηθώλ 

Μν – 
16

Ο – S δεζκώλ. Σην ζρήκα 7.12 παξνπζηάδνληαη ηα in situ θάζκαηα Raman ηνπ θαηαιύηε 

5.5ΜνΕr ζε ζεξκνθξαζία 450°C θαη ππό ξνή 
16

Ο2 (αξρηθή νμεηδσκέλε θαηάζηαζε) θαη 

2%
18

Ο2/Ζe κεηά από 10 δηαδνρηθνύο νμεηδναλαγσγηθνύο θύθινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνπκε ηα θάζκαηα Raman θαη ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ζηα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ θνξέα ZrO2.. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο ηζνηνπηθήο ππνθαηάζηαζεο, όπσο πξνθύπηνπλ από ην ζρήκα 7.12 

ζπκθσλνύλ απόιπηα κε απηά ηνπ ζρήκαηνο 7.9 (εκθάληζε θνξπθώλ εμαηηίαο Μν=
18

Ο θαη Μν – 

18
Ο – Μν ππνθαηαζηάζεσλ θαζώο επίζεο θαη κεηαηόπηζε ηεο Μν=

16
Ο θνξπθήο εμαηηίαο ηνπ 

“δνλεηηθό ηζνηνπηθό θαηλόκελν ππνθαηάζηαζεο 
18

Ο2/
16

Ο2 επόκελσλ θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ”) 

ελώ ηαπηόρξνλα νη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηε κνλνθιηληθή ZrO2 παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο.  
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Σσήμα 7.12: Δμέιημε θαζκάησλ Raman γηα ηνλ θαηαιύηε 5.5ΜνZr κεηά ην πέξαο 10 

δηαδνρηθώλ θύθισλ 4.5% Ζ2/Ν2 / 2% 
18

Ο2/Ζe ζε ζεξκνθξαζία 450°C. Laser wavelength,  

488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit width, ssw = 7 cm
-1

, High resolution (HR)  ssw 

= 2.5 cm
-1

 
 

Έηζη γίλεηαη πξνθαλέο πσο θάησ από ηηο ζπλζήθεο ησλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ν 

θνξέαο ZrO2 αλάγεηαη πνιύ δύζθνια κε απνηέιεζκα νη Μν – 
16

Ο – S δεζκνί λα κελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε κεηαηόπηζε ηεο ζέζεο ηεο θνξπθήο ησλ Μν=
16

Ο δεζκώλ. 
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Καη’ αληηζηνηρία κε όζα πξναλαθέξζεθαλ, δηαηαξαρέο ζην κήθνο θαη ζηελ ηζρύ ησλ 

Μν=
16

Ο δεζκώλ παξαηεξήζεθαλ θαη γηα ηνπο θαηαιύηεο ΜνΟ3 ζε θνξέα TiO2 όπσο 

ζπκπεξαίλεηαη από ηελ κεηαηόπηζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξπθώλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ 

κνιπβδεληθώλ θαηαιπηώλ ζε TiO2 νη παξαηεξνύκελεο κεηαηνπίζεηο ηεο θνξπθήο ησλ Μν=
16

Ο 

δεζκώλ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηελ ζηαδηαθή ηζνηνπηθή ππνθαηάζηαζε πξσηίζησο ησλ 

αγθπξσηηθώλ δεζκώλ (Μν – 
16

Ο – Τi  Μν – 
18

Ο – Τi) θαη ζε ζαθώο κηθξόηεξν βαζκό εμαηηίαο 

ππνθαηάζηαζεο ηύπνπ Μν – 
16

Ο – Μν΄  Μν – 
18

Ο – Μν΄. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη άκεζε 

απόξξνηα ησλ θαζκαηνζθνπηθώλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαδεηθλύνπλ κηθξή παξνπζία 

πνιπκεξηθώλ κνιπβδεληθώλ (ΜνΟx)n εηδώλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηζρπξήο θνξπθήο πνπ 

απνδίδεηαη ζε γεθπξσηηθά Μν – Ο – Μν είδε. Έηζη ε επίδξαζε ησλ άκεζσλ θνληηλώλ γεηηόλσλ 

(Next – Nearest – Neighbor effect) ηνπ αηόκνπ ηνπ νμπγόλνπ ηνπ ηεξκαηηθνύ δεζκνύ κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί από ηελ επόκελε αθνινπζία:  
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Σσήμα 7.13: Πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο 
18

