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Πρόλογος 

Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ 

θαη Ηιεθηξνρεκείαο ηνπ ηκήκαηνο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ππό ηελ 

επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο θ. Κσλζηαληίλνπ Βαγελά. Φζάλνληαο ζην ηέινο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ θαη κεηά από έμη έηε θνπηαζηηθήο έξεπλαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο είρα ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή λα ζπλεξγαζηώ θαη 

λα ζπλππάξμσ όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη νη νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ζηελ απνπεξάησζε 

ηνπ δηδαθηνξηθνύ.  

   Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θαη Γάζθαιό κνπ θ. 

Κσλζηαληίλν Βαγελά γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εληαρζώ ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

νκάδα θαη λα εθπνλήζσ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Η εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε  

ζην πξόζσπό κνπ ιεηηνύξγεζε σο θνξέαο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη αηζηνδνμίαο, ελώ ε 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε όια απηά ηα ρξόληα κε ην νμπδεξθέο θαη 

δεκηνπξγηθό ηνπ πλεύκα απνδείρζεθαλ θαηαιπηηθά γηα ηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο.  

  Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. ηακάηην νπεληίε κε ηνλ νπνίν 

ζπλεξγάζηεθα άκεζα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο κνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαηαλόεζε 

θαη επίιπζε ησλ πξαθηηθώλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη πνιιώλ ζεσξεηηθώλ 

πηπρώλ ήηαλ θαζνξηζηηθή. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή 

Αιέμαλδξν Καηζανύλε γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ θαζεκεξηλή θαζνδήγεζε θαζώο 

θαη γηα ηηο ζπκβνπιέο ρσξίο ηηο νπνίεο ζα ήηαλ αδύλαηε ε εθπόλεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηνλ Γξ. Γεώξγην Παλαγηώηνπ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθα 

άκεζα θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο δηαηξηβήο ε βνήζεηά ηνπ νπνίνπ ήηαλ  ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, κεηαπηπρηαθνύο θαη 

δηπισκαηηθνύο θνηηεηέο κε ηνπο νπνίνπο είρα ηε ραξά λα ζπλεξγαζηώ θαη ηδηαίηεξα ηνπο Γξ. 

Κσλζηαληίλν Κνπηζνδόληε, νθία Γηβαλέ, Μαξηαιέλα Μαθξή, Δπηπρία Μαξηίλν θαη Ισάλλα 

Καιατηδίδνπ γηα ην άξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο πνπ αλαπηύρηεθε.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ Καζεγεηή Υ. Κνξδνύιε, ηνλ Γηεπζπληή Δξεπλώλ . Νενθπηίδε, ηνλ 

Αλαπι. Καζεγεηή . Μπεκπέιε,  ηνλ Καζεγεηή Ξ. Βεξύθην θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

Γ. Κνληαξίδε γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα παξεπξεζνύλ ζηελ παξνπζίαζε θαη εμέηαζε 

ηεο δηαηξηβήο  θαζώο θαη γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηειηθή ηεο 

κνξθή.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Γεώξγην θαη Αγγειηθή θαζώο θαη   

ηνλ αδεξθό κνπ Ηιία γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, θαηαλόεζε, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

θαη αγάπε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ όια απηά ηα ρξόληα. 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε ηεο θαηάιπζεο (EPOC ή αιιηώο κε-θαξαληαïθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο, θαηλόκελν NEMCA) είλαη έλα θαηλόκελν όπνπ 

εθαξκνγή κηθξώλ ξεπκάησλ ή δπλακηθώλ (±2V) ζε έλα θαηαιύηε πνπ είλαη ππνζηεξηγκέλνο 

ζε έλα ειεθηξνιύηε, ηνληηθό ή κηθηό ηνληηθό-ειεθηξνληαθό αγσγό, κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο αιιά θαη εθιεθηηθόηεηαο ηεο 

αληίδξαζεο πνπ γίλεηαη ζηελ αέξηα θάζε, κε ηξόπν ειεγρόκελν, αληηζηξεπηό θαη έσο έλα 

βαζκό πξνβιέςηκν. Η ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε έρεη βξεζεί κε ρξήζε δηαθόξσλ ηερληθώλ όηη 

πεγάδεη από ηελ ειεθηξνρεκηθά ειεγρόκελε δηάρπζε εληζρπηηθώλ ηνληηθώλ εηδώλ αλάκεζα 

ζην θνξέα-ειεθηξνιύηε θαη ζηα θαηαιπηηθά ζσκαηίδηα. Σν θαηλόκελν έρεη εθαξκνζηεί ζε 

πιεζώξα θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ (πάλσ από 70) ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ελώ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζε πηινηηθή θιίκαθα ράξε ζηνλ κνλνιηζηθό 

ειεθηξνρεκηθά εληζρπόκελν αληηδξαζηήξα.  

ην πξώην θεθάιαην ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνπο 

ζηεξενύο ειεθηξνιύηεο, ζηηο ηδηόηεηεο ηνπο θαζώο θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε κε νμείδην ηνπ πηηξίνπ 

δηξθνλία (YSZ), πνπ απνηειεί έλα πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν αγσγό ηόλησλ νμπγόλνπ. 

Δπηπξόζζεηα, εηζάγνληαη νη έλλνηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο (spillover) θαη ηεο αληίζηξνθεο 

κεηαλάζηεπζεο (backspillover), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εξκελεία θαη ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηάιινπ-θνξέα (MSI). 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο αξρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

Ηιεθηξνρεκηθήο Δλίζρπζεο ηεο Καηάιπζεο όπνπ ζπδεηνύληαη αξθεηά παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ θαη γίλεηαη αλαζθόπεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία 

θαη αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν. Παξνπζηάδνληαη επίζεο, πιήζνο πεηξακαηηθώλ 

ηερληθώλ, όπσο ειεθηξνθηλεηηθώλ πεηξακάησλ δπλακηθήο απόθξηζεο, κεηξήζεσλ έξγνπ 

εμόδνπ, θπθιηθήο βνιηακκεηξίαο, XPS, TPD θαη STM, θαζώο θαη ζεσξεηηθώλ κειεηώλ ,κε 

ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο αξρήο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε αηνκηθό επίπεδν. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο θαηάιπζεο ζηελ αληίδξαζε βηνκεραληθήο 

ζεκαζίαο ηεο πδξνγνλναπνζείσζεο (HDS). ηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πξόηππε έλσζε ηνπ ζεηνθαηλίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζηεξενύο ειεθηξνιύηεο αγσγνύο ηόλησλ 

(BCN18, CZI ή YSZ) ζε ζπλδπαζκό θαηαιύηεο, όπσο RuS2, MoS2,  FeSx  θαη MoS2-CoS2 

θαζώο θαη κε-ζηεξηγκέλνπο όπσο ν Nebula (NiMoW). Η κειέηε επηθεληξώζεθε ζηελ 

επίηεπμε ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ζηελ HDS ηνπ ζεηνθαηλίνπ ππό ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο ζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 250
ν
C-550

ν
C. Ηιεθηξνρεκηθή Δλίζρπζε επηηεύρζεθε ζε 

ζπλνιηθά 10 θαηαιπηηθά ειεθηξόδηα. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πξσηνληαθώλ αγσγώλ, ηηκέο 

πξνζαύμεζεο ξπζκνύ έσο 20% θαη θαξαληατθήο απόδνζεο έσο ~600 θαηαγξάθεζαλ, 

αλαδεηθλύνληαο ηελ ηζρπξά κε-θαξαληατθή ζπκπεξηθνξά θαη ην πςειό ελεξγεηαθό όθεινο ζε 

Σ<300
o
C. ηελ πεξίπησζε ησλ αγσγώλ ηόλησλ νμπγόλνπ (YSZ) πξνζαύμεζε ξπζκνύ έσο θαη 

300% θαηαγξάθεθε κε ηηκέο θαξαληατθήο απόδνζεο έσο θαη 0.2 ζηνπο 500
o
C. 



ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε ηεο αληίδξαζεο 

πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 ρξεζηκνπνηώληαο θαηαιπηηθά πκέληα Ru ελαπνηεζεηκέλα ζε ζηεξενύο 

ειεθηξνιύηεο YSZ κε ζηόρν ηελ παξαγσγή κεζαλίνπ. Βξέζεθε όηη ε αληίδξαζε κπνξεί λα 

εληζρπζεί ζε κεγάιν βαζκό θαη επηπιένλ λα ηξνπνπνηεζεί θαη ε εθιεθηηθόηεηά ηεο ζε CΗ4 

πνπ είλαη θαη ην επηζπκεηό πξντόλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Electrochemical Promotion of Catalysis (EPOC or Non-Faradaic Electrochemical 

Modification of Catalytic Activity, NEMCA effect) is a phenomenon where the application of 

small currents or potentials (±1V) between a catalyst electrode, which is in contact with a 

solid electrolyte support, and a counter or reference electrode, causes a significant change in 

catalytic activity in a predictable, reversible and to some extend controllable manner. As have 

been shown by numerous surface science and electrochemical techniques, electrochemical 

promotion is due to electrochemically controlled migration (backspillover) of promoting or 

poisoning ionic species between the ionic or mixed ionic-electronic conductor support and the 

gas exposed catalytic surface. Σhe phenomenon has been studied extensively in a variety of 

catalytic systems (>70) during the last 30 years, while it has been successfully applied in a 

pilot scale reactor, the monolithic electrochemically promoted reactor (MEPR) in 

environmental important reactions.  

In the first chapter, an extended analysis is given of the properties of solid electrolytes, 

and focused on the yttria-stabilized zirconia (YSZ). Moreover, the concepts of spillover and 

backspillover, which are used to describe the phenomenon of electrochemical promotion and 

the metal-support interactions, are discussed in detail.    

In the second chapter, the fundamentals of Electrochemical Promotion of Catalysis are 

discussed in the basis of classical promotion, reaction kinetics and the rules of 

Electrochemical Promotion of Catalysis.  

In the third chapter, the effect of the electrochemical promotion of catalysis on the 

hydrodesulfurization (HDS) reaction of sulfur containing model compounds (thiophene) has 

been investigated, using ion conducting solid electrolytes (BCN18, CZI or YSZ) and state-of-

the-art catalysts, e.g. RuS2, MoS2, MoS2-CoS2 and the unsupported state-of-the-art catalyst 

Nebula (NiMoW). In this study thiophene, was used under atmospheric pressure in the 

temperature range of 250
 ν
C -550

ν
C. 

 Significant Electrochemical Promotion was achieved with 10 different CoMo based 

catalyst-electrodes. Values of rate enhancement up to 20% and faradaic efficiency values up to 

~600 were achieved, denoting the strongly non-faradaic behavior and high energy efficiency 

at T<300
o
C. In the case of oxygen ion conductors (YSZ) an increase of 300% on the catalytic 

rate and a faradaic efficiency value of 0.2 was recorded at 500
o
C. 

 The results show the strong potential of Electrochemical Promotion of Catalysis on 

improving the efficiency of industrial and/or environmental processes.  

 In the last chapter, the electrochemical promotion of the CO2 hydrogenation reaction 

was also examined, towards methane production using Ru/YSZ/Au type electrochemical 

catalytic elements. It was found that the reaction rates and similarly as well as the selectivity 

to CH4 can be enhanced under anodic polarizations. 
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1.1 τεπεοί ηλεκτπολύτερ 

1.1.1 Εισαγυγή 

Οζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ ή ζηενεμί ζμκηζημί αβςβμί ή οπενζμκηζημί αβςβμί είκαζ 

ζηενεά οθζηά, ηαηά ηακυκα ηνοζηαθθζηά, ιε δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα πμο μθείθεηαζ ιενζηά ή 

μθζηά ζε ιεηαθμνά ζυκηςκ [1]. Πνχημξ μ M. Faraday (1791-1867) ακαηάθορε ημ 1834 ημοξ 

ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ, υηακ παναηήνδζε πςξ μ θεμνζμφπμξ ιυθοαδμξ (PbF2) εενιαζκυιεκμξ 

ζημοξ 500°C έςξ 700°C βίκεηαζ ελαζνεηζηυξ δθεηηνζηυξ αβςβυξ. Πέναζε ζπεδυκ έκαξ αζχκαξ 

βζα κα ελδβδεεί δ παναπάκς παναηήνδζδ ημο Faraday ηαζ κα επζαεααζςεεί υηζ μ PbF2 

απμηεθεί έκακ αβςβυ ζυκηςκ F
-
. Δκ ζοκεπεία ακαηαθφθεδηακ ηαζ άθθμζ ζηενεμί 

δθεηηνμθφηεξ, υπςξ μ AgI (έκαξ αβςβυξ ζυκηςκ Ag
+
), απυ ημοξ Tubandt ηαζ Strock  [2, 3] μζ 

μπμίμζ απέδεζλακ πεζναιαηζηά υηζ ζε εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ ηςκ 150°C, δ αβςβζιυηδηα 

ημο AgI μθείθεηαζ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ ζυκηςκ Ag
+
 [4]. Σφκημια έβζκε βκςζηυ υηζ δ δζάποζδ ηςκ 

ζυκηςκ δφκαηαζ κα θάαεζ πχνα ιέζα ζε μνζζιέκα ζηενεά ηυζμ βνήβμνα, υζμ ηαζ ζηα 

δζαθφιαηα οβνχκ αθάηςκ. Η ιδπακζζηζηή ενιδκεία ηδξ ζμκηζηήξ αβςβζιυηδηαξ ζηα ζηενεά 

μθείθεηαζ ζηδκ πνςημπμνζαηή βζα ηδκ επμπή ηδξ ενβαζία ηςκ Joffé (1923), Frenkel (1926), 

Wagner ηαζ Schottky (1930) [5-7] εκχ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ ανεεεί ανηεημί ηφπμζ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ ηαζ έπεζ βίκεζ ζδιακηζηή πνυμδμξ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ αβςβήξ. Οζ 

ιεθέηεξ αοηέξ έδεζλακ υηζ δ ζμκηζηή αβςβή ζηα ζηενεά μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ ζδιεζαηχκ 

αηεθεζχκ ζημ ηνοζηαθθζηυ ημοξ πθέβια. 

Δηηυξ απυ ημοξ ζμκηζημφξ αβςβμφξ, δ αβςβζιυηδηα ηςκ μπμίςκ μθείθεηαζ ιενζηχξ ή 

μθζηχξ ζε ιεηαηίκδζδ ζυκηςκ, οπάνπμοκ ηαζ ιζηημί αβςβμί μζ μπμίμζ πανμοζζάγμοκ ηυζμ 

ζμκηζηή υζμ ηαζ δθεηηνμκζαηή αβςβζιυηδηα. Τμ είδμξ, δ θφζδ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ πμζηίθμοκ απυ ηα ζηθδνά ηαζ πονίιαπα οθζηά (υπςξ δ 

κημπανζζιέκδ ιε μλείδζμ ημο οηηνίμο γζνημκία (YSZ) ή δ Νa-α-Al2O3 (NaAl11O17)) έςξ ηζξ 

ιαθαηέξ ηαζ εφηαιπηεξ ιειανάκεξ πμθοιενχκ, δ αβςβζιυηδηα ηςκ μπμίςκ μθείθεηαζ ζε 

ιεηαηίκδζδ ζυκηςκ οδνμβυκμο, υπςξ ημ Nafion. Σημοξ ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζοζηαηζηά ηα μπμία ιπμνεί κα είκαζ ζημζπεζμιεηνζηά (AgI), ιδ-

ζημζπεζμιεηνζηά (Na-α-Al2O3) ή κημπανζζιέκα (YSZ). 

Η παναζηεοή, μζ ζδζυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ιενζηέξ εθανιμβέξ ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ 

έπμοκ ακαθενεεί ηαζ ζογδηδεεί ζε πθήεμξ ζοβηναιάηςκ [8-10] ηαζ επζζηδιμκζηχκ 

δδιμζζεφζεςκ [11, 12]. Οζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ ζήιενα ανίζημοκ, ηονίςξ, ειπμνζηή 

εθανιμβή ζηα ηεθία ηαοζίιμο ορδθήξ εενιμηναζίαξ (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) [13-17], 

ζηδκ ηεπκμθμβία ακζπκεοηχκ-αζζεδηήνςκ (sensors) [18-21] ηαεχξ ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ 
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Ηθεηηνμπδιζηήξ Δκίζποζδξ ηδξ Καηάθοζδξ (θαζκυιεκμ NEMCA) [22] ημ μπμίμ εα 

ακαπηοπεεί ακαθοηζηά ζημ Κεθάθαζμ 2.  

 

1.1.2 Μησανισμόρ κίνησηρ στοςρ στεπεούρ ηλεκτπολύτερ 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, δ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα ηςκ 

ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ μθείθεηαζ ζηδ ιεηαηίκδζδ ζυκηςκ απυ ιία εέζδ ζε ιία άθθδ ιέζς 

ηδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ ημο ζηενεμφ [23-26]. Τα ζυκηα αοηά ηαηαθαιαάκμοκ ζοκήεςξ 

ηαεμνζζιέκεξ (εκδμπθεβιαηζηέξ) εέζεζξ ζημ ηνοζηαθθζηυ πθέβια (lattice) απμηεθχκηαξ 

ζοκμθζηά έκα ζηαεενυ πθέβια. Η φπανλδ αοημφ ημο ζηαεενμφ πθέβιαημξ είκαζ μ θυβμξ βζα 

ηδκ παιδθυηενδ ηζκδηζηυηδηα ηςκ ζυκηςκ ζημοξ ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ημοξ οβνμφξ υπμο υθα ηα ζυκηα είκαζ εοηίκδηα. 

Ο ιδπακζζιυξ αβςβήξ ηςκ ζυκηςκ μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία ζδιεζαηχκ αηαλζχκ 

(point defects) ζημ ηνοζηαθθζηυ ημοξ πθέβια [23, 26, 27]. Αοηέξ μζ ζδιεζαηέξ αηέθεζεξ 

είκαζ δοκαηυ κα είκαζ ηφπμο Frenkel, πμο ακηζζημζπμφκ ζε ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζε 

εκδμπθεβιαηζηέξ εέζεζξ ακάιεζα ζε ηακμκζηέξ εέζεζξ πθέβιαημξ (υπςξ ζοιααίκεζ π.π. ζηα 

ηαηζυκηα αθμβμκζδίςκ ηςκ αθηαθζηχκ βαζχκ), ή ηφπμο Scottky, πμο ακηζζημζπμφκ ζε γεφβδ 

ηεκχκ πθεβιαηζηχκ εέζεςκ ακζυκημξ-ηαηζυκημξ (υπςξ ζοιααίκεζ ζηα μλείδζα ηςκ 

αθηαθζηχκ βαζχκ) (Σπήια 1.1). 

Οζ ζδιεζαηέξ αηαλίεξ ζε έκα ζηενευ είκαζ απμηέθεζια είηε εββεκχκ είηε ελςβεκχκ 

παναβυκηςκ. Σηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μθείθμκηαζ ζε εενιμδοκαιζημφξ θυβμοξ ιε ςεμφζα 

δφκαιδ ηδκ πνμηαθμφιεκδ πθεβιαηζηή αηαλία, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μθείθμκηαζ ζε 

θυβμοξ δζαηήνδζδξ ηδξ δθεηηνμμοδεηενυηδηαξ ζημ ζηενευ, πνμηεζιέκμο κα ακηζζηαειζζηεί 

ημ θμνηίμ ηςκ λέκςκ ζυκηςκ δζαθμνεηζημφ ζεέκμοξ, ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζε πνμζιίλεζξ 

ηαζ εζζάβμκηαζ ζημπίιςξ ζημ οθζηυ βζα “κημπάνζζια” (doping), ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζμκηζηήξ αβςβζιυηδηαξ. 

Σηα οθζηά ιε αηαλίεξ Schottky δ αβςβζιυηδηα μθείθεηαζ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ 

ηεκχκ εέζεςκ (μπχκ) ζημ πθέβια ιέζς δζαδμπζηχκ ιεηαηζκήζεςκ ζυκηςκ πνμξ ηδκ 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. Έκα ζυκ πμο ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ ηεκή εέζδ ιπμνεί κα ιεηαηζκδεεί 

ζε αοηήκ δδιζμονβχκηαξ ιζα κέα ηεκή εέζδ. Οζ ηεκέξ εέζεζξ (μπέξ) δδιζμονβμφκηαζ είηε 

εενιζηά, ιε ηδκ απχθεζα ζμκηζηχκ γεοβχκ (αηέθεζεξ Schottky), είηε ιε κημπάνζζια (π.π. 

ηεκέξ εέζεζξ O
2-

 ζηδκ ZrO2 κημπανζζιέκδ ιε Ύηηνζα). Τα οθζηά αοηά έπμοκ ζπεηζηά ιζηνή 

ζμκηζηή αβςβζιυηδηα. Σηα οθζηά ιε αηαλίεξ Frenkel, υπμο δ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα είκαζ 

ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ, δ ιεηαθμνά θμνηίμο μθείθεηαζ ζηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζυκηςκ 

δζαιέζμο ιζαξ ζεζνάξ εκδμπθεβιαηζηχκ εέζεςκ. Έκα ζυκ ζε εκδμπθεβιαηζηή εέζδ έπεζ ηδ 
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δοκαηυηδηα είηε κα ιεηαηζκδεεί ζε ιζα βεζημκζηή εκδμπθεβιαηζηή εέζδ, είηε κα εηημπίζεζ 

έκα βεζημκζηυ ζυκ πμο ανίζηεηαζ ζε ηακμκζηή πθεβιαηζηή εέζδ ηάκμκηάξ ημ κα ιεηαηζκδεεί 

ζε εκδμπθεβιαηζηή εέζδ.  

              
Σπήια 1.1: Σεκεηαθέο αηέιεηεο ζε θξπζηαιιηθά ζηεξεά (point defects). 

Δπίζδξ, εηηυξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ, οπάνπμοκ ηαζ μζ δθεηηνμκζαηέξ αηαλίεξ πμο 

μθείθμκηαζ ζηδκ φπανλδ είηε εθεφεενςκ δθεηηνμκίςκ (e-), είηε μπχκ (h+, holes). Σηα 

ηαεανά ζμκηζηά ζηενεά οπάνπμοκ εθάπζζηεξ δθεηηνμκζαηέξ αηαλίεξ. Πναηηζηά, βζα έκακ 

ζηενευ δθεηηνμθφηδ, μ θυβμξ ηδξ ζμκηζηήξ πνμξ ηδκ δθεηηνμκζαηή ημο αβςβζιυηδηα εα 

πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμξ ημο 100 [28].  

Υπάνπεζ επίζδξ ηαζ δ ηαηδβμνία ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ [1, 27] ζημοξ μπμίμοξ δ 

αηαλία είκαζ ιεβάθδ (έκα είδμξ ζυκηςκ ημο πθέβιαημξ ηαηακέιεηαζ ηοπαία ιεηαλφ ηςκ 

ηακμκζηχκ πθεβιαηζηχκ ηαζ ηςκ εκδμπθεβιαηζηχκ εέζεςκ ηαηαθαιαάκμκηαξ ημ πχνμ 

ιεηαλφ ηςκ πθεβιαηζηχκ εέζεςκ ημο άθθμο ηφπμο ζυκηςκ, ιε απμηέθεζια μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηεκχκ εέζεςκ ηαζ εκδμπθεβιαηζηχκ ζυκηςκ κα βίκμκηαζ ζοβηνίζζιεξ) [1, 

25]. Αοημί μζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ, υπςξ μ AgI, μκμιάγμκηαζ “οπενζμκηζημί” αβςβμί 

(superionic conductors) ηαζ πανμοζζάγμοκ ηδκ ορδθυηενδ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα [26].  
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Σπήια 1.2: Σύγθξηζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ησλ ζηεξεώλ ειεθηξνιπηώλ κε εθείλε ησλ 

κεηάιισλ, ησλ δηαιπκάησλ θαη ησλ εκηαγσγώλ[4]. 

 

Σηδκ πενίπηςζδ ηςκ οπενζμκηζηχκ αβςβχκ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ αηαλζχκ είκαζ ηδξ 

ηάλδξ ηςκ 10
22 

cm
-3
, δδθ. δφμ ηάλεζξ ιεβέεμοξ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ζημοξ οπυθμζπμοξ 

ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ [26]. Όπςξ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.2, υπμο βίκεηαζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ 

οθζηχκ, δ αβςβζιυηδηα ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ εηείκδ ηςκ 

διζαβςβχκ (10
-5

-10
-8 
Ω

-1  ּ cm
-1
), ιζηνυηενδ απυ αοηή ηςκ ιεηάθθςκ (10

1
-10

5
 Ω

 -1  ּ cm
-1
) ηαζ 

ζοπκά ζοβηνίζζιδ ιε ηδκ αβςβζιυηδηα ηςκ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ [4]. 

Γζα ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ιδπακζζιμφξ, δ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα ηςκ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ πενζβνάθεηαζ ζοκήεςξ απυ ηδκ διζειπεζνζηή ελίζςζδ ηφπμο Arrhenius [29-

31]:  

A

b

E
exp

k T


   

    
   

                                              (1.1) 

 

 υπμο ζμ: είκαζ ζοκάνηδζδ ημο ζμκηζημφ θμνηίμο (ζεέκμοξ), ηδξ ζοβηεκηνχζεςξ ηςκ 

εοηίκδηςκ ζυκηςκ, ηδξ ζοπκυηδηαξ ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ δ ιεηαηίκδζδ ημο 

εοηίκδημο ζυκημξ ζε ηάπμζα βεζημκζηή εέζδ (attempt  frequency) ηαεχξ ηαζ ηδξ 

απυζηαζδξ πμο ακηζζημζπεί ζε αοηή ηδ ιεηαηίκδζδ (jump distance), 

               EA: απαζημφιεκδ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ βζα ηδκ ζμκηζηή ιεηαηίκδζδ, 

               kb: ζηαεενά Boltzmann ηαζ 

       T:  απυθοηδ εενιμηναζία (Κ).  
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Η εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ EA είκαζ ζοκήεςξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 10-40 Kcal/mol (0.5-2 

eV). Η εθάπζζηδ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα πμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ έκαξ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ 

βζα κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε εθανιμβή ηορέθδξ ηαοζίιμο είκαζ 0.1-1 Ω
-1  ּ cm

-1
 [9, 

10, 13, 32].  

Τα ηνζηήνζα πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζεί έκαξ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ πνμηεζιέκμο κα 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί επζηοπχξ ζε έκα δθεηηνμπδιζηυ ηεθί [33] βζα πεζνάιαηα 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζοκμρίγμκηαζ ζηα αηυθμοεα: 

1. Μζηνή ζμκηζηή ακηίζηαζδ, Ri, μφηςξ χζηε κα είκαζ ακεηηέξ μζ ςιζηέξ ακηζζηάζεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ οπυ ζοκεήηεξ δζέθεοζδξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Η ζμκηζηή ακηίζηαζδ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ αβςβζιυηδηα ημο δθεηηνμθφηδ ηαζ ηδ βεςιεηνία ημο 

δθεηηνμπδιζημφ ηεθζμφ. 

2. Ο δθεηηνμθφηδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαεανά ζμκηζηυξ αβςβυξ ηαζ κα πανμοζζάγεζ 

αιεθδηέα δθεηηνμκζηή ποηκυηδηα. Ο ανζειυξ ζμκηζηήξ ιεηαθμνάξ (ti = ζi/ζμθ), πνέπεζ 

κα πθδζζάγεζ ηδ ιμκάδα: ti =1, υπμο ζi είκαζ δ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα (Ohm
-1  ּ cm

-1
) ηαζ 

ζμθ ημ άενμζζια ηδξ δθεηηνμκζαηήξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ηςκ αβςβζιμηήηςκ υθςκ ηςκ 

ιεηαηζκμφιεκςκ ζυκηςκ ημο δθεηηνμθφηδ, δδθ. ζμθ = ζe + Σiζi. 

3. Η δζεπζθάκεζα δθεηηνμδίμο/δθεηηνμθφηδ εα πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ παιδθή 

ακηίζηαζδ ζηδκ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ θμνηίμο. 

4. Ο δθεηηνμθφηδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία (ζηαεενυξ) ζηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ ακηίδναζδξ. 

5. Ο δθεηηνμθφηδξ πνέπεζ κα είκαζ πδιζηά αδνακήξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ (ακμπή 

ορδθχκ δοκαιζηχκ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ιδ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ακηζδνχκ ιίβια 

οπυ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ, εενιζηή ακημπή ηθπ.). 

6. Τμ ιέβζζημ δοκαιζηυ ημο ηεθζμφ πμο ιπμνεί κα παναηδνδεεί δίκεηαζ απυ ηδκ δζαθμνά 

δοκαιζημφ ιεηαλφ ηδξ γχκδξ ζεέκμοξ ηαζ ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ ημο δθεηηνμθφηδ.  

7. Τα εοηίκδηα ζυκηα ημο δθεηηνμθφηδ εα πνέπεζ κα είκαζ ηα δναζηζηά ζυκηα ημο ηεθζμφ. 

8. Θα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπ’ υρζκ ημ ηυζημξ παναζηεοήξ ημο οθζημφ.  

 

1.1.3 Σαξινόμηση στεπεών ηλεκτπολςτών 

Η ηαλζκυιδζδ ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζημ ζυκ πμο είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ αβςβζιυηδηα. Κάκμκηαξ ιία ακαζηυπδζδ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ, απυ ηεπκμθμβζηή άπμρδ, μιάδεξ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ: 
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i.    Αγσγνί ηόλησλ νμπγόλνπ: Δίκαζ ζηενεά δζαθφιαηα μλεζδίςκ δζζεεκχκ ή ηνζζεεκχκ 

ιεηάθθςκ (π.π. Υ2Ο3, Yb2O3, CaO) ζε μλείδζα ηεηναζεεκχκ ιεηάθθςκ (π.π. ZrO2, 

ThO2, CeO2). Τοπζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ ζηαεενμπμζδιέκδ ιε φηηνζα ή μλείδζμ 

ημο αζαεζηίμο γζνημκία (6-10% mol Υ2Ο3 ή 5-15% mol CaO ζε ZrO2) ζηδ 

εενιμηναζζαηή πενζμπή 400 ιε 1200°C. Τμ οθζηυ αοηυ απμηεθεί έκα εονέςξ 

δζαδεδμιέκμ ζηενευ δθεηηνμθφηδ ηαζ ανίζηεζ ήδδ ειπμνζηή εθανιμβή ζημοξ 

δθεηηνμπδιζημφξ ιεηνδηέξ (αζζεδηήνεξ) μλοβυκμο ζε αένζα νεφιαηα (π.π. ζηα 

ηαοζαένζα αοημηζκήηςκ, ζημοξ θμφνκμοξ ηαφζδξ) ή ζε ηήβιαηα ιεηάθθςκ, ζημοξ 

αδιαημδυηεξ ηςκ ηανδζμπαεχκ, ζημ ζφζηδια ακαβέκκδζδξ μλοβυκμο ηςκ 

δζαζηδιμπθμίςκ [4, 34] ηαεχξ ηαζ ζε δθεηηνμπδιζηά ζημζπεία ορδθήξ εενιμηναζίαξ 

βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Σοβηεηνζιέκα, δ ζηαεενμπμζδιέκδ γζνημκία ιε 

πενζεηηζηυηδηα 8% mol Y2O3 (YSZ) πνδζζιμπμζείηαζ  ζηδκ πανμφζα ενβαζία εηηεκχξ 

ζηζξ ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ. 

 

ii.    Αγσγνί ηόλησλ Να
+
: Πνυηεζηαζ βζα ιδ ζημζπεζμιεηνζηέξ εκχζεζξ καηνίμο-αθμοιζκίμο-

μλοβυκμο α-Al2O3 ηαζ α-Αl2O3. Οζ βεκζημί ηφπμζ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ είκαζ: 

Na1+xAl11O17+x/2 (0.15x0.3, υπμο, ημ x εηθνάγεζ ηδκ πενίζζεζα ημο καηνίμο ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ζημζπεζμιεηνζηή έκςζδ Na2O11Al2O3) βζα ηζξ α-Al2O3 ηαζ Na1+xΜxAl11-

xO17 βζα ηζξ α-Al2O3, υπμο Μ είκαζ δζζεεκέξ ιέηαθθμ (π.π. Mg
2+

, Ni
2+

, Zn
2+
). Τέημζμο 

είδμοξ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ πανμοζζάγμοκ ορδθή αβςβζιυηδηα ζε έκα 

εενιμηναζζαηυ εφνμξ 150°C έςξ 300°C ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ιπαηανίεξ 

καηνίμο-εείμο. Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ οπενζμκηζηυξ αβςβυξ Na
+
 είκαζ ημ ιζηηυ 

μλείδζμ Na3Zr2Si2PO12, βκςζηυ ςξ NASICON. 

 

iii.    Αγσγνί πξσηνλίσλ Η
+
 θαη ηόλησλ ιηζίνπ Li

+
: Σηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ανηεημί 

ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ πμθοιενζηχκ εκχζεςκ υπςξ δζαθφιαηα αθηαθζηχκ αθάηςκ ζε 

πμθοαζεοθεκμλείδζμ. Ηθεηηνμθφηεξ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία είκαζ 

μζ ιειανάκεξ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ αβςβζιυηδηα πνςημκίςκ (Proton Exchange 

Membranes, PEM) υπςξ ημ  Nafion 117, ημ μπμίμ είκαζ έκα ζοιπμθοιενέξ 

πμθοηεηναθεςνμαζεοθεκίμο ηαζ πμθοεεζμθεςνζδίμο ηαζ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή 

αβςβζιυηδηα αηυια ηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Υρδθή αβςβζιυηδηα ηαηζυκηςκ 

πανμοζζάγμοκ αηυια εκχζεζξ ιε αάζδ ημ CsHSO4 [35], ημ SrCeO3 [36], ημ 

Ca0.9In0.1ZrO3-α [37, 38] ηαζ ημ Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN-18) [39]. 

 



                                             Κεθάιαην 1             8 

iv.    Αγσγνί ηόλησλ Κ
+
, Cs

+
, Rb

+
, Tl

+
: πνυηεζηαζ βζα δζάθμνεξ οπμηαηεζηδιέκεξ α- ηαζ α-

Αl2O3. Διθακίγμοκ ορδθή αβςβζιυηδηα ζε εενιμηναζίεξ 200-400°C. 

 

v.    Αγσγνί ηόλησλ Ag
+
: πνυηεζηαζ βζα εκχζεζξ υπςξ μζ α-AgI, RbAg4I5 ηαζ Ag2HgI4. Η 

εενιμηναζζαηή πενζμπή πμο πανμοζζάγμοκ αβςβζιυηδηα είκαζ ζημοξ 150-350°C [8, 

40]. 

 

vi.    Αγσγνί ηόλησλ Cu
+
: εκχζεζξ υπςξ Cu2Se ηαζ KCu4I5 πμο είκαζ αβχβζιεξ ζε Cu

+
 ζε 

εενιμηναζίεξ 250-400°C. 

 

vii.    Αγσγνί ηόλησλ F
-
: αβςβζιυηδηα ζυκηςκ F

-
 πανμοζζάγμοκ ζε ορδθυηενεξ 

εενιμηναζίεξ εκχζεζξ υπςξ μ PbF2 (ζημοξ 500°C) ηαζ ημ CaF2 (ζημοξ 600°C). 

 

Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αβςβζιυηδηα ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ πενζέπμκηαζ ζε 

πθήεμξ ενβαζζχκ ηαζ δδιμζζεφζεςκ [8, 11-13, 18, 24, 32]. 

 

1 2 3 4

(1000/T) / K

σ
 /
 Ω

-1
. c

m
-1

CaF2

ThO2(Y2O3)

ZrO2(Y2O3)

CeO2(Gd2O3)

β-Na2O 11Al2O3

AgCl β-AgI

α-AgI

Li-β-Al2O3

H3OClO4

Na3Zr2PSi2O12

β-Ag3S I

α-Ag3S I

KCu4I5

H2SO4

RbAg4I5

7CuBrC6H12N4CH3Br

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

1

 

Σπήια 1.3: Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο αγσγηκόηεηαο, ζ, δηάθνξσλ ζηεξεώλ ειεθηξνιπηώλ. Η 

αβςβζιυηδηα ποηκμφ οβνμφ δζαθφιαημξ H2SO4 (37% θ.β.) πνδζζιμπμζείηαζ βζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ 

[1]. 
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Σημ Σπήια 1.3 ζοβηνίκμκηαζ μζ εζδζηέξ αβςβζιυηδηεξ δζάθμνςκ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ ζοβηνζηζηά ιε ημ ποηκυ δζάθοια Η2SO4, εκχ πανμοζζάγεηαζ ηαζ δ ηοπζηή 

εενιμηναζζαηή πενζμπή υπμο ιπμνμφκ κα ανμοκ εθανιμβή. Η αβςβζιυηδηα ηςκ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ ειθακίγεζ ιζα ελάνηδζδ ηφπμο Arrhenius απυ ηδ εενιμηναζία, εκχ αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπμοκ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ πμο ειθακίγμοκ ζδιακηζηή ζμκηζηή 

αβςβζιυηδηα αηυιδ ηαζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ.  

Όπςξ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.3, δ αβςβζιυηδηα ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ αβςβχκ-

ζυκηςκ μλοβυκμο είκαζ βεκζηά παιδθυηενδ απυ εηείκδ ηςκ ηαηζμκηζηχκ αβςβχκ, υπςξ μζ α-

Al2O3 ή μζ αβςβμί ζυκηςκ Ag
+
, πμο ακήημοκ ζηδκ μιάδα ηςκ οπενζμκηζηχκ αβςβχκ, εκχ δ 

ακηίζημζπδ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ είκαζ ιεβαθφηενδ. Γζα πανάδεζβια μ οπενζμκηζηυξ 

αβςβυξ RbAg4I5 έπεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο αβςβζιυηδηα 0.12 Ω
-1

cm
-1

 ιε εκένβεζα 

εκενβμπμίδζδξ πενίπμο 0.1 eV, εκχ έκαξ ηοπζηυξ αβςβυξ ζυκηςκ Ο
2-

 υπςξ δ ZrO2 (9% mol 

Y2O3) έπεζ ηδκ ίδζα ηζιή αβςβζιυηδηαξ ζημοξ 1000°C ιε εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ πενίπμο 

1.0eV. Τα ορδθά ζδιεία ηήλεςξ υιςξ ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ αβςβχκ ζυκηςκ O
2-

 

ηαεζζημφκ δοκαηή ηδ πνήζδ ημοξ ζε εενιμηναζίεξ υπμο απμηημφκ ζηακμπμζδηζηή 

αβςβζιυηδηα ηαζ ημοξ δζαθμνμπμζμφκ απυ ζμκηζηά ζηενεά, υπςξ ημ NaCl, ηα μπμία 

ηήημκηαζ πνζκ απμηηήζμοκ ορδθή αβςβζιυηδηα (π.π. ημ ζδιείμ ηήλεςξ ημο NaCl  είκαζ ίζμ 

ιε 801°C, δ εζδζηή αβςβζιυηδηα ημο ζηενεμφ NaCl ζημοξ 800°C είκαζ ίζδ ιε 10
-3

 Ω
-1  ּ cm

-1
, 

εκχ δ εζδζηή αβςβζιυηδηα ημο ηήβιαημξ NaCl ζημοξ 900°C είκαζ ίζδ ιε 3.9 Ω
-1  ּ cm

-1
). Η 

εθάπζζηδ ηζιή ηδξ ζμκηζηήξ αβςβζιυηδηαξ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ βζα πναηηζηέξ εθανιμβέξ 

ζε ηεθζά ηαοζίιςκ [10, 13, 40, 41] είκαζ 0.1-1 Ω
-1  ּ cm

-1
. Αοηέξ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ζε 

αβςβζιυηδηα εέημοκ αοζηδνμφξ πενζμνζζιμφξ υζμκ αθμνά ζηδκ επζθμβή ηςκ οθζηχκ πμο 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαεχξ ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ εενιμηναζίαξ θεζημονβίαξ. Όιςξ, βζα 

ηαηαθοηζηέξ εθανιμβέξ (ιεθέηεξ εκίζποζδξ), ηαεχξ ηαζ βζα εθανιμβέξ ζε αζζεδηήνεξ, μζ 

απαζηήζεζξ βζα εθάπζζηδ ηζιή αβςβζιυηδηαξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενεξ (~10
-3 
Ω

-1  ּ cm
-1
). Τμ 

βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά δοκαηή ηδ πνήζδ πμθθχκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ, ζε έκα ανηεηά 

ιεβάθμ εφνμξ εενιμηναζζχκ. 

Δζδζηυηενα ζε ιεθέηεξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ 

(Electrochemical Promotion, EP) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί έςξ ζήιενα δζάθμνμζ ηφπμζ 

ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ υπςξ: 

 ζηαζεξνπνηεκέλε κε νμείδην ηνπ πηηξίνπ δηξθνλία (YSZ, αβςβυξ ζυκηςκ μλοβυκμο 

Ο
2-
) ζε εενιμηναζίεξ 280-650°C 

 β-Al2O3 θαη Na3Zr2Si2PO12 (NASICON), αβςβμί ζυκηςκ καηνίμο, Νa
+
, ζε 

εενιμηναζίεξ 180-400°C 
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 CsHSO4, CaZr0.9In0.1O3-α, Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN-18) θαη Nafion (αβςβμί 

πνςημκίςκ, H
+
) ζε εενιμηναζίεξ 25-150°C 

 CaF2 (αβςβυξ ζυκηςκ θεμνίμο, F
-
) ζε εενιμηναζίεξ 550-700°C 

 πδαηηθά αιθαιηθά ή όμηλα δηαιύκαηα ζε εενιμηναζίεξ 25-60°C 

 CeO2, TiO2, εκχζεζξ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ηυζμ ζμκηζηή υζμ ηαζ δθεηηνμκζαηή 

αβςβζιυηδηα 

 ηήγκαηα αιάησλ υπςξ V2O5-K2S2O7 

 

1.1.4 τεπεοί ηλεκτπολύτερ αγυγοί ιόντυν οξςγόνος – YSZ  

Σηα πεζνάιαηα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ζηενευξ 

δθεηηνμθφηδξ, αβςβυξ ζυκηςκ O
2-
, γζνημκία ζηαεενμπμζδιέκδ ιε φηηνζα (YSZ). Γζα ημ 

θυβμ αοηυ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα βίκεζ εηηεκήξ ακαθμνά ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά αοηήξ 

ηδξ ηαηδβμνίαξ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ. 

Οζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ, αβςβμί ζυκηςκ μλοβυκμο, ζοκζζημφκ ζηενεά δζαθφιαηα 

μλεζδίςκ δζζεεκχκ ή ηνζζεεκχκ ιεηάθθςκ, υπςξ ηα CaO, Sc2O3, Y2O3, La2O3, ζε μλείδζα 

ηεηναζεεκχκ ιεηάθθςκ, υπςξ ηα ZrO2, ThO2, CeO2 [42]. Οζ μοζίεξ αοηέξ 

ηνοζηαθθχκμκηαζ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ημο θεμνίηδ, ζηδκ μπμία ηα ηαηζυκηα 

ανίζημκηαζ ζε εδνμηεκηνςιέκδ-ηοαζηή δζάηαλδ ιε ηα ακζυκηα ημο μλοβυκμο κα 

ηαηαθαιαάκμοκ υθεξ ηζξ ηεηναεδνζηέξ εέζεζξ. Αοηή δ δμιή πανμοζζάγεζ ιεβάθα 

εκδμπθεβιαηζηά ηεκά, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ζμκηζηή ιεηαηίκδζδ. Λυβς ηδξ 

δζαθμνάξ ζηδκ ζμκηζηή αηηίκα, δ δζάποζδ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο είκαζ ηαηά πμθθέξ ηάλεζξ 

ιεβέεμοξ ιεβαθφηενδ απυ εηείκδ ηςκ ηαηζυκηςκ π.π. ζημοξ 1000°C, μ ζοκηεθεζηήξ 

δζάποζδξ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο ζηδκ ζηαεενμπμζδιέκδ ιε 15% mol CaO γζνημκία είκαζ 

3.5x10
-8

 cm
2
/s, εκχ μζ ζοκηεθεζηέξ δζάποζδξ βζα ηα Zr

4+
 ηαζ Ca

2+
 είκαζ 1.2x10

-13
 cm

2
/s ηαζ 

4.4x10
-14

 cm
2
/s ακηίζημζπα [43]. Καηά ζοκέπεζα, ημ ζμκηζηυ είδμξ ζημ μπμίμ μθείθεηαζ 

ηονίςξ δ ιεηαθμνά θμνηίμο ζηδ ζηαεενμπμζδιέκδ γζνημκία ηαζ ζημοξ άθθμοξ μλεζδζημφξ 

ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ πμο ήδδ ακαθένεδηακ, είκαζ ημ ζυκ μλοβυκμο, Ο
2-

. 

Η ζμκηζηή αβςβζιυηδηα ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ γζνημκίαξ ηαζ ηςκ άθθςκ μλεζδίςκ 

πμο ηνοζηαθθχκμκηαζ ζηδ δμιή ημο θεμνίηδ μθείθεηαζ ζηδκ πανμοζία ζημ πθέβια ημοξ 

θμνηζζιέκςκ ηεκχκ εέζεςκ (μπχκ) ζυκηςκ μλοβυκμο (charged oxygen ion vacancies), 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ ηφνζα δ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο, ηαηά ηνυπμ  

ακάθμβμ  ιε  αοηυκ  ηδξ  δζενβαζίαξ  αβςβήξ  ζε  ηθαζζημφξ ηαηζμκηζημφξ αβςβμφξ, υπςξ 

ημ ΝaCl [8, 27]. Τέημζεξ ηεκέξ εέζεζξ ζυκηςκ μλοβυκμο δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζηα ηαεανά 
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ηεηναζεεκή μλείδζα, υπςξ ημ ZrO2, ιε ιεηαπήδδζδ ζυκηςκ μλοβυκμο ημο πθέβιαημξ ζε 

εκδμπθεβιαηζηέξ εέζεζξ [11]. Η ζοβηέκηνςζή ημοξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζζμννμπία:  

    
 i

x

oO o
''V                                                            (1.2)      

υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζοιαμθζζιμί ηςκ Kröger-Vink [44] βζα ημ μλοβυκμ ημο 

πθέβιαημξ, Ομ
x
, βζα ηζξ ηεκέξ εέζεζξ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο ζημ πθέβια, Vo

’’
, ηαζ βζα ηα 

ζυκηα μλοβυκμο ζε εκδμπθεβιαηζηέξ εέζεζξ, Oi
’’
. Με ηδκ δζάθοζδ ζηα μλείδζα αοηά μλεζδίςκ 

ιεηάθθςκ παιδθυηενμο ζεέκμοξ, δδθαδή ιε ζηαεενμπμίδζή ημοξ ή αθθζχξ “κημπάνζζια” 

(doping), βίκεηαζ ακηζηαηάζηαζδ ηαηζυκηςκ ημοξ απυ ηαηζυκηα παιδθυηενμο ζεέκμοξ, π.π. 