Ο/
16

Ο ησλ απνκνλσκέλσλ 

ΜνΟ4 δηακνξθώζεσλ 

 

Σην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζύκθσλα κε DFT ππνινγηζκνύο γηα ηε κειέηε 

ηεο αλαγσγηκόηεηαο κνιπβδεληθώλ ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ ζε θνξέα TiO2 βξέζεθε πσο ηα 

κνλνκεξή νμνκνιπβδεληθά δηεζπαξκέλα είδε αλάγνληαη πην δύζθνια ππό ζπλζήθεο παξνπζίαο 

Ζ2 απ’ όηη ν θνξέαο TiO2 θαη εηδηθόηεξα ε θάζε anatase. Σύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο, ν πην 

πηζαλόο κεραληζκόο ηεο αλαγσγήο κε κνξηαθό Ζ2 πεξηιακβάλεη αξρηθά δηάζπαζε ηνπ κνξηαθνύ 

Ζ2, ην νπνίν είλαη ην πξώην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγσγήο, θαη ζηε ζπλέρεηα ξόθεζε ηνπ 

αηόκνπ ηνπ Ζ ζε επηθαλεηαθά άηνκα Ο ησλ Τi – O – Ti δεζκώλ. Ζ πξνζζήθε αηόκνπ Ζ ζε 

άηνκν Ο πνπ ζπλδέεηαη κε Μν είλαη πνιύ ιηγόηεξν πηζαλή. Ζ αλαγσγή ησλ Μν=Ο ζέζεσλ 
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Σσήμα 7.14: In situ θάζκαηα Raman ηνπ θαηαιύηε 15ΜνΤi ζε ζεξκνθξαζία 450°C ππό ξνή 

16
Ο2 θαζώο επίζεο ππό ξνή 2%

18
Ο2/Ζe έπεηηα από επηηπρείο δηαδνρηθνύο θύθινπο 

αλαγσγήο/νμείδσζεο. . Laser wavelength,  488nm; laser power, w = 40 mW; spectral slit 

width, ssw = 7 cm
-1

, High resolution (HR)  ssw = 2.5 cm
-1

 

επλνείηαη πνιύ ιηγόηεξν από ηελ αλαγσγή ηνπ ΤiO2. Τα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ ππνινγηζκώλ 

βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθή ζπκθσλία κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ θεθάιαην. Σύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν ζελάξην, ηα άηνκα 
16

Ο 

ησλ επηθαλεηαθώλ Ti – O – Ti δηακνξθώζεσλ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηαζνύλ πξώηα από άηνκα 
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18
Ο, ελώ ελ ζπλερεία ε θηλεηηθόηεηα ηεο ελαπνηηζέκελεο κνιπβδεληθήο θάζεο “ελεξγνπνηεί” 

έλαλ κεραληζκό δηάρπζεο/spillover θαηά ηνλ νπνίν άηνκα 
16

Ο πνπ αλήθνπλ ζηνπο αγθπξσηηθνύο 

δεζκνύο ησλ ΜνΟ4 κνλνκεξώλ κπνξνύλ ζηαδηαθά λα ππνθαηαζηαζνύλ από άηνκα 
18

Ο ζύκθσλα 

κε ην ζρήκα 7.13.  

Σην ζρήκα 7.14 παξαηίζεληαη ηα in situ θάζκαηα Raman ηνπ θαηαιύηε 15ΜνΤi ζην 

πιήξεο θαζκαηηθό πεδίν πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θνξέα TiO2 ζηα 

θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαιύηε. Λήθζεθε αξρηθά νμεηδσκέλν θάζκα ηνπ 

θαηαιύηε ππό ξνή 
16

Ο2 θαζώο επίζεο θαη θάζκαηα έπεηηα από 5, 10 θαη 15 θύθινπο 

αλαγσγήο/νμείδσζεο κε 2%
18

Ο2/Ζe. Ζ επίδξαζε ηεο ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο ζηα δνλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαιύηε (εκθάληζε λέαο θνξπθήο εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο λέσλ Μν=
18

Ο 

δεζκώλ) θαζώο επίζεο θαη ε επίδξαζε ησλ “άκεζα θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ” ηνπ νμπγόλνπ ηνπ 

ηεξκαηηθνύ δεζκνύ Μν=
16

Ο ζηε κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ παξαηεξνύληαη μεθάζαξα ζηα 

θάζκαηα Raman, ελώ νη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηα δνλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα 