ακηζηαηάζηαζδ Zr
4+

 απυ Υ
3+
, μπυηε αολάκεζ μ ανζειυξ ηςκ ηεκχκ εέζεςκ ζυκηςκ μλοβυκμο 

(εκχ ιεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο ζε εκδμπθεβιαηζηέξ εέζεζξ) μφηςξ χζηε κα 

δζαηδνδεεί ζοκμθζηά δ δθεηηνμμοδεηενυηδηα [45]. Η ηαηάζηαζδ αοηή πανμοζζάγεηαζ ζημ 

Σπήια 1.4 [40]. 

Γζα ηάεε δζζεεκέξ ηαηζυκ ή βζα ηάεε δφμ ηνζζεεκή ηαηζυκηα πμο ακηζηαεζζημφκ έκα 

ηεηναζεεκέξ ηαηζυκ ζημ πθέβια, δδιζμονβείηαζ ιζα ηεκή εέζδ ζυκημξ μλοβυκμο, υπςξ 

ζοιααίκεζ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ ιε μλείδζμ ημο οηηνίμο γζνημκίαξ 

  o
'''

32 V32  
x

ZrYOY               (1.3)      

υπμο βζα ηάεε εζζαβυιεκμ ιυνζμ μλεζδίμο ημο οηηνίμο πνμηφπηεζ ιζα ηεκή εέζδ ζυκημξ 

μλοβυκμο (ιε Y΄Zr ζοιαμθίγεηαζ έκα ζυκ οηηνίμο, Υ
3+
, ζημ πθέβια ηδξ γζνημκίαξ ιε ηοπζηυ 

θμνηίμ -1 ζε ζπέζδ ιε ηα ζυκηα ημο γζνημκίμο, Zr
4+

). 

Η αφλδζδ αοηή ηςκ ηεκχκ εέζεςκ ζυκηςκ μλοβυκμο μδδβεί ζε ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ ζμκηζηήξ 

αβςβζιυηδηαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε δζεφνοκζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ημο 

μλοβυκμο, O2
p , ιέζα ζηδκ μπμία είκαζ δοκαηυ κα εεςνδεεί αιεθδηέα δ δθεηηνζηή 

αβςβζιυηδηα πμο μθείθεηαζ ζε δθεηηνυκζα ή μπέξ. Η ζμκηζηή αβςβζιυηδηα ανπίγεζ κα 

ιεζχκεηαζ πένα απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοβηέκηνςζδ ημο πνμζηζεέιεκμο μλεζδίμο, βεβμκυξ 

πμο μθείθεηαζ ζηδκ ζοκέκςζδ αηαλζχκ (defect association) θυβς δθεηηνμζηαηζηήξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ηεκχκ εέζεςκ ζυκηςκ μλοβυκμο ιε ηα πνμζηζεέιεκα ηαηζυκηα βζα 

ζπδιαηζζιυ ζοιπθυηςκ αηαλζχκ, ηαζ ζηδκ ελάνηδζδ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

ηζκδηζηυηδηαξ (mobility) ηςκ ζυκηςκ ημο μλοβυκμο [11, 27]. 
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Σπήια 1.4: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εκίζεηαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ZrΟ2 (δνκή θζνξίηε), 

―ληνπαξηζκέλνπ‖ κε νμείδην ηξηζζελνύο κεηάιινπ, Y2O3 [45] (πάλσ) θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 

κεραληζκνύ κεηαθίλεζεο ησλ θελώλ ελδνπιεγκαηηθώλ ζέζεσλ. 

 

 

Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ ιε μλείδζμ ημο οηηνίμο γζνημκίαξ, δ 

ιέβζζηδ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα επζηοβπάκεηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ μλεζδίμο ημο οηηνίμο πενίπμο 

9% mol ηαζ εενιμηναζία 800°C. Η ζοιπενζθμνά αοηή ηδξ ζμκηζηήξ αβςβζιυηδηαξ βζα ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ ιε δζάθμνα ηνζζεεκή μλείδζα γζνημκίαξ, ZrO2-M2O3 

πανμοζζάγεηαζ ζημ Σπήια 1.5. 
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Σπήια 1.5: Εμάξηεζε ηεο ηνληηθήο αγσγηκόηεηαο ηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο δηξθνλίαο ZrO2-M2O3 από ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ νμεηδίνπ M2O3 ζε ζεξκνθξαζία 800°C. 

Δηηυξ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζμκηζηήξ αβςβζιυηδηαξ, δ πνμζεήηδ ημο μλεζδίμο ημο 

ιεηάθθμο ιε ημ παιδθυηενμ ζεέκμξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζηαεενμπμζεί ζηδκ 

ηνοζηαθθζηή δμιή ημο θεμνίηδ, μλείδζα υπςξ ημ ZrO2, πμο ζε ζοκήεδ εενιμηναζία δεκ 

έπμοκ ηδ δμιή αοηή. Η γζνημκία βζα πανάδεζβια ηνοζηαθθχκεηαζ ζηδ δμιή ημο θεμνίηδ 

ιυκμ πάκς απυ ημοξ 2300°C ηαζ είκαζ αζηαεήξ ζε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ [4]. Σηδ 

ζοκήεδ εενιμηναζία ηνοζηαθθχκεηαζ ζημ ιμκμηθζκέξ ζφζηδια ηαζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ 

ακηζζηνεπηά ζε ηεηναβςκζηή δζάηαλδ πάκς απυ ημοξ 1150°C. Πνμηεζιέκμο κα είκαζ δ δμιή 

ημο θεμνίηδ ζηαεενή εα πνέπεζ μ θυβμξ ηδξ αηηίκαξ ημο ηαηζυκημξ πνμξ εηείκδ ημο 

ακζυκημξ κα είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ 0.732, εκχ βζα ηδ ZrO2 είκαζ ιυκμ 0.724 [27].  Με ηδ 

πνμζεήηδ π.π. 12-20% mol CaO δ δμιή ημο θεμνίηδ βίκεηαζ ζηαεενή ζε πμθφ παιδθυηενεξ 

εενιμηναζίεξ ηαζ ημ πνμηφπημκ ζηενευ ακαθένεηαζ ςξ ζηαεενμπμζδιέκδ ιε μλείδζμ ημο 

αζαεζηίμο γζνημκία. Ακηίζημζπα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηζξ ζηαεενμπμζδιέκεξ ιε άθθα μλείδζα 

γζνημκίεξ, ζηζξ μπμίεξ ημ πμζμζηυ ημο πνμζηζεέιεκμο μλεζδίμο εκημπίγεηαζ ζηδκ πενζμπή 8-

16% mol ιε ακηίζημζπδ ζοβηέκηνςζδ ηεκχκ εέζεςκ ζυκηςκ μλοβυκμο 4-8% [27]. 

Η ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ηοαζηήξ δμιήξ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ φηηνζαξ ιπμνεί κα 

δζηαζμθμβδεεί απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ μιμζμπμθζηή θφζδ ημο δεζιμφ Zr-O εοκμείηαζ υηακ ημ 
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γζνηυκζμ πενζζημζπίγεηαζ ζοκμθζηά απυ 7 άημια (sevenfold coordination). Η πανμοζία 

ηεκχκ εέζεςκ μλοβυκμο ζηδκ YSZ ζηαεενμπμζεί ημ οθζηυ, δζυηζ ιεζχκεζ ημκ ιέζμ ανζειυ 

ζφκηαλδξ ηςκ αηυιςκ Zr απυ μηηχ ζε ιζα ηέθεζα δμιή θεμνίηδ, ζε ιζα ηζιή πμθφ ημκηά 

ζημ επηά.  

Οζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ εηηυξ απυ ηδκ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα έπμοκ ηαζ ιζα 

μνζζιέκδ p- ή n- ηφπμο αβςβζιυηδηα, πμο μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ μπχκ ή δθεηηνμκίςκ 

ακηίζημζπα ηαζ είκαζ ζοκήεςξ αιεθδηέα. Αοημφ ημο ηφπμο αβςβζιυηδηα είκαζ βεκζηά 

ακεπζεφιδηδ ηαεχξ πνμηαθεί έκα εζςηενζηυ αναποηφηθςια ζηζξ δθεηηνμπδιζηέξ 

ζοζηεοέξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζείηαζ μ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ. Η ζοβηέκηνςζδ ηςκ μπχκ 

ή δθεηηνμκίςκ είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ημο μλοβυκμο ηαζ 

ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο “κημπάνμκημξ” μλεζδίμο, οπμθμβζζιέκδ ιε αάζδ ηζξ ελζζχζεζξ πμο 

πενζβνάθμοκ ηδ ζοκεήηδ δθεηηνμμοδεηενυηδηαξ ηαζ ηδκ ζζμννμπία ιεηαλφ αενίμο-

μλοβυκμο ηαζ μλοβυκμο ζημ πθέβια ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ [11]. Γεκζηά δ αβςβζιυηδηα 

p-ηφπμο ηονζανπεί ζηζξ ορδθέξ ιενζηέξ πζέζεζξ μλοβυκμο, εκχ δ αβςβζιυηδηα n-ηφπμο 

ειθακίγεηαζ ζηζξ παιδθέξ ιενζηέξ πζέζεζξ μλοβυκμο. Σηδκ εκδζάιεζδ πενζμπή ιενζηχκ 

πζέζεςκ, δ αβςβζιυηδηα είκαζ ηονίςξ ζμκηζηή. Γζα δεδμιέκδ εενιμηναζία ηαζ 

ζοβηέκηνςζδ “κημπάνμκημξ” ζυκημξ, δ πενζμπή ιενζηχκ πζέζεςκ μλοβυκμο ζηδκ μπμία δ 

αβςβζιυηδηα ημο δθεηηνμθφηδ είκαζ πνςηίζηςξ ζμκηζηή, μκμιάγεηαζ “δθεηηνμθοηζηή 

πενζμπή” (electrolytic domain) [27].  

Σημ Σπήια 1.6 πανμοζζάγεηαζ δ δθεηηνμθοηζηή πενζμπή ζοκανηήζεζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ ZrO2 ιε 15% mol CaO ηαζ ημο 

ζηαεενμπμζδιέκμο ThO2 ιε 15% mol Y2O3 [46]. Μέζα ζηδκ πενζμπή αοηή μ ανζειυξ 

ιεηαθμνάξ ημο ζυκημξ μλοβυκμο, δδθ. μ θυβμξ ηδξ αβςβζιυηδηαξ πμο μθείθεηαζ ζε αβςβή 

ζυκηςκ μλοβυκμο πνμξ ηδ ζοκμθζηή αβςβζιυηδηα, είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ 0.99. Όπςξ 

θαίκεηαζ απυ ημ Σπήια 1.6, δ ζηαεενμπμζδιέκδ ιε 15% mol CaO γζνημκία είκαζ δοκαηυ κα 

πνδζζιμπμζδεεί απμηεθεζιαηζηά ςξ αβςβυξ ζυκηςκ μλοβυκμο ζημοξ 1000°C ζε ιία πενζμπή 

πμο ηαθφπηεζ πενζζζυηενεξ απυ 20 ηάλεζξ ιεβέεμοξ ιενζηήξ πίεζδξ μλοβυκμο. Γζα υθεξ ηζξ 

πναηηζηέξ εθανιμβέξ, ηα ζηενεά δζαθφιαηα πμο ακαθένεδηακ ακςηένς είκαζ ηαεανμί 

ζμκηζημί αβςβμί ζε εενιμηναζίεξ παιδθυηενεξ απυ 1200°C. 
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Σπήια 1.6: Ηιεθηξνιπηηθέο πεξηνρέο (electrolytic domains) ησλ ζηεξεώλ ειεθηξνιπηώλ ZrO2 (15% 

mol CaO) θαη ThO2 (15% mol Y2O3). 

 

Πνμζεββζζηζηά, δ ζμκηζηή αβςβζιυηδηα ηδξ ζηαεενμπμζδιέκδξ γζνημκίαξ ζε εενιμηναζίεξ 

ηάης ηςκ 1500 Κ δίκεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 

              ][
9700

exp240 11  







 cmohm

T
K                                (1.4)  

υπμο Τ δ εενιμηναζία ζε Κ. Σημ Σπήια 1.7 πανμοζζάγμκηαζ μζ ζμκηζηέξ αβςβζιυηδηεξ 

δζαθυνςκ αβςβχκ ζυκηςκ μλοβυκμο ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ [40]. 

 

Σπήια 1.7: Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο ηνληηθήο αγσγηκόηεηαο κεξηθώλ ζηεξεώλ ειεθηξνιπηώλ 

αγσγώλ ηόλησλ νμπγόλνπ. 
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Τμ δζάβναιια θάζδξ ημο ζοζηήιαημξ ZrO2-Y2O3 πανμοζζάγεηαζ ζημ Σπήια 1.8. Η 

γζνημκία ηνοζηαθθχκεηαζ ζε ηνία ηνοζηαθθμβναθζηά ζοζηήιαηα: ζε εενιμηναζίεξ άκς 

ηςκ 2300C έπεζ ηοαζηή δμιή (c-phase), ιεηαλφ ηςκ 2300C ηαζ 1150C έπεζ ηεηναβςκζηή 

δμιή (t-phase) εκχ βζα παιδθυηενεξ ηςκ 1150C εενιμηναζίεξ δ γζνημκία ηνοζηαθθχκεηαζ 

ζημ ιμκμηθζκέξ ζφζηδια (m-phase). Ο ιανηεκζζηζημφ ηφπμο ιεηαζπδιαηζζιυξ απυ 

ηεηναβςκζηή ζε ιμκμηθζκή γζνημκία ζοκμδεφεηαζ απυ αφλδζδ υβημο ηαηά 3%, δ μπμία 

πνμηαθεί ακάπηολδ νςβιχκ ζηδ ιάγα ημο οθζημφ. Έηζζ ιε ηδκ πνμζεήηδ μλεζδίςκ (π.π. 

Υ2Ο3) ηα μπμία ζηαεενμπμζμφκ ημ πθέβια, απμηνέπεηαζ δ νδβιάηςζδ ημο ηεναιζημφ. 

Πνμζεέημκηαξ φηηνζα ζε πμζμζηυ 3-9% mol, έπμοιε ηδ ιενζηχξ ζηαεενμπμζδιέκδ 

γζνημκία (partially stabilized zirconia, PSZ). Η ζοκφπανλδ ηαζ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ 

(ιμκμηθζκήξ, ηεηναβςκζηή, ηοαζηή) είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιζηνμδμιήξ. 

Η PSZ παναηηδνίγεηαζ απυ παιδθή εενιζηή αβςβζιυηδηα, είκαζ αιεηάαθδηδ ιε ηδ 

εενιμηναζία ηαζ ηέθμξ έπεζ ορδθυ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ βναιιζηήξ δζαζημθήξ [47]. 

 

 

Σρήκα 1.8: Δηάγξακκα θάζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο ZrO2-Y2O3 [47]. 

 

Σηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζήεδηε ζακ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ γζνημκία 

ζηαεενμπμζδιέκδ ιε 8% mol μλείδζμ ημο οηηνίμο (ZrO2-8% Y2O3). Η YSZ υπςξ είδαιε, 

απμηεθεί έκα μλείδζμ [22, 47-50] πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκυηαηα θυβς ηδξ ζμκηζηήξ 

αβςβζιυηδηαξ πμο πανμοζζάγεζ ζε ζυκηα μλοβυκμο. Η ζηακυηδηα ηδξ YSZ κα θένεζ ηαζ κα 

δζαηζκεί, οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ, εζςηενζηά ζημ πθέβια ηδξ πμζυηδηα μλοβυκμο πθέμκ 



1. Σηεξενί Ηιεθηξνιύηεο   17 

ηδξ ακαθμβίαξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζημζπεζμιεηνία ηδξ, απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή 

ζδζυηδηα. Η πμζυηδηα αοηή είκαζ ζηακή κα πανέπεζ μλοβυκμ ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε κα είκαζ 

δοκαηυξ μ ζπδιαηζζιυξ απμηεθεζιαηζηχκ δζπθμζημζαάδςκ πάκς ζε πμνχδδ ηαηαθοηζηά 

οιέκζα πμο ανίζημκηαζ εκαπμηεεεζιέκα ζημ πμνχδεξ (~30-40%) ηαηαθοηζηυ θμνέα-ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ (YSZ), πςνίξ ηάπμζα ζδιακηζηή ιεηααμθή ζηδ ζημζπεζμιεηνία ημο [22, 48-

50]. Ακ ηαζ δ αβςβζιυηδηά ηδξ δεκ είκαζ ηυζμ ορδθή υπςξ ζε άθθμοξ ζηενεμφξ 

δθεηηνμθφηεξ αβςβμφξ ζυκηςκ μλοβυκμο (π.π. δ ζηαεενμπμζδιέκδ ιε Sc2O3 γζνημκία), 

εκημφημζξ ειθακίγεζ ιδπακζηή ηαζ εενιζηή ζηαεενυηδηα (ακημπή ζημοξ εενιζημφξ 

αζθκζδζαζιμφξ ηαζ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ), πανμοζζάγεζ ακηίζηαζδ ζε δζάανςζδ ηαζ 

θεμνά ηαζ είκαζ ζπεηζηά θεδκή ηαζ ειπμνζηά δζαεέζζιδ ζε εθανιυζζιεξ πεζναιαηζηά 

βεςιεηνίεξ.  

1.1.4 τεπεοί ηλεκτπολύτερ αγυγοί ππυτονίυν   

Τμ 1981, μζ Iwahara et al [51] ακέθενακ πςξ πενμαζζηζηζημφ ηφπμο οθζηά ααζζζιέκα ζηδκ 

SrCeO3 επέδεζλακ πνςημκζαηή αβςβζιυηδηα ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (500 -1000
o
C). Απυ 

ηυηε, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηεναιζηχκ οθζηχκ ιε πνςημκζαηή αβςβζιυηδηα έπμοκ 

παναζηεοαζηεί ηαζ έπμοκ ιεθεηδεεί μζ δθεηηνζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ [52-57]. Οζ πμζηίθεξ 

εθανιμβέξ ηςκ πνςημκζαηχκ αβςβχκ έπμοκ πενζβναθεί εηηεκχξ ζε παθαζυηενεξ 

ακαζημπήζεζξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ πενζθαιαάκμοκ αζζεδηήνεξ, ηεθζά ηαοζίιμο, 

ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, ακηζδναζηήνεξ ιε ιειανάκεξ πνςημκζαηήξ αβςβζιυηδηαξ, 

ζοζηήιαηα δζαπςνζζιμφ ζζυημπςκ οδνμβυκμο ηαζ ζε ζοζηεοέξ δθεηηνυθοζδξ [57-62]. 

 Οζ αβςβμί πνςημκίςκ (Η
+
) δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ 

εενιμηναζζαηή πενζμπή πμο πανμοζζάγμοκ ηδ αέθηζζηδ θεζημονβία ςξ δθεηηνμθφηεξ. Έηζζ 

δζαηνίκμκηαζ ζε: α) Αβςβμφξ πνςημκίςκ ορδθήξ εενιμηναζίαξ (High Temperature Proton 

Conductors- HTPC) ηαζ α) Αβςβμφξ Πνςημκίςκ παιδθήξ εενιμηναζίαξ (Low Temperature 

Proton Conductors- LTPC). 

α) Αγυγοί ππυτονίυν ςτηλήρ θεπμοκπασίαρ 

 Οζ αβςβμί πνςημκίςκ ορδθήξ εενιμηναζίαξ, είκαζ οθζηά πμο πνμζθένμοκ κέεξ 

δοκαηυηδηεξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ δθεηηνμπδιζηχκ ακηζδναζηήνςκ. Τμ ηεναιζηυ οθζηυ 

SrCe0.95Yb0.05O3-α, πμο εεςνείηαζ ηοπζηυξ αβςβυξ πνςημκίςκ, είκαζ έκα ζηενευ δζάθοια 

ααζζζιέκμ ζημ μλείδζμ SrCeΟ3 ηφπμο πενμαζηίηδ, ζημ μπμίμ 5% δδιήηνζμ (Ce) 

ακηζηαείζηαηαζ ιενζηχξ απυ ημ οηηέναζμ (Yb) [62]. Υπάνπμοκ ηαζ άθθα μλείδζα ηφπμο 

πενμαζηίηδ, ααζζζιέκα ζημ SrCeΟ3 ή ζημ BaCeΟ3, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ επίζδξ 

πνςημκζαηή αβςβζιυηδηα, υπμο ηάπμζα ηνζζεεκή ηαηζυκηα ακηζηαεζζημφκ ιενζηχξ ημ 

δδιήηνζμ (Ce). Τα μλείδζα SrCeΟ3 ηαζ BaCeΟ3 (ιζα εζδζηή πενίπηςζδ είκαζ ημ BCN18 πμο 
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ακαθφεηαζ θεπημιενέζηενα ζημ Κεθάθαζμ 3) δεκ απμηεθμφκ απυ ιυκα ημοξ ηαθμφξ αβςβμφξ. 

Αοηυ βίκεηαζ ιυκμ εθυζμκ εκζζποεμφκ ιε ηαηζυκηα δζαθμνεηζημφ ζεέκμοξ, μπυηε ηαζ 

ζπδιαηίγμοκ ζηενεά δζαθφιαηα ημο βεκζημφ ιμνζαημφ ηφπμο SrCe1-xYbxO3-α ή                                

BaCe1-xYbxO3-α υπμο Μ είκαζ ημ ιέηαθθμ ηδξ μιάδαξ ηςκ ζπάκζςκ βαζχκ (Sc, Y, Yb ηηθ.), ημ 

x είκαζ δείηηδξ ιζηνυηενμξ απυ ημ ιέβζζημ υνζμ ημο εφνμοξ ζπδιαηζζιμφ ζηενεμφ δζαθφιαημξ 

(ζοκήεςξ ιζηνυηενμ ημο 0.2) ηαζ ημ α ακηζπνμζςπεφεζ ημ πθήεμξ ηςκ ηεκχκ εέζεςκ 

μλοβυκμο ακά ιμκαδζαία ηορεθίδα ημο πθέβιαημξ ημο πενμαζηίηδ. Τα ηεναιζηά οθζηά ηφπμο 

πενμαζηίηδ, πανμοζζάγμοκ αβςβζιυηδηα p-ηφπμο υηακ ανίζημκηαζ ζε μλεζδςηζηυ πενζαάθθμκ 

απμοζία οδνμβυκμο ή οδναηιχκ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Ωζηυζμ, υηακ ανίζημκηαζ 

εηηεεεζιέκα ζε αηιυζθαζνα πμο πενζέπεζ οδνμβυκμ, ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ιεζχκεηαζ δ 

δθεηηνζηή ημοξ αβςβζιυηδηα ηαζ ειθακίγεηαζ δ αβςβή πνςημκίςκ. 

 Μεηά ηδκ ακαηάθορδ ηςκ αβςβχκ πνςημκίςκ πμο ήηακ ααζζζιέκμζ ζημ  SrCeΟ3, 

μλείδζα ααζζζιέκα ζημ KTaO3 ηαζ ζηα ηεναιζηά Y2O3 ακαθένεδηε υηζ πανμοζζάγμοκ αβςβή 

πνςημκίςκ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ [63, 64], ακ ηαζ μζ αβςβζιυηδηέξ ημοξ δεκ ήηακ ηυζμ 

ιεβάθεξ υζμ εηείκεξ ηςκ πενμαζηζηχκ πμο είκαζ ααζζζιέκεξ ζημ δδιήηνζμ (Ce). Κάπμζα 

εκζζποιέκα άθαηα γζνημκίμο ααζζζιέκα ζε CaZrO3 (ιζα εζδζηή πενίπηςζδ είκαζ ημ CZI πμο 

ακαθφεηαζ θεπημιενέζηενα ζημ Κεθάθαζμ 3), SrZrO3 ή BaZrO3 πανμοζίαζακ επίζδξ ίδζα 

ζοιπενζθμνά ιε ηα παναπάκς άθαηα ημο δδιδηνίμο [65, 66] ακ ηαζ μζ αβςβζιυηδηέξ ημοξ 

ήηακ πενίπμο ιζα ηάλδ ιεβέεμοξ πζμ παιδθέξ. Μία ζεζνά απυ ζφιπθμηα πενμαζηζηχκ, 

ααζζζιέκα ζε Ba3(CaNb2)O9 ή Sr2(ScNb)O6 ακαθένεδηε υηζ πανμοζζάγμοκ πνςημκζαηή 

αβςβζιυηδηα ελίζμο ορδθή ιε εηείκδ ηςκ ηεναιζηχκ πμο είκαζ ααζζζιέκα ζε BaCeO3 [67]. 

 Απυ ηα άθθα μλείδζα πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, ηα ηεναιζηά πμο πανμοζζάγμοκ ηδ 

ιεβαθφηενδ αβςβζιυηδηα είκαζ εηείκα πμο ααζίγμκηαζ ζημ BaCeO3. Ωζηυζμ, δ ζοκεζζθμνά 

ηςκ ζυκηςκ ημο μλεζδίμο ςξ πνμξ ηδκ αβςβή, αολάκεηαζ ζδιακηζηά ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. Ακ ηαζ δ αβςβζιυηδηα ημο ηεναιζημφ πμο είκαζ ααζζζιέκμ ζημ SrCeO3 είκαζ 

ζπεηζηά παιδθή, μ ανζειυξ ηςκ πνςημκίςκ πμο ιεηαθένμκηαζ, είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ εηείκμκ 

ηςκ ακηίζημζπςκ ηεναιζηχκ ημο BaCeO3. Η αβςβζιυηδηα ηςκ ηεναιζηχκ ημο γζνημκίμο 

( 2-

3ZrO ) είκαζ παιδθυηενδ απυ εηείκδ ηςκ ηεναιζηχκ ημο δδιδηνίμο ( 2-

3CeO ), αθθά 

οπενέπμοκ απυ πδιζηήξ απυρεςξ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ιδπακζηήξ ημοξ ζζπφμξ. Σε ακηίεεζδ 

ιε ηα δδιδηνζηά, ηα γζνημκζηά ηεναιζηά ακηζδνμφκ δφζημθά ιε υλζκμ δζάθοια ηαζ είκαζ 

ζηαεενά ςξ πνμξ ημ αένζμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ημ μπμίμ ακηζδνά ιε ηα δδιδηνζηά 

ηεναιζηά ηάης απυ ημοξ 800
o
C ηαζ ζπδιαηίγεζ ακεναηζηά άθαηα [68]. 

 Πμθθά είδδ μλεζδίςκ ή αθάηςκ, ηα μπμία είκαζ ιδ-πενμαζηζηζηά, είκαζ βκςζηυ υηζ 

πανμοζζάγμοκ αβςβή πνςημκίςκ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ακ ηαζ μζ πνςημκζαηέξ ημοξ 
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αβςβζιυηδηεξ είκαζ ζπεηζηά παιδθέξ, ζε ζπέζδ ιε εηείκεξ ηςκ πενμαζηζηζηχκ μλεζδίςκ πμο 

ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ. Τέημζα παναδείβιαηα απμηεθμφκ ηα ζοζηήιαηα Ln2Zr2O7 ηαζ 

LaPO4 [69, 70]. Έπεζ ακαθενεεί υηζ αηυια ηαζ δ α-αθμφιζκα (α-Al2O3) πανμοζίαζε ηαεανή 

ηαζ ζηαεενή αβςβή πνςημκίςκ, ζε ορδθή εενιμηναζία, αθθά δ αβςβζιυηδηά ηδξ ήηακ πμθφ 

παιδθή [71]. 

 Η πνςημκζαηή αβςβζιυηδηα αοηχκ ηςκ μλεζδίςκ ιπμνεί κα απμηηδεεί ακ οπάνπμοκ 

εθθείιιαηα πνςημκίςκ. Η αβςβή ηςκ πνςημκίςκ βίκεηαζ ιε δφμ ιδπακζζιμφξ [72]. Ο πνχημξ 

ιδπακζζιυξ είκαζ δ ακαπήδδζδ ημο πνςημκίμο, επίζδξ βκςζηυξ ηαζ ςξ ιδπακζζιυξ Grotthuss, 

ηαηά ημκ μπμίμ ημ πνςηυκζμ ακαπδδά ακάιεζα ζε βεζημκζηά ζυκηα μλοβυκμο. Ο δεφηενμξ 

ιδπακζζιυξ είκαζ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζυκηςκ οδνμλοθίμο, επίζδξ βκςζηυξ ςξ ιδπακζζιυξ 

«θμνέα». 

 Τα εθθείιιαηα πνςημκίςκ ιπμνμφκ κα ζπδιαηζζημφκ ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ακάιεζα 

ζε ιυνζα κενμφ ηαζ ηεκέξ εέζεζξ μλοβυκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ: 

Φ ** *

Ο O 2 OΟ +V +H O(g) 2OH  

υπμο ζπδιαηίγμκηαζ δφμ απμηεθεζιαηζηά εεηζηέξ μιάδεξ οδνμλοθίμο πάκς ζε ηακμκζηέξ 

εέζεζξ μλοβυκμο. Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ ιδπακζζιυξ πμο ζπδιαηίγεζ εθθείιιαηα πνςημκίςκ, 

είκαζ δ ακηίδναζδ ημο οδνμβυκμο ιε μπέξ δθεηηνμκίςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ: 

* ** *

O 2 O2h +2O +H 2OH  

ηαηά ηδκ μπμία δ πανμοζία πενίζζεζαξ μπχκ είκαζ θακενά απαναίηδηδ. 

 Σε αηιυζθαζνα οδνμβυκμο, μζ αβςβζιυηδηεξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 10
-3

 έςξ 10
-2

 S*cm
-1

 

ζημοξ 873-1275 Κ. Η αβςβή ηςκ πνςημκίςκ δζαπζζηχεδηε ιε πεζνάιαηα ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμπδιζημφ οδνμβυκμο ιέζα ζε αηιυζθαζνα οδναηιχκ ή αηιχκ οδνμβυκμο. Ο νυθμξ 

ηςκ οδναηιχκ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.9 [73]. Βνέεδηε υηζ υηακ πνδζζιμπμζήεδηακ 

οβνμπμζδιέκα ηαεμδζηά θένμκηα αένζα, μ νοειυξ έηθοζδξ οδνμβυκμο αημθμφεδζε ημ κυιμ 

ημο Faraday αηυια ηαζ ζε πμθφ ορδθέξ ποηκυηδηεξ νεφιαημξ. Σημ εφνμξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ 

πζέζεςκ ηςκ οδναηιχκ, απυ 6.6 *10
2
 έςξ 2.3*10

3
 Pa, δ απυδμζδ ημο νεφιαημξ ήηακ ζπεδυκ 

ίζδ ιε ηδ ιμκάδα, ιέπνζ κα πνμζεββζζημφκ ηζιέξ ποηκυηδηαξ νεφιαημξ ίζεξ ιε 450-600 

mA/cm
2
, πμο ήηακ 10 θμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ υηζ  ζηδκ πενίπηςζδ θεζημονβίαξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε λδνυ θένμκ αένζμ. Μία ιειανάκδ αβςβμφ πνςημκίςκ ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ ιπμνεί κα ανεί πμθθέξ εθανιμβέξ, υπςξ ζημοξ αζζεδηήνεξ οδνμβυκμο ή 

οδνμβμκακενάηςκ, ζημ δζαπςνζζιυ ημο οδνμβυκμο, ζηδ ιεηαηνμπή εκένβεζαξ ηαζ ζηδ 

ζφκεεζδ δζαθυνςκ πδιζηχκ μοζζχκ. 
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Σρήκα 1.9: Εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ έθιπζεο Η2 ζηελ θάζνδν από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

δηαξξέεη ην θειί.[73]  

 

β) Αγυγοί ππυτονίυν σαμηλήρ θεπμοκπασίαρ 

 Ο πζμ εδναζςιέκμξ αβςβυξ πνςημκίςκ είκαζ δ πμθοιενζηή δθεηηνμθοηζηή ιειανάκδ 

(PEM) Nafion. Η ιειανάκδ αοηή, είκαζ έκα ζοιπμθοιενέξ πμο έπεζ ιία ηφνζα οδνυθμαδ 

αθοζίδα πμο απμηεθείηαζ απυ μιάδεξ πμθοηεηναθεμνμαζεοθεκίμο (PTFE) ηαζ οδνυθζθεξ 

θεμνζμιέκεξ πθεονζηέξ αθοζίδεξ πμο ηαηαθήβμοκ ζε ζμοθθμκμιάδεξ (-SO3H) [62]. Όηακ μζ 

υλζκεξ μιάδεξ δζαθφμκηαζ ιε κενυ, δ πμθοιενζηή ιειανάκδ (PEM) πανμοζζάγεζ πνςημκζαηή 

αβςβζιυηδηα. Λυβς ημο υηζ δ φβνακζδ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ θυβς ημο υηζ οπάνπμοκ 

πενζμνζζιμί ςξ πνμξ ηδκ ιέβζζηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ (<120
o
C) ηςκ οθζηχκ ηφπμο 

Nafion, βίκμκηαζ εκηαηζηέξ ένεοκεξ ιε ζημπυ κα δδιζμονβδεμφκ κέμζ αβςβμί πνςημκίςκ. Η 

θεζημονβία ηςκ PEM-ακηζδναζηήνςκ, ζδζαίηενα ηςκ ηεθζχκ ηαοζίιμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηα ιέζα ιεηαθμνάξ, εα ήηακ πμθφ πζμ απθμοζηεοιέκδ ακ μζ ιειανάκεξ είπακ ηδ δοκαηυηδηα 

κα θεζημονβμφκ πςνίξ ηαευθμο φβνακζδ ηαζ ζε ιεβαθφηενεξ εενιμηναζίεξ, ιέπνζ ημοξ 200
o
C. 

 Μία πμθθά οπμζπυιεκδ ιειανάκδ, ηαηάθθδθδ βζα ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ (ιέπνζ 

ημοξ 200
o
C) είκαζ δ πμθοαεκγζιζδαγυθδ (PBI) [62]. Η θεζημονβία ηςκ ιειανακχκ PBI πςνίξ 

εκοδάηςζδ, ζε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ επζηνέπεζ ηδκ ηνμθμδμζία ιεβαθφηενςκ 

ζοβηεκηνχζεςκ CO, ζε ηεθζά ηαοζίιμο οδνμβυκμο (PEMFC), ιαγί ιε ημ αένζμ 

ακαιυνθςζδξ, δζυηζ ζε αοηέξ ηζξ εενιμηναζίεξ δ πνμζνυθδζδ ημο CO ζημκ ακμδζηυ 

ηαηαθφηδ (Pt) δεκ επδνεάγεζ ηδκ απυδμζδ ημο ηεθζμφ. Άθθεξ ιειανάκεξ πμο είκαζ πζεακυκ κα 
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πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηεθζά ηαοζίιμο ηφπμο PEM, είκαζ αβςβμί πνςημκίςκ πμθοιενζηήξ – 

ηεναιζηήξ ζφκεεζδξ [74, 75] ηαζ πμθοανςιαηζηά πμθοεηενμηοηθζηά οθζηά υπςξ μζ 

πμθοζμοθθυκεξ (PSU), πμθοαζεενμζμοθθυκδ (PES), πμθοαζεενμηεηυκδ (PEK), πμθοαίεενμ-

αζεενμηεηυκδ (PEEK) ηαζ πμθοθαίκοθμ ηοκμλαθίκδ (PPQ) [76]. Τα ηεθεοηαία οθζηά, εα 

πνέπεζ κα εκζζποεμφκ ιε ηα ηαηάθθδθα μλέα βζα κα επζηεοπεεί δ επζεοιδηή πνςημκζαηή 

αβςβζιυηδηα. 

1.2 Υπήση τυν στεπεών ηλεκτπολςτών 

1.2.1 Ποτενσιομετπία στεπεού ηλεκτπολύτη  

(Solid Electrolyte Potentiometry, SEP) 

Όηακ έκαξ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε δφμ δθεηηνζηά αβχβζια 

(π.π. ιεηαθθζηά) οιέκζα (δθεηηνυδζα) ζπδιαηίγεηαζ έκα βαθαακζηυ ζημζπείμ ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ (Σπήια 1.10). Τέημζμο είδμοξ ηεθζά ιε YSZ ςξ ζηενευ δθεηηνμθφηδ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ αζζεδηήνεξ μλοβυκμο [18]. Η δζαθμνά δοκαιζημφ, o

WRU , πμο 

ακαπηφζζεηαζ αοευνιδηα ακάιεζα ζηα δφμ δθεηηνυδζα (ενβαζίαξ, W ηαζ ακαθμνάξ, R) 

δίκεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ: 

                     
O2,Wo

WR

O2,R

pRT
U ln

4F p

  
        

                                                (1.5) 

υπμο F είκαζ δ ζηαεενά ημο Faraday (96487 C/mol) ηαζ pO2,W, pO2,R είκαζ μζ ιενζηέξ πζέζεζξ 

μλοβυκμο πάκς απυ ηα δομ δθεηηνυδζα. Ο εηεέηδξ “
μ
” δδθχκεζ ζοκεήηεξ ακμζπημφ 

ηοηθχιαημξ δδθ. ηδκ απμοζία δζέθεοζδξ νεφιαημξ (Ι=0) ιεηαλφ ηςκ δομ δθεηηνμδίςκ. Η 

ελίζςζδ Nernst (1.5) ζζπφεζ οπυ ημκ υνμ υηζ οπάνπεζ ζζμννμπία ιεηαλφ ημο μλοβυκμο ζηδκ 

αένζα θάζδ ηαζ ημο μλοβυκμο, Ο(tpb), πμο ανίζηεηαζ νμθδιέκμ ζηα υνζα ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ 

(three phase boundaries, tpb) ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο. Απαζηείηαζ επίζδξ, δ 

ακηίδναζδ ηαεανήξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο ζηδκ ηνζεπζθάκεζα κα είκαζ δ 

Ο(a) + 2e
-
 ↔ O

2-
(YSZ)                                                (1.6) 

ιε άθθα θυβζα, κα ιδκ οπάνπεζ ακάιεζλδ άθθςκ αενίςκ, υπςξ π.π. Η2, CO, ηα μπμία είκαζ 

δοκαηυκ κα ακηζδνάζμοκ ζηδκ ηνζεπζθάκεζα ιε ζυκηα μλοβυκμο, Ο
δ- 

(YSZ), δδιζμονβχκηαξ 

έηζζ ιζηηυ δοκαιζηυ [77]. 

Ο Wagner επζζδιαίκμκηαξ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο νυθμο πμο δζαδναιαηίγμοκ μζ 

ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ ζηδ ιεθέηδ εηενμβεκχκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ, ήηακ μ πνχημξ 
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πμο πνυηεζκε ηδ πνήζδ ηέημζςκ βαθαακζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ βζα in situ 

ιέηνδζδ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ εκενβυηδηαξ ημο μλοβυκμο Ο(a), ημ μπμίμ ανίζηεηαζ 

νμθδιέκμ ζε ιεηαθθζηά δθεηηνυδζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ [78]. 

Αοηυ μδήβδζε ζηδ ηεπκζηή ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ (solid electrolyte 

potentiometry, SEP) [78-82], ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, ημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ (π.π. Pt) είκαζ 

εηηεεεζιέκμ ζημ ακηζδνχκ αένζμ ιίβια (π.π. C2H4 ηαζ O2) ηαζ απμηεθεί ζοβπνυκςξ ημκ 

ηαηαθφηδ βζα ηδκ οπυ ιεθέηδ ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ, π.π.: 

                                                    C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O                   (1.7) 

Η ιεηνμφιεκδ δζαθμνά δοκαιζημφ, o

WRU , ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εκενβυηδηα ημο μλοβυκμο, αo, 

ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ιέζς ηδξ ζπέζδξ [79-84]: 

o

WR

O2,R

RT
U ln

4F p




  

        
                                           (1.8) 

δ μπμία επίζδξ ελάβεηαζ ιε αάζδ ηδκ ζζμννμπία ηδξ ακηίδναζδξ (1.6). 

Working Electrode (W)

Reference Electrode (R)

Solid ElectrolyteUWR

o

pO ,W2

pO ,R2

Catalyst Film (W)
Reactants

Reactants Products

W

W

Reactants

R

R

C

C

Auxilliary Gas

Fuel-cell type
configuration

Single-pellet type
configuration

G/P

Reference Electrode (R)

Counter Electrode (C)

Solid Electrolyte UWR

(a)

(b)

(d)
(c)

 

Σπήια 1.10: Τππηθή πεηξακαηηθή δηάηαμε ειεθηξνδίσλ γηα ρξήζε ηεο ηερληθήο πνηελζηνκεηξίαο 

ζηεξενύ ειεθηξνιύηε (a) θαη γηα κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο (b). Πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο: δηάηαμε ηύπνπ θειηνύ 

θαπζίκνπ (fuel-cell) (c) θαη δηάηαμε ηύπνπ κνλνύ ζαιάκνπ (d). 
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Η ηεπκζηή ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, ζοκζζηά θμζπυκ ιζα in situ 

ηεπκζηή βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εκενβυηδηαξ ημο επζθακεζαημφ μλοβυκμο οπυ ζοκεήηεξ 

ακηίδναζδξ, εθανιμγυιεκδ ζε ιία εενιμηναζζαηή πενζμπή πμο δζελάβμκηαζ μζ 

πενζζζυηενεξ αζμιδπακζηά εκδζαθένμοζεξ ηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ, εκχ ζοκδοαγυιεκδ ιε 

ηζκδηζηέξ ιεηνήζεζξ, απμηεθεί έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ηδ ιεθέηδ ιδπακζζιμφ 

ακηζδνάζεςκ (επζθμβή ιεηαλφ ελίζμο πζεακχκ ιδπακζζιχκ ακηίδναζδξ, ελαβςβή πνήζζιςκ 

πθδνμθμνζχκ βζα ημ νοειμνοειζζηζηυ ζηάδζμ ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ηηθ.), ζδζαίηενα 

βζα ηδ ιεθέηδ ηαθακηςηζηχκ ηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ [80, 85]. Οζ πενζμνζζιμί ηδξ 

ελίζςζδξ (1.8) ηαεχξ ηαζ θεπημιενείξ ακαθμνέξ βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ 

ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ζηδ αζαθζμβναθία [80-83, 86]. Σήιενα έπεζ 

πθήνςξ απμδεζπεεί ηυζμ εεςνδηζηά [22, 86, 87] υζμ ηαζ πεζναιαηζηά [22, 86, 88, 89] υηζ δ 

ηεπκζηή ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ιε ιεηαθθζηά ηαηαθοηζηά δθεηηνυδζα 

ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα ηεπκζηή βζα ηδ ιέηνδζδ ημο ένβμο ελυδμο πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ 

ζπέζδ: 

o

WR W ReU                                                (1.9) 

υπμο ΦW ηαζ ΦR είκαζ ηα πναβιαηζηά ένβα ελυδμο (ηοπυκ ηνμπμπμζδιέκα απυ θαζκυιεκα 

νυθδζδξ ή spillover) ηςκ εηηεεεζιέκςκ ζημ αένζμ ιίβια δθεηηνμδίςκ ενβαζίαξ (W) ηαζ 

ακαθμνάξ (R). Η ελίζςζδ (1.9) είκαζ πζμ βεκζηή απυ ηδκ ελίζςζδ (1.8) ηαεχξ δεκ 

ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ηαζ δεκ απαζηεί ηακεκυξ είδμοξ απυδεζλδ 

βζα ζζμννμπία ιεηαθμνάξ θμνηίμο (υπςξ π.π. δ ελίζςζδ (1.6)) ζηδκ ηνζεπζθάκεζα ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αένζαξ θάζδξ [22, 86] εκχ ζζπφεζ επίζδξ ηαζ οπυ ζοκεήηεξ 

ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ. Γείπκεζ υηζ ηα βαθαακζηά ζημζπεία ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ιπμνμφκ 

κα θεζημονβήζμοκ ηυζμ ςξ ιεηνδηέξ βζα ημ ένβμ ελυδμο υζμ ηαζ ςξ νοειζζηέξ βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ημο ένβμο ελυδμο ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ηαηαθοηζηά εκενβχκ δθεηηνμδίςκ πμο 

ανίζημκηαζ εηηεεεζιέκα ζημ αένζμ ακηζδνχκ ιίβια. 

Δηηυξ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, ηεπκζηέξ υπςξ δ 

ηοηθζηή αμθηαιιεηνία (cyclic voltametry) [90, 91] ηαζ δ βναιιζηή ζάνςζδ δοκαιζηχκ 

(linear potential sweep) [91] έπμοκ επίζδξ πνδζζιμπμζδεεί πνυζθαηα ζε ηεθζά ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ έηζζ χζηε κα ιεθεηδεμφκ ηαηαθοηζηά θαζκυιεκα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε 

επζθάκεζεξ δθεηηνμδίςκ εηηεεεζιέκεξ ζε αένζα ιίβιαηα. Σοβηεηνζιέκα, δ ηεθεοηαία 

ηεπκζηή είκαζ βκςζηή ζηδκ ηαηάθοζδ ηαζ ςξ Potential-programmed Reduction (PPR)[91]. 

Με ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή ηςκ νοειχκ ζάνςζδξ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ παναιέηνςκ 

θεζημονβίαξ ηαζ μζ δφμ ηεπκζηέξ είκαζ ζε εέζδ κα πανέπμοκ πμθφηζιεξ ηζκδηζηέξ [90] ηαζ 
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εενιμδοκαιζηέξ [91] πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα ηαηαθοηζηά εκενβά νμθδιέκα είδδ ηαεχξ 

ηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ [90, 91]. 

 

1.2.2 Ηλεκτποκαταλςτική λειτοςπγία κελιών καςσίμος στεπεών ηλεκτπολςτών 

Τα ηεθζά ηαοζίιςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ (solid oxide fuel cell, SOFC) έπμοκ 

ενεοκδεεί δζελμδζηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ηέζζενζξ δεηαεηίεξ [13, 15-17, 92, 93]. Η ανπή 

θεζημονβίαξ ημοξ θαίκεηαζ ζπδιαηζηά ζημ Σπήια 1.11. Τμ εεηζηυ δθεηηνυδζμ (ηάεμδμξ) δνα 

ςξ δθεηηνμηαηαθφηδξ πνμηεζιέκμο κα εκζζπφζεζ ηδκ δθεηηνμηαηαθοηζηή ακαβςβή ημο 

μλοβυκμο ηδξ αένζα θάζδξ Ο2(g) ζε Ο
2-

: 

1/2Ο2(g) + 2e
-
  O

2-
                                             (1.10) 

Ακ ηαζ πμθθά ιέηαθθα, υπςξ δ Pt ηαζ μ Ag, ιπμνμφκ κα δνμοκ ςξ 

δθεηηνμηαηαθφηεξ βζα ηδκ ακηίδναζδ (1.10), μζ πζμ απμηεθεζιαηζημί έςξ ηχνα 

δθεηηνμηαηαθφηεξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ηαηδβμνία ηςκ πενμαζηζηχκ (π.π. La1-xSrxMnO3). 