TiO2 κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Οη κεηαηνπίζεηο είλαη αλάινγεο κε ηε 

κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο ησλ ηεξκαηηθώλ Μν=
16

Ο δεζκώλ παξνπζηάδνληαο κηα δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απ’ όηη ζηνπο ΜνΟ3/ZrO2 θαηαιύηεο ππνδεηθλύνληαο κηα ελαιιαθηηθή νδό 

ππνθαηάζηαζεο. Ο πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο γηα ηνπο θαηαιύηεο 

ΜνΟ3/ΤiO2 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 7.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σσήμα 7.15: Πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ηζνηνπηθήο αληηθαηάζηαζεο επηθαλεηαθώλ 

ΜνΟ4 εηδώλ ζε θαηαιύηεο ΜνΟ3/ΤiΟ2 
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7.6  Σςμπεπάζμαηα 

Οη δνλεηηθέο θαζκαηνζθνπίεο Raman θαη FTIR θάησ από ειεγρόκελεο in situ ζπλζήθεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο κνξηαθήο δνκήο ησλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

MoO3/ZrO2, MoO3/Al2O3 θαη MoO3/TiO2. Ζ θαζκαηνζθνπία Raman ζε ζπλδπαζκό κε 

πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο 
18

Ο2/
16

Ο2 νδήγεζε ζε αμηόινγα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε 

ηε κνξηαθή δνκή ησλ δηεζπαξκέλσλ κνιπβδεληθώλ εηδώλ ππό ην πξίζκα ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ 

mono-oxo θαη di-oxo δνκώλ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ από ηα πεηξάκαηα ηζνηνπηθήο 

ελαιιαγήο 
18

Ο2/
16

Ο2 θαζώο θαη ησλ δνλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θαηαιπηώλ, πνπ 

πξνέθπςαλ από ηηο θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο Raman θαη FTIR  ζπγθιίλνπλ ζηελ παξνπζία 

mono-oxo κνιπβδεληθώλ δνκώλ γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο (MoO3/ZrO2, MoO3/Al2O3 θαη 

MoO3/TiO2) ηόζν γηα ρακειέο όζν θαη γηα θνξηίζεηο θνληά ζηε κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε. Ζ 

ππνθαηάζηαζε αηόκσλ 
16

Ο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο ηεξκαηηθνύο Μν=
16

Ο δεζκνύο κε 
18

Ο 

πξνθαιεί κηθξή κεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο Μν=
16

Ο ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Τν θαηλόκελν 

απηό, πνπ παξαηεξείηαη θαη εμεγείηαη γηα πξώηε θόξα, νλνκάζηεθε “δνλεηηθό ηζνηνπηθό 

θαηλόκελν ππνθαηάζηαζεο 
18

Ο/
16

Ο επόκελσλ θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ” (Next – Nearest – 

Neighbor 
18

Ο2/
16

Ο2 substitution vibrational isotope effect) θαη ιακβάλεη ρώξα επηιεθηηθά γηα 

θάζε θαηαιύηε. Ζ επηιεθηηθόηεηα απηή, θαίλεηαη λα εμαξηάηαη άκεζα από ηελ  ηθαλόηεηα 

αλαγσγήο ηνπ εθάζηνηε θνξέα ε νπνία ειέγρεη ζεκαληηθά ην κεραληζκό ηζνηνπηθήο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ θαηαιπηώλ. Έηζη, γηα ηνπο θαηαιύηεο MoO3/ZrO2 θαη MoO3/Al2O3, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειή αλαγσγηκόηεηα, ε ηζνηνπηθή ππνθαηάζηαζε 
18

Ο/
16

Ο ιακβάλεη ρώξα 

αξρηθά ζηνπο ηεξκαηηθνύο Μν=Ο δεζκνύο θαη ζηνπο γεθπξσηηθνύο Μν–Ο–Μν δεζκνύο ησλ 

πνιπκεξηθώλ δηακνξθώζεσλ. Δλ αληηζέζεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ  MoO3/TiO2 ε ππνθαηάζηαζε 

18
Ο/

16
Ο  μεθηλά από ζέζεηο Ti–O–Ti ε νπνία εμειίζζεηαη ζε ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε 

18
Ο/

16
Ο 

ησλ αγθπξσηηθώλ δεζκώλ Μν–Ο–Ti (surface diffusion/spillover) ελώ κεηέπεηηα ππνθαζίζηαληαη 

νη ηεξκαηηθνί Μν=Ο δεζκνί.  
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