Αοηά ηα οθζηά είκαζ ιζηημί αβςβμί, δδθ. πανμοζζάγμοκ ηυζμ ζμκηζηή (Ο
2-
) υζμ ηαζ 

δθεηηνμκζαηή αβςβζιυηδηα.  

Αοηυ βεκζηά ιπμνεί κα παναηείκεζ ηδκ δθεηηνμηαηαθοηζηή εκενβή γχκδ ημο 

δθεηηνμδίμο ηαζ κα ζοιπενζθάαεζ υπζ ιυκμ ηα υνζα ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο αθθά επίζδξ ηαζ ηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο 

πμο ανίζηεηαζ εηηεεεζιέκδ ζημ αένζμ. 

Τμ ανκδηζηυ δθεηηνυδζμ (άκμδμξ) δνα ςξ δθεηηνμηαηαθφηδξ βζα ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ζυκηςκ 

μλοβυκμο, Ο
2-
,  ιε ημ ηαφζζιμ, π.π. ημ Η2: 

Η2 + Ο
2-

  Η2Ο + 2e
-
                                           (1.11) 
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Σπήια 1.11: Αξρή ιεηηνπξγίαο θειηνύ ζηεξενύ ειεθηξνιύηε (SOFC) (a) θαη θειηνύ θαπζίκνπ ρεκηθήο 

ζπκπαξαγσγήο (b)[94]. 

 

 Σε αεθηζζημπμζδιέκα ηεθζά ζηενεχκ ηαοζίιςκ (SOFC) ςξ ακμδζηυξ 

δθεηηνμηαηαθφηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ιίβια Ni ιε YSZ. Τμ κζηέθζμ είκαζ πμθφ ηαθυξ 

δθεηηνμηαηαθφηδξ βζα ηδκ ακηίδναζδ (1.11) εκχ δ πνήζδ ιίβιαημξ Ni-YSZ ιεβζζημπμζεί 

ημ ιήημξ ηςκ μνίςκ ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο, βεβμκυξ 

ζδιακηζηυ αθμφ δ δθεηηνμηαηαθοηζηή ακηίδναζδ (1.11) ζοκήεςξ θαιαάκεζ πχνα  ζηα υνζα 

ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ. Σοκεπχξ, δ πνήζδ ημο Ni ζε έκα ιίβια Ni-YSZ ςξ ιέζμο βζα ηδ 

δζελαβςβή δθεηηνμηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία ιε ηδ πνήζδ ημο Ni ή 

άθθςκ ιεηάθθςκ ιεηάπηςζδξ ζε ορδθήξ δζαζπμνάξ ηαηαθφηεξ ιε οπμζηνχιαηα SiO2, 

Al2O3 ή TiO2, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ. 

 Κεθζά ηαοζίιςκ υπςξ αοηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ Σπήια 1.10 ιεηαηνέπμοκ ημ Η2 

ζε Η2Ο ηαζ πανάβμοκ δθεηηνζηή εκένβεζα, πςνίξ ηάπμζμ εκδζάιεζμ ηφηθμ ηαφζδξ ηαζ 

επμιέκςξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ εενιμδοκαιζηή απυδμζδ. Έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια 

ηςκ ηεθζχκ ηαοζίιςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ είκαζ υηζ ελ’ αζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ 

εενιμηναζζαηήξ ημοξ θεζημονβίαξ (ζοκήεςξ 700°C ιε 1100°C) πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

“εζςηενζηήξ ακαιυνθςζδξ”, δ μπμία επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ηαοζίιςκ υπςξ ημ ιεεάκζμ, 

πςνίξ ηδκ ακάβηδ ελςηενζημφ ακαιμνθςηή [15-17, 93]. 
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 Τζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα ηεθζά ηαοζίιςκ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ ιε πνήζδ ηαηάθθδθςκ δθεηηνμηαηαθοηζηχκ οθζηχκ ςξ άκμδμζ, ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα πδιζηή ζοιπαναβςβή, ήημζ, βζα ηαοηυπνμκδ παναβςβή δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ηαζ πνήζζιςκ πδιζηχκ πνμσυκηςκ. Όπςξ θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.10b, αοημφ ημο 

είδμοξ δ θεζημονβία, πμο ηαεζενχεδηε ανπζηά βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ NH3 

ζε ΝΟ [95-97], ζοκδοάγεζ ηζξ ανπέξ ηςκ ηεθζχκ ηαοζίιμο ηαζ ηςκ πδιζηχκ 

ακηζδναζηήνςκ. Ανηεηέξ αηυιδ ελχεενιεξ ακηζδνάζεζξ έπμοκ ιεθεηδεεί υπςξ δ μλείδςζδ 

Η2S ζε SO2 [98], CH3OH [99] ζε H2CO  ηαζ CH4 ζε C2H4 [100]. Σηδκ ηεθεοηαία 

πενίπηςζδ δ απυδμζδ ζε C2H4 έθηαζε ημ 85% πνδζζιμπμζχκηαξ ακηζδναζηήνα 

ακαηφηθςζδξ ιε ηεθί ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ηαζ Ag-Sm2O3 ςξ άκμδμ [100]. Μενζηέξ απυ 

ηζξ ακμδζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί έςξ ηχνα ζε ιζηνήξ ηθίιαηαξ ηεθζά 

ηαοζίιμο ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ (SOFC), έπμοκ ηαλζκμιδεεί ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 1.1. Μζα πζμ θεπημιενήξ ηαηαβναθή ηέημζςκ ακηζδνάζεςκ έπεζ βίκεζ πνυζθαηα απυ 

ημκ Καε. Μ. Σημοηίδδ [101]. 

 

Πίκαηαξ 1.1: Ηιεθηξνθαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζε θειηά θαπζίκνπ κε ζηεξεό 

ειεθηξνιύηε YSZ γηα ρεκηθή ζπκπαξαγσγή. 

 
Ακηίδναζδ Ηθεηηνμηαηαθφηδξ Ακαθμνά 

2NH3+5O
2-

  2NO+3H2O+10e
-
 

CH4+NH3+3O
2-

  HCN+3H2O+6e
-
 

CH3OH+O
2-

  H2CO+H2O+2e
- 

C6H5-CH2CH3 + O
2-

  C6H5-CH=CH2 + H2O + 2e
- 

H2S + 3O
2-

  SO2+H2O+6e
-
 

C3H6+O
2-

  C3  dimers+2e
- 

2CH4+2O
2-

  C2H4+2H2O + 4e
-
 

Pt, Pt-Rh 
Pt, Pt-Rh 

Ag 
Pt, Fe2O3 

Pt 
Bi2O3-La2O3 

Ag,Ag-Sm2O3 

[95-97] 
[102] 
[99] 

[103, 104] 
[98] 

[105] 
[100] 

 

Έκαξ απθυξ ηαζ εκδζαθένμκ ηακυκαξ πμο ιπμνεί κα ελαπεεί απυ αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ 

είκαζ υηζ δ επζθμβή ημο ακμδζημφ δθεηηνμηαηαθφηδ βζα ιζα εηθεηηζηή δθεηηνμηαηαθοηζηή 

μλείδςζδ ιπμνεί κα ααζζζηεί ζηδ αζαθζμβναθία ηδξ εηενμβεκμφξ ηαηάθοζδξ πμο αθμνά ηδκ 

ακηίζημζπδ εηθεηηζηή ηαηαθοηζηή μλείδςζδ. Σοκεπχξ, δ εηθεηηζηυηδηα π.π. ημο ιεηάθθμο 

ηδξ Pt ηαζ ζδζαίηενα ημο ηνάιαημξ  Pt-Rh ςξ δθεηηνμηαηαθφηεξ βζα ηδκ ακμδζηή ακηίδναζδ 

ηδξ μλείδςζδξ ηδξ ΝΗ3 ζε ΝΟ βίκεηαζ ζοβηνίζζιδ (>95%) ιε ηδκ εηθεηηζηυηδηα ηςκ δομ 

αοηχκ ηαηαθοηχκ (Pt, Pt-Rh) ζηδκ πενίπηςζδ πμο δνμοκ ςξ ηαηαθφηεξ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ 

ειπμνζηέξ ηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ [95-97]. Τμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο Ag 

πμο είκαζ ημ ίδζμ εηθεηηζηυξ ςξ δθεηηνμηαηαθφηδξ βζα ηδκ ακμδζηή ακηίδναζδ ηδξ ιενζηήξ 

μλείδςζδξ ηδξ ιεεακυθδξ ζε θμνιαθδεΰδδ [99]: 
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CH3OH + O
2-

  H2CO + H2O + 2e
-
                                   (1.12) 

υπςξ (δνχκηαξ ηαεανά ςξ ηαηαθφηδξ) ζηδκ ακηίζημζπδ ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ: 

CH3OH + 1/2O  H2CO + H2O                                (1.13) 

Δηηυξ απυ ηζξ ιεθέηεξ πδιζηήξ ζοιπαναβςβήξ, ζηζξ μπμίεξ μζ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ 

ακμδζηέξ ηαζ ηαεμδζηέξ ακηζδνάζεζξ μδδβμφκηαζ απυ ημ δοκαιζηυ πμο αοευνιδηα 

ακαπηφζζεηαζ ζημ δθεηηνμπδιζηυ ηεθί, πθήεμξ άθθςκ δθεηηνμηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ 

έπεζ ενεοκδεεί ζε ηεθζά ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ [106]. Μένμξ αοηχκ ηςκ ακηζδνάζεςκ 

ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1.2. Πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ ημο Kleitz ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο 

είπακ εζηζαζηεί ηονίςξ ζηδκ ένεοκα δθεηηνμηαηαθοηχκ βζα ηδκ δθεηηνυθοζδ ημο Η2Ο. Οζ 

Huggins ηαζ Gür ήηακ μζ πνχημζ πμο έδεζλακ υηζ ηαζ άθθεξ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ υπςξ δ δζάζπαζδ ημο ΝΟ [107, 108] ηαζ δ οδνμβυκςζδ οδνμβμκακενάηςκ 

ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζε ηεθζά γζνημκίαξ. Ανβυηενα μζ Otsuka [109] ηαζ 

Stoukides [110-112] εζηζάζηδηακ ιεηαλφ άθθςκ ζηδ ιεθέηδ ηδξ μλεζδςηζηήξ ζφγεολδξ ημο 

CH4 πνδζζιμπμζχκηαξ πθήεμξ δθεηηνμδίςκ απυ ιέηαθθα ηαζ μλείδζα ιεηάθθςκ. Σημ ίδζμ 

πεδίμ, ανηεηά εκδζαθένμοζα είκαζ δ δμοθεζά πμο έπεζ ακαθενεεί απυ ηδκ επζζηδιμκζηή 

μιάδα ηςκ Hayakawa ηαζ Takehira [113]. 

Πίκαηαξ 1.2: Ηιεθηξνθαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ζε θειηά θαπζίκνπ κε ζηεξεό 

ειεθηξνιύηε YSZ κε εθαξκνγή εμσηεξηθνύ δπλακηθνύ. 

 
Ακηίδναζδ Ηθεηηνμηαηαθφηδξ Ακαθμνέ

ξ 

H2O +2e
- 
 H2+O

2-
 

2NO+4e
-
  N2+2O

2-
 

CO+2H2+2e
-
  CH4+O

2-
 

C3H6 + O
2-

  C3H6O + 2e
- 

CH4+yO
2-

  C2H6, C2H4, CO, CO2, 
H2O+2ye

-
 

Ni 
Pt, Au 
Pt, Ni 

Au 
Ag,Ag-MgO, Ag-Bi2O3 

Ag-Sm2O3 

[106, 
114] 
[107, 
108] 
[115, 
116] 
[113] 
[109-
112] 

 

Με ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ ημο Η2Ο [106, 113], βζα υθεξ ηζξ 

οπυθμζπεξ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1.2, ηα 

ηαηαθοηζηά θαζκυιεκα πμο θαιαάκμοκ πχνα είηε ζηδκ εηηεεεζιέκδ ζημ αένζμ ιίβια 

επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο, είηε ζηδκ επζθάκεζα ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, θαίκεηαζ κα 

έπμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ νυθμ ζηδκ παναηδνμφιεκδ ηζκδηζηή ζοιπενζθμνά. Ο νυθμξ αοηυξ 

υιςξ δεκ ιπμνεί κα πμζμηζημπμζδεεί αθμφ δ ιεηνμφιεκδ αφλδζδ ζημ νοειυ ηδξ 
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ακηίδναζδξ ήηακ, υιμζα ιε ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκαηα 

1.1, πενζμνζζιέκμξ απυ ημ κυιμ ημο Faraday, δδθ.: 

Γr ≈ I/2F                                                         (1.14) 

υπμο Ι είκαζ ημ νεφια ημο ηεθζμφ ηαζ Γr (εηθναζιέκμ ζε mol O/s) είκαζ δ ιεηνμφιεκδ 

ιεηααμθή ζημκ μθζηυ νοειυ ηδξ ακηίδναζδξ. Τμ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

παναπάκς ιεθεηχκ παναηδνήεδηε ηαεανά θανακηασηή ζοιπενζθμνά, ιπμνεί ιε αζθάθεζα 

κα απμδμεεί ζηδκ ορδθή εενιμηναζία θεζημονβίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζηδ ιζηνή 

πμθςζζιυηδηα ηδξ δζεπζθάκεζαξ ιεηάθθμο/ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ. Αοηυ οπαβμνεφεζ υηζ δ 

μθζηή ηζκδηζηή εζηυκα ηονζανπείηαζ απυ ηδκ δθεηηνμηαηάθοζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηα 

υνζα ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο ηαζ υπζ απυ ηδκ ηαηάθοζδ 

πμο ζοιααίκεζ ζηδκ εηηεεεζιέκδ ζημ αένζμ ιίβια επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ημκζζηεί υηζ ζε ιενζηέξ ιεθέηεξ ζε ηεθζά ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ πμο ειθακίγμοκ πενζζζυηενμ πμθχζζιεξ δζεπζθάκεζεξ ιεηάθθμο/ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ, δ πεζναιαηζηά παναηδνμφιεκδ ιεηααμθή ζημκ μθζηυ νοειυ ηδξ ακηίδναζδξ 

ανέεδηε κα είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ απυ ημκ δθεηηνμπδιζηυ νοειυ πανμπήξ ζυκηςκ 

μλοβυκμο, O
2-

, ζηδκ άκμδμ [77, 117, 118]. Τέημζα ζοιπενζθμνά (ιδ-θανακηασηή) έπεζ 

επίζδξ πνυζθαηα παναηδνδεεί βζα ηδκ ακηίδναζδ οδνμβυκςζδξ ημο CO2 ζε ηαηαθφηδ Rh 

[77]. 

 

1.2.3 Κινητική τυν ηλεκτποσημικών στοισείυν – Εξίσυση Butler-Volmer 

Πανυθμ πμο ημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ είκαζ υπςξ εα δμφιε έκα 

ηαηαθοηζηυ θαζκυιεκμ πμο θαιαάκεζ πχνα ζε μθυηθδνδ ηδκ εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ πενζβναθή ημο κα ζοβηεκηνςεμφιε ανπζηά 

ζηζξ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο παίνκμοκ ιένμξ ζηδκ ηνζεπζθάκεζα ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο (tpb). Ο υνμξ δθεηηνμηαηαθοηζηή ακηίδναζδ, ηαε’ υθδ ηδκ 

ακάθοζδ πμο αημθμοεεί, οπμδδθχκεζ ηδκ ακηίδναζδ υπμο οπάνπεζ ηαεανή ιεηαθμνά 

θμνηίμο (net charge transfer), υπςξ ηδ ζοκήεδ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ 

ηνζεπζθάκεζα YSZ-ιεηάθθμο-αενίμο: 

                                                       Ο
2-

 ↔ O(a)+ 2e
-
     (1.15) 

Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί ημ βεβμκυξ υηζ πανμοζία ηςκ μλεζδςηζηχκ ακηζδνχκηςκ 

πάκς απυ ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, είκαζ δοκαηυ κα θαιαάκμοκ πχνα πανάθθδθα ιε ηδκ 

ακηίδναζδ ηδξ ελίζςζδξ (1.15) ηαζ άθθεξ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηδκ 
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ηνζεπζθάκεζα δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο (tpb). Έηζζ, πανμοζία ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ 

CO, θαιαάκεζ πχνα απεοεείαξ ακηίδναζδ ημο CO ιε O
2-

: 

                                         CO(a) + O
2-

 → CO2(g) + 2e
-
                                       (1.16α) 

Ο ααειυξ ζημκ μπμίμ ηέημζεξ ακηζδνάζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ 

ηφνζα ακηίδναζδ (1.15), είκαζ βεκζηά δφζημθμ κα πνμζδζμνζζεεί πμζμηζηά [119, 120], 

ηαεχξ δ ζοκμθζηή ακηίδναζδ (1.16α) ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ ημ ζημζπεζχδεξ αήια 

(1.15) αημθμοεμφιεκμ απυ ηδκ ακηίδναζδ ιεηαλφ ζημ νμθδιέκμ CO ηαζ ημ νμθδιέκμ O 

ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα: 

                                           CO(a) + O(a) → CO2(g)                                          (1.16α) 

Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ άθθμζ ηφπμζ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ, υπςξ π.π. δ α″- Al2O3, 

έκαξ αβςβυξ ζυκηςκ Na
+
, ηυηε δ ηονίανπδ δθεηηνμηαηαθοηζηή ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ 

πχνα ζημ tpb είκαζ: 

                                                Να
+
 + e

-
 ↔ Na(a)                                                 (1.17) 

υπμο Na(a) είκαζ ημ νμθδιέκμ Na ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Δκημφημζξ, πανμοζία ημο 

H2O, άθθεξ πανάθθδθεξ ακηζδνάζεζξ είκαζ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεμφκ [121] υπςξ: 

                                           H2O + e
-
 ↔ OH

-
 + H(a)                                             (1.18) 

 Ο ααειυξ ζημκ μπμίμ ηέημζεξ πανάθθδθεξ ακηζδνάζεζξ ζοκεζζθένμοκ ζημ 

ιεηνμφιεκμ νεφια δεκ είκαζ πμθφ εφημθμ κα πμζμηζημπμζδεεί. Δκημφημζξ, ηέημζα 

πμζμηζημπμίδζδ εοηοπχξ δεκ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ. Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ ιυκμ είκαζ κα ιεηνδεεί δ ζοκμθζηή 

δθεηηνμηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηδξ δζεπζθάκεζαξ ιεηάθθμο/δθεηηνμθφηδ, ή ζζμδφκαια ημο 

tpb, ηαζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ιίαξ απθήξ παναιέηνμο, πμο 

ηαθείηαζ ζηδκ Ηθεηηνμπδιεία νεφια ακηαθθαβήξ I0, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ποηκυηδηα 

νεφιαημξ ακηαθθαβήξ i0 ιέζς ηδξ ζπέζδξ: 

                             i0 = I0/AE                                                         (1.19) 

υπμο AE είκαζ δ επζθάκεζα ημο δθεηηνμθφηδ ζηδκ μπμία είκαζ εκαπμηεεεζιέκμ ημ 

ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ.  

Κονζμθεηηζηά, ημ νεφια ακηαθθαβήξ Ι0 είκαζ έκα ιέηνμ ηδξ δθεηηνμηαηαθοηζηήξ 

εκενβυηδηαξ ηδξ ηνζεπζθάκεζαξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο (tpb) βζα ιία 

δμεείζα δθεηηνμηαηαθοηζηή ακηίδναζδ. Δηθνάγεζ ημοξ νοειμφξ ηδξ οπυ ιεθέηδ πνυζς 
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(ακμδζηήξ) ηαζ ακηίζηνμθδξ (ηαεμδζηήξ) δθεηηνμηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ, π.π. ηδξ 

ακηίδναζδξ (1.15), υηακ δεκ οπάνπεζ ηαεανή ιεηαθμνά νεφιαημξ (no net current) απυ ηδ 

δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο/ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, ή ζζμδφκαια, απυ ημ tpb. Σε αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ, μζ νοειμί ηδξ πνυζς ηαζ ακηίζηνμθδξ ακηίδναζδξ είκαζ πνμθακχξ ίζμζ.  

Η ιέηνδζδ ημο νεφιαημξ ακηαθθαβήξ I0 ή ηδξ ποηκυηδηαξ νεφιαημξ ακηαθθαβήξ i0, 

ααζίγεηαζ ζηδκ ελίζςζδ Butler-Volmer [122-124] δ μπμία είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή ζηδκ 

ηζκδηζηή δθεηηνμπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ, υζμ είκαζ δ ελίζςζδ Nernst ζηδκ εενιμδοκαιζηή 

δθεηηνμπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ: 

                      Ι = Ι0[exp(αaFδac,j/RT)-exp(-αcFδac,j/RT)]                                  (1.20) 

υπμο:  I είκαζ ημ νεφια πμο δζαννέεζ ημ δθεηηνυδζμ, 

      I0 είκαζ ημ νεφια ακηαθθαβήξ (exchange current), 

       αa ηαζ αc είκαζ μ ακμδζηυξ ηαζ ηαεμδζηυξ ζοκηεθεζηήξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο 

ακηίζημζπα (anodic and cathodic transfer coefficient), 

      δac,j είκαζ δ οπένηαζδ εκενβμπμίδζδξ ημο δθεηηνμδίμο j πμο είκαζ οπυ ελέηαζδ, 

      T είκαζ δ απυθοηδ εενιμηναζία (ζε Κ),                          

      F είκαζ δ ζηαεενά ημο Faraday ηαζ 

      R είκαζ δ παβηυζιζα ζηαεενά ηςκ αενίςκ. 

Αξ ζδιεζςεεί υηζ μζ υνμζ “ακμδζηυξ” ηαζ “ηαεμδζηυξ” ζοκηεθεζηήξ ιεηαθμνάξ 

ακαθένμκηαζ ζηδκ ακηίδναζδ απμδθεηηνμκίςζδξ ή δθεηηνμκίςζδξ ακηίζημζπα. Τμ νεφια 

ακηαθθαβήξ, Ι0, ακηζζημζπεί ζηζξ δθεηηνμηζκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ζοζηήιαημξ, είκαζ δδθαδή ιέηνμ ηδξ εκενβυηδηαξ ζηδ ιεηαθμνά θμνηίμο βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια δθεηηνμηαηαθφηδ-δθεηηνμδίμο οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

είκαζ ζοκάνηδζδ πμθθχκ παναβυκηςκ υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηδξ ακηίδναζδξ ημο 

δθεηηνμδίμο, ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ θφζδξ ημο δθεηηνμδίμο, ηδξ ηάθορήξ ημο απυ 

νμθδιέκα είδδ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ [124, 125]. Μεβάθδ ηζιή ημο Ι0 ζδιαίκεζ ιζηνή 

ακηίζηαζδ ζηδ ιεηαθμνά θμνηίμο ή αθθζχξ ιζηνή πμθςζζιυηδηα ημο δθεηηνμδίμο. Γζα ηα 

δθεηηνμπδιζηά ζημζπεία ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ημ Ι0 εηθνάγεζ ημ ιέηνμ έηηαζδξ ηδξ 

ηνζεπζθάκεζαξ δθεηηνμθφηδ-δθεηηνμδίμο-αένζαξ θάζδξ (tpb). Έπεζ απμδεζπεεί, ηαζ υπςξ 

ηακείξ εα ιπμνμφζε κα δζαζζεακεεί, υηζ ημ νεφια ακηαθθαβήξ I0 είκαζ εοεέςξ ακάθμβμ ιε 

ημ ιήημξ ηςκ μνίςκ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ, tpb  [90].  

Πνζκ κα ζογδηήζμοιε πςξ δ ελίζςζδ Butler-Volmer (2.20) πνδζζιμπμζείηαζ 

παναδμζζαηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα I vs. δac,j βζα ηδκ ελαβςβή ηςκ 
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ηζιχκ I0, αa ηαζ αc, είκαζ ζδιακηζηυ κα ζογδηήζμοιε ανπζηά ημ κυδια ηδξ οπένηαζδξ 

εκενβμπμίδζδξ. 

  Όηακ έκα νεφια I δζαννέεζ έκα βαθαακζηυ ζημζπείμ υπςξ αοηυ πμο απεζημκίγεηαζ 

ζημ Σπήια 1.9(c,d), ηυηε δ δζαθμνά δοκαιζημφ UWC ιεηαλφ ημο ηαηαθφηδ-δθεηηνμδίμο 

ενβαζίαξ (W) ηαζ ημο αμδεδηζημφ δθεηηνμδίμο (C), δζαθένεζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή οπυ 

ζοκεήηεξ ακμζπημφ ηοηθχιαημξ UºWC, δ μπμία βεκζηά οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ 

Nernst. Υπεφεοκεξ βζα ηδ δζαθμνά αοηή είκαζ μζ ακακηζζηνεπηυηδηεξ πμο μθείθμκηαζ ζε 

ακηζζηάζεζξ ζηδ ιεηαθμνά θμνηίμο ηαζ ζε δθεηηνζηέξ ακηζζηάζεζξ ςιζηήξ θφζεςξ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαηακαθχκεηαζ έκα ιένμξ ηδξ πνμδζδυιεκδξ ζημ ζφζηδια δθεηηνζηήξ 

ζζπφμξ έηζζ χζηε κα οπενκζηδεμφκ μζ ακακηζζηνεπηυηδηεξ αοηέξ. 

Τυηε, δ οπένηαζδ ημο βαθαακζημφ ζημζπείμο,  δWC, μνίγεηαζ ςξ: 

                                                            δWC  = UWC - UºWC                                            (1.21) 

Η οπένηαζδ ημο ζημζπείμο, δWC, είκαζ ημ άενμζζια ηνζχκ υνςκ: 

δWC  = δW + δC + δohmic,WC                                          (1.22) 

υπμο δW ηαζ δC είκαζ μζ οπενηάζεζξ ημο ηαηαθφηδ-δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ (W) ηαζ ημο 

αμδεδηζημφ δθεηηνμδίμο (C) ακηίζημζπα ηαζ δohmic,WC είκαζ δ ςιζηή οπένηαζδ θυβς ηδξ 

ακηίζηαζδξ ημο δθεηηνμθφηδ ιεηαλφ ημο αμδεδηζημφ ηαζ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ.  Οζ 

οπενηάζεζξ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ ηαζ ημο αμδεδηζημφ δθεηηνμδίμο μνίγμκηαζ ςξ μζ 

απμηθίζεζξ ηςκ εζςηενζηχκ δοκαιζηχκ (ή δοκαιζηχκ Galvani) αοηχκ ηςκ δθεηηνμδίςκ 

απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημοξ οπυ ζοκεήηεξ ακμζπημφ ηοηθχιαημξ: 

     o
W W W                                                           (1.23) 

                                        o
C C C                                                             (1.24) 

Αλίγεζ κα ημκζζεεί υηζ πανυθμ πμο μζ οπενηάζεζξ ζηδκ δθεηηνμπδιεία ζοκήεςξ ζπεηίγμκηαζ 

ιε δζεπζθάκεζεξ δθεηηνμδίμο/δθεηηνμθφηδ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ακαθένμκηαζ ζε, ηαζ 

ιεηνχκηαζ ςξ, απμηθίζεζξ απυ ημ δοκαιζηυ ημο δθεηηνμδίμο ιυκμ. Σοκεπχξ, δ έκκμζα ηδξ 

οπένηαζδξ πνέπεζ κα ζπεηίγεηαζ ιε έκα δθεηηνυδζμ ηαζ υπζ ιε ιία δζεπζθάκεζα 

δθεηηνμδίμο/δθεηηνμθφηδ, πανυθμ πμο δ θφζδ αοηήξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ εα οπαβμνεφεζ 

βεκζηά ημ ιέβεεμξ ηδξ ιεηνμφιεκδξ οπένηαζδξ. 
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Η οπένηαζδ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ημ άενμζζια ηνζχκ 

παναιέηνςκ:  

   δW  = δac,W  + δconc,W  + δohmic,W                                                         (1.25) 

  Η ππέξηαζε ελεξγνπνίεζεο (activation overpotential), εac,W, μθείθεηαζ ζηζξ ανβέξ 

ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο ζηδ δζεπζθάκεζα δθεηηνμδίμο/δθεηηνμθφηδ ηαζ ζπεηίγεηαζ 

ιε ημ νεφια ιέζς ηδξ ελίζςζδξ Butler-Volmer. Μία ανβή πδιζηή ακηίδναζδ (π.π. νυθδζδ 

ή εηνυθδζδ) πμο πνμδβείηαζ ή αημθμοεεί ημ αήια ιεηαθμνάξ θμνηίμο (charge transfer 

step), ιπμνεί επίζδξ κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ οπένηαζδξ εκενβμπμίδζδξ. 

 Η ππέξηαζε ζπγθέληξσζεο (concentration overpotential), εconc,W, μθείθεηαζ ζηδκ 

ανβή ιεηαθμνά ιάγαξ ηςκ ακηζδνχκηςκ ή/ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ θμνηίμο. Υπάνπμοκ απθέξ ελζζχζεζξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο 

ιεβέεμοξ ηδξ, ζε υνμοξ ζοκηεθεζηχκ ιεηαθμνάξ ιάγαξ, ή πζμ ζοπκά, ζε υνμοξ μνζαημφ 

νεφιαημξ IL, ημ μπμίμ είκαζ ημ ιέβζζημ νεφια πμο παναηδνείηαζ υηακ δ ακηίδναζδ 

ιεηαθμνάξ θμνηίμο είκαζ πθήνςξ εθεβπυιεκδ απυ ηδ ιεηαθμνά ιάγαξ [124]. Σε ακηίεεζδ 

ιε ηδκ οβνή δθεηηνμπδιεία, υπμο δ οπένηαζδ ζοβηέκηνςζδξ είκαζ ζοπκά ζδιακηζηή (ηαζ 

ιεβαθφηενδ ηςκ άθθςκ ζοκζζηςζχκ οπενηάζεςκ) επεζδή μζ δζαποηυηδηεξ ηςκ ακηζδνχκηςκ 

ή/ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ιέζα ζηδκ οβνή θάζδ είκαζ ιζηνέξ, ζηα ηεθζά ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ 

υπςξ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ δθεηηνμπδιζηχκ ζημζπείςκ ζηαεενμπμζδιέκδξ γζνημκίαξ, δ 

οπένηαζδ αοηή είκαζ ζοκήεςξ αιεθδηέα ηαζ εζδζηά ζηζξ εθανιμβέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

Ηθεηηνμπδιζηήξ Δκίζποζδξ ηδξ Καηάθοζδξ υπμο οπεζζένπμκηαζ πμθφ ιζηνά νεφιαηα. 

Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ μζ ακηζζηάζεζξ ζηδ ιεηαθμνά ιάγαξ είκαζ βεκζηά ιζηνέξ ηαζ είκαζ 

δοκαηυ κα εεςνδεεί, δεδμιέκμο υηζ μζ δζενβαζίεξ ζμκηζηήξ ιεηαθμνάξ ιέζα ζημκ 

δθεηηνμθφηδ είκαζ εββεκχξ ηαπείεξ, υηζ βζα ζπεηζηά ιζηνά νεφιαηα δ οπένηαζδ 

εκενβμπμίδζδξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα ζοκεζζθμνά ζηδκ ζοκμθζηή οπένηαζδ ημο ζημζπείμο. 

 Η σκηθή ππέξηαζε (ohmic overpotential), εohmic,W, είκαζ επίζδξ αιεθδηέα, οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ ημ ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ είκαζ επανηχξ αβχβζιμ ηαζ ηαθά 

πνμζημθθδιέκμ ζημ ζηενευ δθεηηνμθφηδ έηζζ χζηε κα εθαπζζημπμζδεεί δ ακηίζηαζδ ηδξ 

δζεπζθάκεζαξ.  

Σοκεπχξ, ιε ιία πμθφ ηαθή πνμζέββζζδ ιπμνεί ηάπμζμξ κα λακαβνάρεζ ηδκ 

ελίζςζδ (1.25) βζα ημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ (W) ηαζ βζα ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ (C) ςξ 

ελήξ:  

                        δW  = δac,W                                                                      (1.26) 

                 δC  = δac,C                                                      (1.27) 
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Η πνδζζιυηδηα ημο δθεηηνμδίμο ακαθμνάξ ιπμνεί ηχνα κα εηηζιδεεί εάκ ηάπμζμξ 

ζημπεφεζ κα ιεηνήζεζ ημ δW ακηί ημο αενμίζιαημξ δW + δC (ελίζςζδ 1.22). Οιμίςξ ιε ηδκ 

ελίζςζδ (1.22), εα έπεζ: 

        δWR  = δW + δR + δohmic,WR                                                             (1.28) 

Ιδακζηά, ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ δε δζαννέεηαζ απυ νεφια ηαζ επμιέκςξ εα έπνεπε 

κα ζζπφεζ υηζ δR=0 ηαεχξ ηαζ δohmic,WR=0. Σηδκ πνάλδ, δ πνχηδ παναδμπή ζζπφεζ ζοκήεςξ 

βζα ιδ πμθχζζια δθεηηνυδζα ακαθμνάξ, αθμφ ημ παναζζηζηυ ακηζζηαειζζηζηυ νεφια, ημ 

μπμίμ δζαννέεζ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ είκαζ ζοκήεςξ πμθφ ιζηνυ.  Δκημφημζξ, δ 

ζοκεζζθμνά ηδξ ςιζηήξ οπένηαζδξ (ή αθθζχξ ηδξ εκαπμιέκμοζαξ ςιζηήξ πηχζδξ ηάζδξ) 

ιεηαλφ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ ηαζ ακαθμνάξ, δohmic,WR, δεκ είκαζ βεκζηά αιεθδηέα ηαζ 

πνέπεζ κα πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ δζαημπήξ νεφιαημξ (current interruption 

technique) ιε πνήζδ ιζαξ βεκκήηνζαξ ζοκανηήζεςκ ηαζ έκα μζζθεμζηυπζμ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

έκα βαθαακμζηάηδ [126-128]. Τμ ςιζηυ αοηυ ζοζηαηζηυ ιδδεκίγεηαζ ιέζα ζε θζβυηενμ απυ 

1ιs ιε απμηέθεζια ημ εκαπμιέκμκ ιένμξ ημο δWR κα είκαζ ημ δW. Όπςξ ηαζ ζηδκ οβνή 

δθεηηνμπδιεία, ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ημκηά 

ζημκ ηαηαθφηδ έηζζ χζηε κα εθαπζζημπμζείηαζ δ ςιζηή οπένηαζδ δohmic,WR. 

Η ζοκήεδξ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ημο 

νεφιαημξ ακηαθθαβήξ I0 είκαζ ιέηνδζδ ηδξ οπένηαζδξ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ (W), δW, 

ςξ ζοκάνηδζδ ημο νεφιαημξ I ηαζ εκ ζοκεπεία βναθζηή πανάζηαζδ ημο lnI vs. δW (Tafel 

plot). Τέημζα δζαβνάιιαηα θαίκμκηαζ ζηα Σπήιαηα 1.12 ηαζ 1.13 βζα ηα ηαηαθοηζηά 

δθεηηνυδζα Pt ηαζ Ag. Απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ έπεζηα εα παναθείπμοιε ημ ζφιαμθμ “W” 

απυ ημ δW ηαζ εα βνάθμοιε απθά δ, αθμφ δ ιυκδ οπένηαζδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ αοηή 

ημο ηαηαθοηζημφ οιεκίμο.  
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Σπήια 1.12: Τππηθά δηαγξάκκαηα Tafel γηα 
δηεπηθάλεηεο Pt/YSZ θαηά ηελ αληίδξαζε 
νμείδσζεο ηνπ C2H4 ζε Pt: ε κεγάιε δηαθνξά 
ζηηο ηηκέο ηνπ I0 κεηαμύ ησλ δύν πκελίσλ Pt 
(R1 θαη R2) νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε 
ζεξκνθξαζία ππξνζπζζσκάησζεο ηνπ πκελίνπ 
Pt κε θσδηθό R2 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ πκελίνπ 
Pt κε θσδηθό R1 [126]. 

Σπήια 1.13: Επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 

δηαγξάκκαηα Tafel θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ξεύκαηνο αληαιιαγήο I0 ηεο δηεπηθάλεηαο Ag/YSZ 

θαηά ηελ αληίδξαζε νμείδσζεο ηνπ C2H4 ζε Ag 

[129].  

 

Όηακ │δac,j│››RT  (πναηηζηά υηακ |δ|>100 mV), δ ελίζςζδ Butler-Volmer ιε 

πανάθεζρδ ςξ αιεθδηέμο εκυξ εη ηςκ εηεεηζηχκ ηδξ υνςκ, ακάβεηαζ ζηδ ιμνθή 

“πνμζέββζζδξ ορδθμφ πεδίμο” (high field approximation), δδθ.: 

lnI = lnI0 + αa Fδ/RT 

ή ζζμδφκαια               

                                   ln(I/I0) = αa Fδ/RT                                                  (1.29) 

βζα ακμδζηή (I>0, δ>0) θεζημονβία, ηαζ 

lnI = lnI0 – αcFδ/RT 

ή ζζμδφκαια                                   

              ln(-I/I0) = -αcFδ /RT                                               (1.30) 

βζα ηαεμδζηή (I<0, δ<0) θεζημονβία. 

Οζ ζπέζεζξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ ςξ ελζζχζεζξ Tafel ηαζ ηα ακηίζημζπα δζαβνάιιαηα είκαζ 

βκςζηά ςξ δζαβνάιιαηα Tafel. Οιμίςξ, δ πενζμπή ζζπφμξ ηςκ ελζζχζεςκ (1.29 ηαζ 1.30) 

ηαθείηαζ πενζμπή Tafel ηδξ ελίζςζδξ Butler-Volmer. 
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 Όηακ │δac,j│‹‹RT, ιεηά απυ ακάπηολδ ηαηά Taylor ηςκ εηεεηζηχκ υνςκ ηδξ 

ελίζςζδξ Butler-Volmer ηαζ πανάθδρδ ηςκ υνςκ δεφηενδξ ηάλδξ ηαζ πάκς, πνμηφπηεζ δ 

“πνμζέββζζδ παιδθμφ πεδίμο” (low field approximation): 

I/I0 = (αa+αc)Fδ/RT                                                    (1.31) 

ή ζζμδφκαια                              

         
0 a c

1 RT

I I F




 ( )
                                             (1.32) 

Η πενζμπή αοηή ηαθείηαζ ςιζηή πενζμπή ηδξ ελίζςζδξ Butler-Volmer (ή πενζμπή 

ιζηνμπχθςζδξ) δζυηζ ζηδκ πενζμπή αοηή οπάνπεζ ακαθμβία ιεηαλφ ηςκ Ι ηαζ δ ζε 

ακηζζημζπία ιε ημ κυιμ ημο Ohm. Έηζζ, ημ δελί ζηέθμξ ηδξ ελίζςζδξ (1.32) ηαεμνίγεηαζ ςξ 

ακηίζηαζδ ηδξ δζεπζθάκεζαξ, Re: 

   
0 a c

1 RT
R

I F


 
e

( )
                                          (1.33) 

ηαζ ημ ακηίζηνμθμ αοημφ ημο ιεβέεμοξ (1/Re) ηαθείηαζ θανακηασηή αβςβζιυηδηα (faradaic 

conductance) ή δζεπζθακεζαηή αβςβζιυηδηα (interface conductance). Η ακηίζηαζδ ηδξ 

δζεπζθάκεζαξ οπμθμβίγεηαζ εφημθα ιεηνχκηαξ απθά ηδκ οπένηαζδ δ ηαζ ημ νεφια Ι ζηδκ 

ςιζηή πενζμπή ηαζ παίνκμκηαξ ηδκ ηθίζδ ημο δζαβνάιιαημξ δ vs. Ι. Έκαξ εκαθθαηηζηυξ 

ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ηδξ ακηίζηαζδξ Re είκαζ ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ θαζιαημζημπίαξ 

ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ (AC Impedance spectroscopy) [130, 131].   

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο νεφιαημξ ακηαθθαβήξ I0, ιπμνεί κα βίκεζ εφημθα ιε 

πνμεηαμθή ημο βναιιζημφ ηιήιαημξ ημο δζαβνάιιαημξ ln|I| vs. δ ηδξ “πνμζέββζζδξ 

ορδθμφ πεδίμο”, ζημ ζδιείμ πμο ακηζζημζπεί ζημ δοκαιζηυ ακμζπημφ ηοηθχιαημξ, δ=0. Οζ 

ηθίζεζξ ηςκ βναιιζηχκ ηιδιάηςκ ηςκ δζαβναιιάηςκ αοηχκ δίκμοκ ημκ ακμδζηυ ηαζ 

ηαεμδζηυ ζοκηεθεζηή ιεηαθμνάξ θμνηίμο, αa ηαζ αc. Σηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

“πνμζέββζζδ παιδθμφ πεδίμο” (|δ|<10 mV), ιπμνεί κα εθεβπεεί δ αηνίαεζα ηςκ 

ελαβυιεκςκ ηζιχκ ηςκ I0 ηαεχξ ηαζ αa ηαζ αc. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ βεκζηά ημ I0 ζηδ ζηενεή δθεηηνμπδιεία ελανηάηαζ ζζπονά, 

υπςξ πνμακαθένεδηε, ηυζμ απυ ηδ εενιμηναζία υζμ ηαζ απυ ηδκ αένζα ζφζηαζδ. Αολάκεζ 

ιε ηδ εενιμηναζία ιε ιία εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ, Eact , πμο είκαζ ηοπζηά 35-45 kcal/mol 

βζα οιέκζα Pt ηαζ 20-25 kcal/mole βζα οιέκζα Ag εκαπμηεεεζιέκα ζε ζηαεενμπμζδιέκδ 

γζνημκία [77, 125, 131-133]. 
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Η ελάνηδζδ ημο I0 απυ ηδκ αένζα ζφκεεζδ είκαζ ζοκήεςξ πμθφπθμηδ. Έπεζ 

απμδεζπεεί [133] υηζ ημ I0 δζένπεηαζ απυ έκα ιέβζζημ ιε αφλδζδ ηδξ pO2 βζα μπμζαδήπμηε 

ζηαεενή εενιμηναζία πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηαθοηζηά οιέκζα Pt/ZrO2(Y2O3). Αοηά ηα 

απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ζηακμπμζδηζηά ααζζγυιεκμζ ζηδ ηφπμο Langmuir 

νυθδζδ ημο μλοβυκμο ζηδκ ηνζεπζθάκεζα δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο (tpb), δδθ.: 

)pK1/(pK 2/1
2OO

2/1
2OOO                                               (1.34) 

υπμο εO είκαζ δ ηάθορδ ημο μλοβυκμο. Έπεζ δεζπεεί [125, 131, 132] υηζ: 

I0~[εΟ(1-εΟ)]
1/2

                                                   (1.35) 

ή ζζμδφκαια:  

 Ι0~KO
4/1

2O
p /(1+KO 2Op )

1/2
                                         (1.36) 

πμο ελδβεί ηα παναηδνμφιεκα ιέβζζηα ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ I0 είκαζ ακάθμβμ ημο 
4/1
2Op  βζα 

παιδθέξ 
2Op  ηαζ ημο 4/1

2Op  βζα ορδθέξ pO2 [86, 125, 131-133]. Σφιθςκα ιε αοηυ ημ 

επζηοπδιέκμ ιμκηέθμ, μζ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημο I0 ακηζζημζπμφκ ζε εO=1/2. Δκημφημζξ, έπεζ 

ανεεεί υηζ βζα παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ορδθέξ ηζιέξ pO2 δ ηαηάζηαζδ βίκεηαζ 

πμθοπθμηυηενδ ελ’ αζηίαξ ημο ζπδιαηζζιμφ επζθακεζαημφ μλεζδίμο ηδξ Pt, PtO2 [133-137]. 

Όηακ οπάνπμοκ ηαζ άθθα αένζα ζηδκ αένζα θάζδ πένακ ημο μλοβυκμο, ημ I0 ιπμνεί κα 

επδνεαζηεί ιε δφμ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ: Πνχημκ, επεζδή ημ εO ιπμνεί κα επδνεαζηεί ελ’ 

αζηίαξ ιίαξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ/ή ηδξ ζοκδοαζηζηήξ πδιεζμνυθδζδξ ηαζ δεφηενμκ, 

επεζδή αοηά ηα αένζα ιπμνεί κα ακηζδνάζμοκ ιε ημ O
2-

 ζημ tpb. Γεκζηά, είκαζ δφζημθμ κα 

πνμζδζμνζζεεί πεζναιαηζηά πμζμξ απυ ημοξ δφμ αοημφξ πανάβμκηεξ είκαζ πζμ ζδιακηζηυξ. 

Τμ νεφια ακηαθθαβήξ I0 είκαζ ιία ζδιακηζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ πμζμηζηή 

πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο NEMCA. Όπςξ εα ακαθενεεί ηαζ ζημ Κεθάθαζμ 2, δ ηάλδ 

ιεβέεμοξ ηδξ απυθοηδξ ηζιήξ Λ ηδξ θανακηασηήξ απυδμζδξ ιπμνεί κα εηηζιδεεί βζα ηάεε 

ηφπμ ακηίδναζδξ, ηαηαθφηδ ηαζ ζηενευ δθεηηνμθφηδ βκςνίγμκηαξ ημκ οπυ ζοκεήηεξ 

ακμζπημφ ηοηθχιαημξ ηαηαθοηζηυ νοειυ ηαζ ημ νεφια ακηαθθαβήξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ 

ηαηαθφηδ/ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, Ι0.  
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1.3 Φαινόμενα Spillover-Backspillover 

Τμ θαζκυιεκμ spillover (θαζκυιεκμ οπενπείθζζδξ ή ιεηακάζηεοζδξ) δζαδναιαηίγεζ 

ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ ηαζ απμηεθεί ακηζηείιεκμ εκδεθεπμφξ ένεοκαξ 

ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ. Πνςημπαναηδνήεδηε απυ ημκ Kuriacose ημ 1957 [138], εκχ 

ζηζξ ενβαζίεξ ηςκ Teichner ηαζ Conner [139, 140] μζ μπμίμζ ακαζηυπδζακ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ ενβαζίεξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, πανμοζζάζηδηακ ακαθοηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ. 

Ο υνμξ spillover πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ ιεηαηίκδζδξ 

ζοβηεηνζιέκςκ εζδχκ απυ ιζα θάζδ ζηδκ μπμία νμθμφκηαζ εφημθα, D (δυηδξ), ζε ιζα άθθδ 

θάζδ ζηδκ μπμία δε νμθμφκηαζ άιεζα, A (δέηηδξ), μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε επαθή. Η 

ιεηαηίκδζδ αοηή έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο απμηεθμφιεκμο 

απυ ηζξ δομ θάζεζξ οθζημφ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα θαζκμιεκζηά αδνακέξ οθζηυ (δέηηδξ) 

ιπμνεί κα απμηηήζεζ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα. Σε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ μ δέηηδξ ιπμνεί κα 

παναιείκεζ εκενβυξ αηυια ηαζ ιεηά ημ δζαπςνζζιυ ημο απυ ημ δυηδ. Δπίζδξ, ανηεηά ζοπκά, 

ζφιθςκα ιε ημοξ Delmon et al. [141-143], ανηεί ιζα απθή ιδπακζηή ακάιεζλδ ηςκ θάζεςκ 

ημο δυηδ ηαζ ημο δέηηδ βζα κα ειθακζζηεί ημ θαζκυιεκμ spillover επδνεάγμκηαξ ηδκ 

ηζκδηζηή ηαζ μδδβχκηαξ ζε έκα ιδπακζζιυ ελςηενζημφ εθέβπμο (Remote Control 

mechanism, υπςξ πνςημμκμιάζηδηε απυ ημκ Delmon [141]) ηςκ ηαηαθοηζηχκ 

ακηζδνάζεςκ. Τμ θαζκυιεκμ spillover μδδβεί υπζ ιυκμ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

εκενβυηδηαξ ηαζ εηθεηηζηυηδηαξ αθθά ηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο πνυκμο γςήξ ηαζ ημο ααειμφ 

ακαβέκκδζδξ ηςκ ηαηαθοηχκ. 

Τμ θαζκυιεκμ spillover έπεζ παναηδνδεεί βζα δζάθμνα είδδ υπςξ Η [143], Ο [143], 

Ν [144], ΝΟ [140] ηαζ CO [145]. Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιε 

spillover οδνμβυκμο. Έκα απυ ηα πνχηα παναδείβιαηα spillover εζδχκ πμο δεκ ήηακ 

οδνμβυκμ ιπμνεί κα ανεεεί ζηδκ ενβαζία ημο Bond [145]. Σηδκ ενβαζία αοηή βίκεηαζ θυβμξ 

βζα spillover μλοβυκμο ηαζ ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ Pd ζε SnO2 ηαηά ηδ δζάνηεζα 

μλείδςζδξ CO. Έκα δεφηενμ πανάδεζβια spillover μλοβυκμο είκαζ αοηυ πμο ειθακίγεηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ νυθδζδξ μλοβυκμο πάκς ζε άκεναηα ιε ημ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια 

υηζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ θάζδ ημο δυηδ ηαζ ημο δέηηδ απμηεθμφκηαζ απυ ημ ίδζμ 

οθζηυ ιε δζαθμνεηζηέξ επζθακεζαηέξ ζδζυηδηεξ [146]. 

Με ημκ υνμ backspillover (ακηίζηνμθδ ιεηακάζηεοζδ) παναηηδνίγμοιε ηα 

θαζκυιεκα ιεηαηίκδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ εζδχκ ιε ηαηεφεοκζδ ακηίζηνμθδ απυ αοηή πμο 

θαιαάκεζ πχνα ζημ θαζκυιεκμ ιεηακάζηεοζδξ (spillover). Φαζκυιεκα backspillover 
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δζαδναιαηίγμκηαζ π.π. ηαηά ηδκ ακηίδναζδ αθοδνμβυκςζδξ ημο ζζμπεκηακίμο ηαζ 

ηοηθμελακίμο πάκς ζε εκενβυ άκεναηα [147].  

Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ θαζκμιέκςκ spillover ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ, ηα ζοκήεδ 

ηζκδηζηά ιμκηέθα δε ιπμνμφκ πθέμκ κα εθανιμζημφκ βζα ηδκ πενζβναθή ημο ιδπακζζιμφ 

ημο θαζκμιέκμο πνμξ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. Η δδιζμονβία κέςκ επζθακεζαηχκ εέζεςκ ή δ 

ηνμπμπμίδζδ ηςκ επζθακεζαηχκ ζοβηεκηνχζεςκ μδδβμφκ ζηδκ εζζαβςβή κέςκ υνςκ ζηζξ 

ελζζχζεζξ έηθναζδξ ηςκ νοειχκ ηςκ ακηζδνάζεςκ. Έκα βεκζηυ ζπήια ακηζδνάζεςκ βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ, ηδ ιεηαθμνά spillover μλοβυκμο, ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ απεκενβμπμίδζδ 

εκενβχκ ηέκηνςκ, πνμηάεδηε απυ ημοξ Delmon ηαζ Block [142]. 

Σημ Σπήια 1.14 θαίκεηαζ ιζα ζπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ ελζζχζεςκ (1.37-1.41). 

 

Ο2 + 2D  2O·D  παναβςβή spillover Ο πάκς ζημ δυηδ D       (1.37) 

2O·D  Ο2 + 2D  επακαζπδιαηζζιυξ Ο2          (1.38) 

Α + O·D ↔ D + O·A ιεηαθμνά Ο απυ ημ δυηδ D ζημ δέηηδ Α     (1.39) 

O·A + B  C  ζπδιαηζζιυξ εκενβμφ ηέκηνμο C                    (1.40) 

Δ + C  Δ΄  απεκενβμπμίδζδ ημο C ιέζς ακηίδναζδξ ιε ημ Δ    (1.41) 

Donor(D)

Acceptor(A)

A + B      C      F
O

D
 

O

D
 

O

O2

E        E

 

 

Σπήια 1.14: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κεραληζκνύ spillover πνπ πεξηγξάθεηαη από ηηο 

αληηδξάζεηο (1.37) έσο (1.41). 

 

 Οζ ελζζχζεζξ (1.37) ηαζ (1.38) πενζβνάθμοκ ηδ δζαζπαζηζηή νυθδζδ ηαζ 

επακαζπδιαηζζιυ ημο μλοβυκμο ζε έκα δυηδ D. Η ελίζςζδ (1.39) πενζβνάθεζ ηδ ιεηαθμνά 

ιεηαλφ ημο δυηδ D ηαζ δέηηδ A. Τμ spillover μλοβυκμ (Ο) είκαζ έκα εοηίκδημ είδμξ, πανυκ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο δέηηδ, πςνίξ υιςξ κα ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ επζθακεζαηυ 

ηέκηνμ. Τμ εοηίκδημ αοηυ spillover είδμξ ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ηάπμζμ 

ζοβηεηνζιέκμ επζθακεζαηυ ηέκηνμ Β ζηδκ επζθάκεζα ημο δέηηδ ζπδιαηίγμκηαξ έκα εκενβυ 

ηέκηνμ C (ελίζςζδ 1.40).  Η ελίζςζδ (1.41) ακαπανζζηά ηδκ απεκενβμπμίδζδ ημο εκενβμφ 

ηέκηνμο C θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημο ιε έκα ακηζδνχκ Δ. 

Δίκαζ πθέμκ απμδεδεζβιέκμ υηζ ηα θαζκυιεκα spillover-backspillover 

δζαδναιαηίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζε πμθθά ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα. Αλίγεζ κα εοιδεεί ηακείξ 
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υηζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ ζζπονχκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηάθθμο-θμνέα (strong metal-support 

interaction, SMSI), ημ μπμίμ ακαηαθφθεδηε απυ ημκ Tauster [148] ηαζ πνμζέθηοζε ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ημοθάπζζημ ιζα δεηαεηία [149], ηεθζηά 

απμδείπεδηε υηζ μθείθεηαζ ζημ θαζκυιεκμ backspillover ζμκηζηχκ εζδχκ απυ ημ θμνέα ηδξ 

ηζηάκζαξ (ΤiO2) ζηζξ οπμζηδνζβιέκεξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ.  

Δίκαζ πμθφ πζεακυκ υηζ δ αολακυιεκδ ειπμνζηή πνήζδ θμνέςκ υπςξ δ ZrO2 ηαζ δ 

CeO2 βζα παναβςβή ζοιααηζηχκ οπμζηδνζβιέκςκ ηαηαθοηχκ μθείθεηαζ ζηδ ζηακυηδηα 

αοηχκ ηςκ θμνέςκ κα πανέπμοκ ζοκεπχξ backspillover ζμκηζηυ μλοβυκμ ζηδκ επζθάκεζα 

ημο οπμζηδνζβιέκμο ιεηαθθζημφ ηαηαθφηδ. 

Αλίγεζ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ζδιεζςεεί υηζ μ “remote control” ιδπακζζιυξ spillover 

πμο πανμοζζάζηδηε ζημ Σπήια 1.14 ειθακίγεζ μιμζυηδηα ιε αοηυκ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, μ μπμίμξ υπςξ εα βίκεζ ζαθέξ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, έβηεζηαζ 

ζημ ιδπακζζιυ δζάποζδξ (spillover) ζυκηςκ ζηδκ ηαηαθοηζηά εκενβή επζθάκεζα ημο 

ιεηαθθζημφ ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο, ηα μπμία θηάκμοκ ζηα υνζα ηνζχκ θάζεςκ ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ-ηαηαθφηδ-αένζαξ θάζδξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ νμθδιέκα είδδ, Οa. Τα 

δθεηηνμπδιζηχξ ιεηαθενυιεκα αοηά ζμκηζηά είδδ αθθδθεπζδνμφκ ζηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα ιε ηα επίζδξ νμθδιέκα ακηζδνχκηα είδδ, ιεηααάθθμκηαξ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ηαζ 

ζοκεπχξ ηζξ ηαηαθοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ επζθάκεζαξ [22]. Ακ πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ 

μνμθμβία ημο Delmon ηυηε ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζηδκ δθεηηνμπδιζηή εκίζποζδ μ 

ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ απμηεθεί ηδ θάζδ ημο δυηδ εκχ ημ αβχβζιμ ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ 

απμηεθεί ηδ θάζδ ημο δέηηδ. 

Μία δζαθμνά ακάιεζα ζηα δφμ ζοζηήιαηα είκαζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

πεζναιάηςκ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ μ νοειυξ spillover-backspillover (νοειυξ 

ιεηακάζηεοζδξ-ακηίζηνμθδξ ιεηακάζηεοζδξ) ιπμνεί κα ιεηνδεεί ιε αηνίαεζα ηαζ κα 

εθεβπεεί ιεηνχκηαξ απθά ημ επζααθθυιεκμ νεφια ή δοκαιζηυ. Μζα άθθδ δζαθμνά είκαζ υηζ 

ζηα πεζνάιαηα δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ιε ημκ υνμ backspillover εκκμμφιε ηδκ πανμπή 

πνμςεδηζημφ είδμοξ, ηαζ υπζ εκενβμφ ηέκηνμο, ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Δκημφημζξ, 

αοηή δ δζαθμνά ιπμνεί κα ζοιαζααζηεί ιε δζεφνοκζδ ημο μνζζιμφ ημο “εκενβμφ ηέκηνμο”. 
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2.1 Εηζαγωγή 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί εηηεκείξ ιεθέηεξ ιε ζηυπμ ηδκ 

ένεοκα ηαζ πνήζδ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ζε δζάθμνεξ ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ. Ζ επζηοπήξ 

πνήζδ ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ζε ηεθία ηαοζίιμο (SOFC) [1, 2], ακζπκεοηέξ/αζζεδηήνεξ 

[3], ιπαηανίεξ [4], δθεηηνμπδιζηά ηεθία [5, 6] ηαζ δθεηηνμπδιζηέξ ιμκάδεξ ζοιπαναβςβήξ 

[7-10], ζοκζζηά ιζα ζζπονή  αάζδ ηαζ απμηεθεί εθαθηήνζμ βζα πεναζηένς πνδζζιμπμίδζή ημοξ 

ζε ειπμνζηή ηθίιαηα. 

οβηεηνζιέκα, δ πνήζδ ηςκ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ζε ιεθέηεξ πδιζηήξ 

ζοιπαναβςβήξ μδήβδζε ζηδκ ακαηάθορδ ηαζ ηδ ιεθέηδ εκυξ κέμο θαζκμιέκμο, βκςζημφ ζηδ 

αζαθζμβναθία ςξ Μδ-Φανακηασηή Ζθεηηνμπδιζηή Σνμπμπμίδζδ ηδξ Καηαθοηζηήξ 

Δκενβυηδηαξ (Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity, NEMCA 

effect) ή Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ ηδξ Καηάθοζδξ (Electrochemical Promotion of Catalysis, 

ΔΡOC) [11-14]. Μζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή βζα ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

Ζθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ θαίκεηαζ ζημ πανάνηδια 1. 

Έπεζ ανεεεί υηζ δ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηαζ εηθεηηζηυηδηα αβχβζιςκ ιεηαθθζηχκ 

ηαηαθοηζηχκ οιεκίςκ εκαπμηεεεζιέκςκ ζε ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ (π.π. ζηαεενμπμζδιέκδ ιε 

φηηνζα γζνημκία (YSZ) έκαξ αβςβυξ ζυκηςκ μλοβυκμο, O
2-

, α"-Al2O3 έκαξ αβςβυξ ζυκηςκ 

καηνίμο, Na
+
  ή CaZr0.9In0.1O3-α έκαξ αβςβυξ πνςημκίςκ, H

+
) ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί 

δναιαηζηά ηαζ ςξ έκα ιεβάθμ ααειυ ακηζζηνεπηά, ηαηά ηδκ εθανιμβή εκυξ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ ή δοκαιζημφ, ιεηαλφ ημο ιεηαθθζημφ ηαηαθοηζημφ οιεκίμο ηαζ εκυξ δεφηενμο 

οιεκίμο (αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ) ημ μπμίμ είκαζ επίζδξ εκαπμηεεεζιέκμ ζημκ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ. 

Σμ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ (working electrode) εκυξ ηεθζμφ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ 

εηηίεεηαζ ζε ιίβια αενίςκ ακηζδνχκηςκ (π.π. C2H4 + O2): 

 

Αένζα ακηζδνχκηα 

(π.π. C2H4 + O2) 

Ζθεηηνυδζμ ενβαζίαξ - 

Καηαθφηδξ 

(π.π. Pt, Pd, Rh, Ag, IrO2) 

ηενευξ δθεηηνμθφηδξ 

(π.π. YSZ, α-Al2O3) 

Βμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ 

(π.π. Au) 

Αένζμ ακαθμνάξ 

(π.π. Ο2) 

 

Σμ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ παίγεζ ημ νυθμ ηυζμ ημο δθεηηνμδίμο ημο δθεηηνμπδιζημφ 

ζημζπείμο υζμ ηαζ ημο ηαηαθφηδ βζα ηδκ ηαηαθοηζηή, πςνίξ ιεηαθμνά ηαεανμφ θμνηίμο, 

ακηίδναζδ, π.π. μλείδςζδ ημο αζεοθεκίμο: C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O. Σμ αένζμ ακαθμνάξ 

ιπμνεί κα είκαζ αηιμζθαζνζηυξ αέναξ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ δζάηαλδ ηφπμο ηεθζμφ-

ηαοζίιμο (fuel cell design) (πήια 2.1α) ή αηυια ηαζ ημ ίδζμ ημ ακηζδνχκ ιίβια, ζηδκ 
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πενίπηςζδ πμο βίκεηαζ πνήζδ ηδξ δζάηαλδξ ηφπμο ιμκμφ εαθάιμο (single chamber design) 

(πήια 2.1α) [13-16]. 

(α)                                       (β) 

(a) (b)

A

UWR
UWC

Counter
Electrode (C)

Reference
Electrode (R)

Solid
Electrolyte

Catalyst
Electrode (W)Reactants

Products

G/P

Catalyst 
Electrode (W)

Solid
Electrolyte

Reference
Electrode (R)

Counter
Electrode (C)

G/P

Reactants

UWR UWC

A

 
 

πήια 2.1: Πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ιεθέηεξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 
δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ (α) δζάηαλδ ηύπμο fuel-cell ηαζ (α) δζάηαλδ ηύπμο ιμκμύ εαθάιμο. 

ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ είκαζ μοζζαζηζηά έκα “μζμκεί-

δθεηηνυδζμ-ακαθμνάξ” (quasi-reference-electrode) ηαζ ημ δοκαιζηυ ημο δεκ εα πνέπεζ κα 

ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά ιε ηδκ αένζα ζφζηαζδ. Ωξ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ Au, πμο θεζημονβεί ζηακμπμζδηζηά ηαεχξ έπεζ ανεεεί [17-19] υηζ ημ δοκαιζηυ 

ημο (ή ημ ένβμ ελυδμο ημο) ιεηααάθθεηαζ εθάπζζηα (0.1 V) ιε ηδκ αένζα ζφζηαζδ βζα 

ζηαεενή ηζιή pO2. 

Ζ επαβυιεκδ ακηζζηνεπηή ηνμπμπμίδζδ ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ ιζαξ ακηίδναζδξ 

(εηθναζιέκδ ζε mol/s) ανέεδηε κα είκαζ έςξ ηαζ 150 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ ημκ ηαηαθοηζηυ 

νοειυ ηδξ ακηίδναζδξ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο νεφιαημξ, δδθ. ιία αφλδζδ 15,000% ζημκ 

ηαηαθοηζηυ νοειυ. Δπζπθέμκ, αοηή δ αφλδζδ ημο νοειμφ έπεζ ανεεεί βεκζηά υηζ είκαζ 10-10
5
 

θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ ημκ νοειυ δθεηηνμπδιζηήξ πανμπήξ ζυκηςκ (π.π. O
2-

, Na
+
, Ζ

+
) πνμξ ή 

απυ ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, I/nF (υπμο I είκαζ ημ επζααθθυιεκμ νεφια, n ημ θμνηίμ ημο 

ζυκημξ ηαζ F δ ζηαεενά ημο Faraday). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάεε ζυκ πμο πανέπεηαζ 

δθεηηνμπδιζηά ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ ακηίδναζδ έςξ ηαζ 10
5
 

νμθδιέκςκ αηυιςκ πνμξ παναβςβή έςξ ηαζ 10
5
 ιμνίςκ πνμσυκημξ. 

οκεπχξ, ημ δθεηηνζηυ νεφια ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δνα πενζζζυηενμ ςξ έκαξ ζζπονυξ 

εκζζποηήξ-πνμςεδηήξ πανά απθά ςξ έκα δθεηηνμπδιζηυ ιέζμ-ηζκμφζα δφκαιδ βζα ηδκ 

θανακηασηή αφλδζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ.  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ επίζδξ μζ ζδιακηζηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα ακηζζηνεπηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ πμο έπμοκ παναηδνδεεί ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ βζα ανηεηέξ 

ακηζδνάζεζξ, εκχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πθδεχνα ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί έςξ ηχνα ηαεζζηά ζαθέξ ημ βεβμκυξ υηζ δ εθανιμβή ημο θαζκμιέκμο 
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NEMCA δε θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα είδδ ιεηαθθζηχκ ηαηαθοηχκ, 

ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ ή ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ [15, 16]. 

Απυ ημ 1981, υηακ ακαθένεδηε βζα πνχηδ θμνά δ ιδ-θανακηασηή ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

ακηίδναζδξ ηδξ επμλείδςζδξ αζεοθεκίμο πνδζζιμπμζχκηαξ δθεηηνυδζμ Ag [20], έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί πμθθέξ ιεθέηεξ βζα ηδκ επαβςβή ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ [15, 16]. Ο Πίκαηαξ 2.1 πανμοζζάγεζ ιζα 

πνμζπάεεζα ζοκμπηζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηαζ μιαδμπμίδζδξ υθςκ ηςκ ιεθεηχκ NEMCA πμο 

έπμοκ πναβιαημπμζδεεί έςξ ηχνα. 

Όπςξ θαίκεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πίκαηα, δ επίδναζδ ημο θαζκμιέκμο επζαεααζχεδηε 

βζα έκα πθήεμξ ηαηαθοηχκ (Pt, Pd, Rh, Ag, Ni, Au, Fe, IrO2, RuO2) εκαπμηεεεζιέκςκ ζε 

δζάθμνμοξ ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ (αβςβμφξ ζυκηςκ O
2
, F

-
, Na

+
, K

+
 ηαζ H

+
) ηαζ βζα 

δζαθμνεηζηά είδδ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ (πθήνεζξ ή ιενζηέξ μλεζδχζεζξ, ακαβςβή ημο 

NO, οδνμβμκχζεζξ, αθοδνμβμκχζεζξ, ζζμιενζζιμί, ακαιμνθχζεζξ αενίςκ η.α.). Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεμφκ επίζδξ μζ πζμ πνυζθαηεξ ιεθέηεξ υπμο επζηοβπάκεηαζ δ επαβςβή ημο θαζκμιέκμο 

ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ιε ηδ πνήζδ ιζηηχκ ζμκηζηχκ-δθεηηνμκζηχκ αβςβχκ (TiO2, 

CeO2) [21], δθεηηνμθοηχκ πμθοιενμφξ Nafion [22-24], οβνχκ αθηαθζηχκ δζαθοιάηςκ [25, 

26], ηδβιέκςκ αθάηςκ [27] ηαζ ηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ορδθήξ δζαζπμνάξ [28, 29]. 

φιθςκα ιε ηζξ πζμ πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ, πενζζζυηενα απυ 70 ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα έπμοκ 

ιεθεηδεεί ηαζ έπμοκ επζαεααζχζεζ ηδκ επίδναζδ ημο θαζκμιέκμο NEMCA [15, 16]. 

Πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεμφκ ηαζ κα ελδβδεμφκ μζ ανπέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ πνδζζιμπμζήεδηε έκα πθήεμξ πεζναιαηζηχκ ηεπκζηχκ υπςξ 

Θενιμπνμβναιιαηζγυιεκδ Δηνυθδζδ (Temperature Programmed Desorption, TPD) [30-35], 

Φαζιαημζημπία Φςημδθεηηνμκίςκ απυ Αηηίκεξ-Υ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) 

[35-40], Δκζζποιέκδ απυ ηδκ Δπζθάκεζα Φαζιαημζημπία Raman (Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy, SERS) [41], Μζηνμζημπία άνςζδξ Φαζκμιέκμο ήναββμξ (Scanning 

Tunneling Microscopy, STM) [35, 42-45], Φαζιαημζημπία Φςημδθεηηνμκίςκ Τπενζχδμοξ 

(Ultra-violent Photoelectron Spectroscopy, UPS) [37], Μζηνμζημπία Δηπμιπήξ 

Φςημδθεηηνμκίςκ (PhotoElectron Emission Microscopy, PEEM) [46], Φαζιαημζημπία 

φκεεηδξ Ακηίζηαζδξ (AC Impedance Spectroscopy) [47-49], ιεηνήζεζξ ένβμο ελυδμο ιε ηδκ 

ηεπκζηή ημο παθθυιεκμο ποηκςηή (Kelvin Probe Technique) [12, 19, 34, 45, 50-52] ηαζ 

ηοηθζηή αμθηαιιεηνία (Cyclic Voltametry) [53]. Αοηέξ μζ ιεθέηεξ, ιαγί ιε ηζκδηζηέξ ιεθέηεξ 

δζαθυνςκ ακηζδνάζεςκ [13-16] ηαζ άθθεξ εεςνδηζηέξ ενβαζίεξ [15, 16, 54, 55], πανέπμοκ 

απμδεζηηζηά ζημζπεία υηζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ μθείθεηαζ ζε ιζα 

http://srdata.nist.gov/xps/
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δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκδ ιεηαηίκδζδ-δζάποζδ (backspillover) ζυκηςκ, πμο πνμενπυιεκα 

απυ ημ ζηενευ δθεηηνμθφηδ, ηαθφπημοκ πνμμδεοηζηά ηδκ εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ, 

ηαηαθοηζηά εκενβή επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο. 

Δηηυξ απυ ηδκ μιάδα πμο πνχηδ ακέθενε απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ [11, 12, 20, 56, 57], πμθθέξ αλζυθμβεξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ υπςξ μζ  

μιάδεξ ηςκ Sobyanin [58, 59] (Boreskov Institute of Catalysis), Comninellis [60-64] (EPFL), 

Lambert [39, 65, 66] (University of Cambridge), Haller [41, 67] (Yale University), 

Anastasijevic [68] (LURGI), Stoukides [69] (University of Thessaloniki), Smotkin [23, 24] 

(Illinois Institute of Technology), Imbihl [46, 70] (University of Hannover), Pacchioni  [54] 

(Universita di Milano-Biccoca), Bjerrum [27] (Technical University of Denmark), Metcalfe  

[71] (University of Manchester), Christensen-Larsen [72, 73] (Dinex A/S),  Lee [74](Seoul 

National University), Sanchez-Leiva [75] (Universidad Nacional de Cordoba), Vernoux-

Gaillard [76, 77] (CNRS) ηαζ Barbier [78] έπμοκ επίζδξ ιεθεηήζεζ ηαζ ζοκεζζθένεζ 

ζδιακηζηά ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή. Μζα πνχηδ ακαζηυπδζδ ηςκ ιεθεηχκ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ενεοκχκηαξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ έβζκε ημ 1996 

[22] εκχ πθήεμξ ακαζημπήζεςκ αημθμφεδζακ [79-88] ιε πθδνέζηενδ εεςνδηζηή ηαζ 

πεζναιαηζηή ακαζηυπδζδ ημ 2001[15]. 

Σδκ ζπμοδαζυηδηα ημο θαζκμιέκμο NEMCA ζηδκ δθεηηνμπδιεία, ηδκ επζζηήιδ 

επζθακεζχκ ηαζ ηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ έπμοκ ήδδ ζογδηήζεζ ηαζ ακαθενεεί ζε δδιμζζεφζεζξ 

ημοξ μζ Bockris ηαζ Minevski [89], Wieckowski [90], Pritchard [91], ηαζ Haber [92] 

ακηίζημζπα. Θέια ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο εα απμηεθέζμοκ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ηα ηφνζα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηςκ πεζναιαηζηχκ 

ηαζ εεςνδηζηχκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ θάαεζ πχνα βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηαζ απυδεζλδ ημο 

ιδπακζζιμφ ηδξ. 
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Πίκαηαξ 2.1: Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ηαλζκμιδιέκεξ ιε αάζδ ημκ ηύπμ ημο ζηενεμύ 

δθεηηνμθύηδ. 

    1. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ YSZ. Πνμςεδηζηό ζόκ: Ο
2-

 
Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1)  

ή  

ξmin(<1) 

PIO2- Αλαθ. Δόηεο 

Ηιεθηξνλίωλ  

(D) 

Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3105 55 55 [15, 93] 
C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 [15, 17] 
     -100 7 -  
CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 [15, 94] 
CO O2 CO2 Pt 300-550 2103 3 2 [15, 95] 
     -500 6 -  
CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 [15, 96, 97] 
CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1104 4,15* 3 [15, 98] 
C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3103 6 - [15, 18] 

CH3OH  
H2CO,CO,C
H4 

Pt 400-500 -10 3* - [15, 98, 99] 

C2H4 NO 
CO,CO2,N2,
N2O 

Pt 380-500 -50 7 - [100] 

C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5104 90 90 [15, 101] 
H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 [15] 
C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1103 150* 150 [102] 
CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 [103] 
CO O2 CO2 Pd 400-550 1103 2 1 [15, 99] 
H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 [15] 
H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 [15, 104] 
CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2103 90 90 [105] 
H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - [15, 99] 
CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - [106, 107] 
CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - [106] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 
[15, 20, 108-

111] 
C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 [15, 56] 

CH4 O2 
CO2,C2H4,C2

H6 
Ag 650-850 5 30* 30 [15, 112] 

CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 [15, 113] 

CH3OH  
H2CO, CO, 
CH4 

Ag 550-750 -25 6* - [15, 114] 

CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - [74] 

CH4 O2 
C2H4,C2H6,C
O2 

Ag 700-750 -1.2 8* - [15, 59, 115] 

CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 [116] 
CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - [15, 117] 
CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - [15, 59, 115] 
CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - [15, 59, 115] 
C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 [15, 51, 115] 
C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4103 115 115 [62] 
CO H2O CO2, H2 Pt 300-400 110 2 - [118] 
CO O2 CO2 Pt 300-400 1500 9 - [119] 
C3H8 O2 CO2, H2O Pt 350 330 5.6 - [120] 

CH4 O2 CO2, H2O 
Pd 

Pd/CeO3 
470-600 - 2.6 - [121] 

CH4 O2 CO Rh 350-550 170 3 - [122] 
H2 CO2 CO, H2O Pd 490-589 150 6.1 - [123] 
H2 CO2 CO, H2O Rh 328-477 210 2.7 - [124] 
H2 CO2 CO, CH4 Ru 200-300 1000 2.5 - [125] 
H2 CO2 CO, CH4 Ru 200-340 230 1.8 - [126] 

 

2. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ αβςβώκ ζόκηςκ F
-
  

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα 

Καηαιύηεο 

/ 

ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 

T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1)  

ή  

ξmin(<1) 

PIF- 

 

Δόηεο 

Ηιεθηξνλίωλ  

(D) 

Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

Αλαθ. 

CO O2 CO2 Pt/CaF2 500-700 200 2.5 1.5 [15, 127] 
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3. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ ιζηηώκ αβςβώκ 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

PIF- Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

 (D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

 (A) 

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 

(TiO+
x, O

2-) 
450-600 5103 20 20 [15, 128] 

C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 

(CeO+
x, O

2-) 
500 -105 3 - [21] 

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-475 -250 2 - [129] 
C3H6 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-500 1000 

-1000 
2.4 - [129] 

 

4. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ αβςβώκ ζόκηςκ Na
+
 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

PINa+ Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

C2H4 O2 CO2 Pt α-Al2O3 180-300 5104 0.25 -30 [15, 130] 
CO O2 CO2 Pt α-Al2O3 300-450 1105 0.3 -30 [15, 131] 
      -1105 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt α-Al2O3 100-150 - ~0 -10 
[15, 132, 

133] 
H2 C2H2 C2H4,C2H6 Pt α-Al2O3 100-300 - -* - [134] 
C2H4 NO CO2,N2,N2O Pt α-Al2O3 280-400 -  500 [15, 39] 
CO NO CO2,N2,N2O Pt α-Al2O3 320-400 - 13* 200 [135] 
C3H6 NO CO2,N2,N2O Pt α-Al2O3 375 - 10 - [136] 
H2 NO N2,N2O Pt α-Al2O3 360-400 - 30 6000 [137] 

H2 
C2H2, 
C2H4 

C2H4,C2H6 Pd α-Al2O3 70-100 - 0.13 - [138] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag α-Al2O3 240-280 - - 40 [108] 
CO O2 CO2 Ag α-Al2O3 360-420 - 2 - [15] 
C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2PO12 430 - 10 300 [21] 
C3H6 O2 CO2 Pt α-Al2O3 320-440 - 60 -60 [139] 
H2 CO2 CO, CH4 Ru α-Al2O3 200-340 - 10 4.5 [126] 

 

5. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ αβςβώκ ζόκηςκ Κ
+
 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

PIK+ Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

NH3  N2, H2  Fe K2YZr(PO4)3 500-700 - 4.5 - [140] 

CO H2O CO2, H2 Ni K+ α-Al2O3 350 - 2.7  [141] 

C3H6 O2 CO2, H2O Pt K+ α-Al2O3 220-310 - 7 - [142] 

N2O C3H6 CO, CO2, 
H2O 

Pt K+ α-Al2O3 200-600 - 38 12 [143] 

CO O2 CO2 Pt K+ α-Al2O3 190-340 - 12 - [144] 

H2 CO2 CO Pd K+ α-Al2O3 545-605 - 6.7 - [123] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ ηδξ Καηάθοζδξ   54 

 

                6. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ αβςβώκ ζόκηςκ Η
+
 

                7. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ  οδαηζηώκ αθηαθζηώκ δζαθοιάηςκ 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

PIOH- Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

H2 O2  H2O Pt H2O - 0.1N KOH 25-50 20 6 20 [15, 26] 

 

               8. Μεθέηεξ Ηθεηηνμπδιζηήξ Εκίζποζδξ ιε πνήζδ  ηδβιέκςκ αθάηςκ 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

SO2 O2  SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-450 -100 6 [27] 

*: Παναηδνήεδηε ιεηααμθή ζηδκ εηθεηηζηυηδηα.  

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

 

2.2 Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ NEMCA 

Ζ ααζζηή πεζναιαηζηή δζάηαλδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηζκδηζηέξ ηαζ 

δθεηηνμηζκδηζηέξ ιεθέηεξ πανμοζζάζηδηε ζημ πήια 2.1. Σμ δθεηηνμκζηά αβχβζιμ 

δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ-ηαηαθφηδξ, ημ μπμίμ ζοκήεςξ είκαζ οπυ ιμνθή πμνχδμοξ θεπημφ 

οιεκίμο πάπμοξ 3-20 ιm ηαζ ζοκηεθεζηή ηναπφηδηαξ 3-500 [13-15, 99], είκαζ εκαπμηεεεζιέκμ 

ζηδκ επζθάκεζα εκυξ ηεναιζημφ θμνέα-ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ (π.π. ζηαεενμπμζδιέκδ ιε Τ2Ο3 

γζνημκία, ZrΟ2 (YSZ), έκακ αβςβυ ζυκηςκ μλοβυκμο Ο
2-

, Na- α"-Al2O3, έκακ αβςβυ ζυκηςκ 

καηνίμο Na
+
, CaZr0.9In0.1O3-α, έκακ αβςβυ πνςημκίςκ H

+
, είηε TiΟ2 ή CeO2 έκακ ιζηηυ 

δθεηηνμκζηυ-ζμκηζηυ αβςβυ). Ζ παναζηεοή (εκαπυεεζδ ηαζ εενιζηή ηαηενβαζία) ηαζ μ 

παναηηδνζζιυξ ηςκ ηνζχκ δθεηηνμδίςκ (ενβαζίαξ-ηαηαθφηδξ, ακαθμνάξ ηαζ αμδεδηζηυ) βζα 

έκα ηοπζηυ δθεηηνμπδιζηυ ηεθί πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, 

έπμοκ πανμοζζαζηεί ιε θεπημιένεζα αθθμφ [13-15] ιαγί ιε ημ ζφζηδια ακάθοζδξ ηςκ αενίςκ 

(ημ μπμίμ είκαζ δοκαηυ κα πενζθαιαάκεζ ηαηά πενίπηςζδ πνήζδ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ, 

θαζιαημζημπίαξ ιάγαξ ηαζ οπένοενδξ θαζιαημζημπίαξ) βζα απεοεείαξ παναημθμφεδζδ ηαζ 

ηαηαβναθή ηςκ νοειχκ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα. 

Αληηδξώληα 

Πξνϊόληα Καηαιύηεο 
ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
T (°C) 

Λmax(>0) 

ή 

Λmin(<0) 

ξmax(>1) 

ή  

ξmin(<1) 

PIH+ Αλαθ. 
Δόηεο Δέθηεο 

Ηιεθηξνλίωλ 

(D) 

Ηιεθηξνλίωλ 

(A) 

C2H4 O2  CO2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 385-470 -3104 5 - [145] 
H2 N2  NH3 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 440 6 12 6 [146] 
NH3  N2, H2  Fe CaZr0.9In0.1O3-a 530-600 150 3.6 - [140] 
CH4  C2H6, 

C2H4 
Ag SrCe0.95Yb0.05O3 750 - 8* 10 [15, 69] 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-170 300 2 12 [15, 58] 
H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 [15, 22] 
1-C4H8  C4H10,  

2-C4H8 
(cis, trans) 

Pd Nafion 70 -28 40* - [24] 
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ε πζμ πνυζθαηεξ ενβαζίεξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ιεθεηχκ πμο πανμοζζάγμκηαζ 

ζηα Κεθάθαζα 4 ηαζ 6 ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ [81, 147-151], πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθφ θεπηά 

δθεηηνυδζα-ηαηαθοηζηά οιέκζα, πάπμοξ 300-1000 Å, πμο παναζηεοάγμκηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ 

ηδξ εκαπυεεζδξ ιε ζμκημαμθή (sputtering). 

Ζ θαζκυιεκδ (βεςιεηνζηή) επζθάκεζα ημο ιεηαθθζημφ δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ-

ηαηαθφηδ είκαζ ζοκήεςξ 1-2 cm
2
 εκχ δ πναβιαηζηή (εκενβυξ) επζθάκεζα ημο ηαηαθφηδ είκαζ 

ζοκήεςξ ιεηαλφ 50 ηαζ 2000 cm
2
, υπςξ αοηή ιεηνάηαζ ιε πνήζδ ζζμεενιμηναζζαηήξ 

ηζηθμδυηδζδξ μλοβυκμο ιε CO ή C2H4 ή ιε πνήζδ ζζμεενιμηναζζαηήξ ηζηθμδυηδζδξ CO ιε 

O2 [13-15] ή ιέζς ηδξ δοκαιζηήξ απυηνζζδξ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ ζε  βαθαακμζηαηζηά 

πεζνάιαηα [13-15, 99]. 

Σμ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ-ηαηαθφηδξ είκαζ εηηεεεζιέκμ ζημ αένζμ ακηζδνχκ ιίβια (π.π. 

C2H4 + O2) ιέζα ζε έκακ ακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ, δ θεζημονβία ημο μπμίμο πνμζεββίγεζ 

ηδ θεζημονβία εκυξ ακηζδναζηήνα CSTR. Σμ αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ ηαεχξ ηαζ ημ δθεηηνυδζμ 

ακαθμνάξ είκαζ ζοκήεςξ εηηεεεζιέκα ζε αένα υηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ δζάηαλδ ηφπμο 

ηορέθδξ ηαοζίιμο (“fuel cell”, πήια 2.1a) ή ζημ ίδζμ ημ ακηζδνχκ ιίβια υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ δζάηαλδ ιμκμφ εαθάιμο (“single pellet design”, πήια 2.1α) [13-15]. Σμ 

δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ απμηεθεί μοζζαζηζηά έκα δθεηηνυδζμ ρεοδμακαθμνάξ 

(pseudoreference-monitoring-electrode) [15, 108, 152], εκχ υηακ βίκεηαζ πνήζδ ηδξ δζάηαλδξ 

ιμκμφ εαθάιμο, ιαγί ιε ημ αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαθοηζηά ακεκενβά 

(π.π. Au). 

Έκαξ βαθαακμζηάηδξ/πμηεκζζμζηάηδξ πνδζζιμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα επζαάθθμκηαζ 

ζηαεενά νεφιαηα ιεηαλφ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ-ηαηαθφηδ (W) ηαζ ημο αμδεδηζημφ 

δθεηηνμδίμο (C), IWC, ή ζηαεενά δοκαιζηά, ιεηαλφ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ-ηαηαθφηδ (W) 

ηαζ ημο δθεηηνμδίμο ακαθμνάξ (R), UWR. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ζυκηα (Ο
2-

 ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

YSZ, Na
+
 ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ α"-Al2O3 ή H

+
 ζηδκ πενίπηςζδ ημο CaZr0.9In0.1O3-α) 

πανέπμκηαζ απυ (ή πνμξ) ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ πνμξ (ή απυ) ημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ-

ηαηαθφηδ. Σμ νεφια, ΗWC, μνίγεηαζ ςξ εεηζηυ υηακ ακζυκηα πανέπμκηαζ πνμξ (ή ηαηζυκηα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ) ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Έπεζ απμδεζπηεί ιε πνήζδ πμθθχκ ηεπκζηχκ, 

υπςξ ιεηνήζεζξ ένβμο ελυδμο, ηοηθζηή αμθηαιιεηνία, εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδ εηνυθδζδ 

(TPD), θαζιαημζημπία θςημδθεηηνμκίςκ απυ αηηίκεξ Υ (XPS) ηαζ δθεηηνμκζηή 

ιζηνμζημπία ζήναββμξ (STM), υηζ αοηά ηα ζυκηα, ζοκμδεουιεκα απυ ημ ακηζζηαειζζηζηυ 

ημοξ θμνηίμ ζημ ιέηαθθμ (screening charge) ηαζ επμιέκςξ, ζπδιαηίγμκηαξ επζθακεζαηά 

δίπμθα, ιεηακαζηεφμοκ (back-spillover ζηδκ ηαηαθοηζηή μνμθμβία) ηαζ δζαπέμκηαζ ζηδκ 

ηαηαθοηζηά εκενβή επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο-ηαηαθφηδ, δ μπμία ανίζηεηαζ εηηεεεζιέκδ 
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ζηδκ αένζα θάζδ. Καηά ζοκέπεζα μ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ θεζημονβεί ζακ έκαξ δθεηηνζηά 

εκενβμπμζδιέκμξ θμνέαξ βζα ημκ ηαηαθφηδ, εκχ πανάθθδθα αμδεά ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 

απμηεθεζιαηζηήξ δθεηηνμπδιζηήξ δζπθμζημζαάδαξ πάκς ζηδκ ηαηαθοηζηά εκενβή, 

εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ, επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο-ηαηαθφηδ [15, 19]. 

2.3 Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιπηηθνύ ξπζκνύ 

Έκα ηοπζηυ πείναια δοκαιζηήξ απυηνζζδξ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ οπυ ζοκεήηεξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε πνήζδ δθεηηνμπδιζημφ ηεθζμφ υιμζμο 

ιε αοηυ πμο πενζβνάθηδηε ζημ πήια 2.1α, θαίκεηαζ ζημ πήια 2.2. Ο ζηενευξ 

δθεηηνμθφηδξ είκαζ YSZ εκχ δ ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ πθήνδξ 

μλείδςζδ (ηαφζδ) ημο αζεοθεκίμο ζε ηαηαθφηδ Pt [93]. Σμ ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ ηδξ Pt έπεζ 

ιζα εκενβυ επζθάκεζα  πμο ακηζζημζπεί ζε N=4.2x10
-9

 mol Pt ηαζ είκαζ εηηεεεζιέκμ ζε αένζμ 

ιίβια ιε ζφζηαζδ 
2Οp =4.6 kPa ηαζ 

42Cp  =0.36 kPa ηαζ εενιμηναζία T=370°C, ζε 

ακηζδναζηήνα ζοκεπμφξ νμήξ CSTR ημο πήιαημξ 2.1α. Ανπζηά (t<0) ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια 

είκαζ ακμζπηυ (ΗWC=0) ηαζ ζε ιυκζιδ ηαηάζηαζδ μ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ ημο ακμζπημφ 

ηοηθχιαημξ, ro, είκαζ ίζμξ ιε 1.5x10
-8

 mol O/s. Ο ακηίζημζπμξ νοειυξ ακαζηνμθήξ (turnover 

frequency, TOF), δδθ. ηα άημια μλοβυκμο πμο ακηζδνμφκ ζηδ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ιε C2H4 

ακά εκενβυ ηέκηνμ Pt ηαζ ακά δεοηενυθεπημ, είκαζ ίζμξ ιε 3.57 s
-1

. 

                    

I=0 I=+1μA I=0

ro=1.510-8 mol O/s

Δr=38.510-8 mol O/s

I/2F=5.210-12 mol O/s
ρmax=26

Λmax=74000

N=4.210-9 mol Pt
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πήια 2.2. Ηθεηηνμπδιζηή Εκίζποζδ: Δοκαιζηή απόηνζζδ ημο ηαηαθοηζημύ νοειμύ ηαζ ημο δοκαιζημύ 
ημο ηαηαθύηδ ζε αδιαηζηή επζαμθή ζηαεενμύ νεύιαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μλείδςζδξ ημο C2H4 ζε 
Pt/YSZ[93]. T=370°C, 2Op =4.6 kPa, 42C Hp =0.36 kPa. Η πεζναιαηζηή (η) ηαζ εεςνδηζηή (2FN/I) 
ζηαεενά νοειμύ πνόκμο παθάνςζδξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια. Η αύλδζδ ημο ηαηαθοηζημύ νοειμύ Δr ζε 
ιόκζιδ ηαηάζηαζδ είκαζ 74,000 θμνέξ ιεβαθύηενδ από ημκ νοειό πανμπήξ ζόκηςκ O

2-
 πνμξ ηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα (Λ=74,000). 
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Έπεζηα, ηδ πνμκζηή ζηζβιή t=0, ιέζς εκυξ βαθαακμζηάηδ επζαάθθεηαζ έκα ζηαεενυ 

νεφια, IWC, ιεηαλφ ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ-ηαηαθφηδ ηαζ ημο αμδεδηζημφ δθεηηνμδίμο. 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζυκηα μλοβυκμο, O
2-

, ακηθμφκηαζ δθεηηνμπδιζηά απυ ημκ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ πνμξ ηδκ ηνζεπζθάκεζα (three-phase boundary, tpb) ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-

ηαηαθφηδ-αενίμο ιίβιαημξ, ιε νοειυ I/2F=5.2x10
-12

 mol O/s, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ημο 

Faraday. Όπςξ παναηδνείηαζ ζημ πήια 2.2, μ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ αολάκεζ πνμμδεοηζηά ηαζ 

έπεζηα απυ πνυκμ 25 min θηάκεζ ζε ιζα κέα ιυκζιδ ηαηάζηαζδ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηζιή 

r=4.0x10
-7

 mol O/s, δ μπμία είκαζ 26 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ανπζηή ηζιή ημο ηαηαθοηζημφ 

νοειμφ rμ. Ζ κέα ηζιή ημο νοειμφ ακαζηνμθήξ (ΣOF) είκαζ ίζδ ιε 95.2 s
-1

. Ζ αφλδζδ πμο 

παναηδνείηαζ ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ Γr=r-rμ=3.85x10
-7

 mol O/s είκαζ 74,000 θμνέξ 

ιεβαθφηενδ απυ ημ νοειυ δθεηηνμπδιζηήξ πανμπήξ ζυκηςκ Ο
2-

 ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, 

I/2F, μ μπμίμξ δδθχκεζ ηαζ ηδ ιέβζζηδ ακαιεκυιεκδ αφλδζδ πμο ιπμνεί κα έπεζ μ 

ηαηαθοηζηυξ νοειυξ ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ημο Faraday. Δπμιέκςξ, ηάεε ζυκ O
2-

 πμο 

πανέπεηαζ δθεηηνμπδιζηά ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηδξ Pt απυ ηδκ YSZ, πνμηαθεί ζηζξ 

κέεξ ζοκεήηεξ ιυκζιδξ ηαηάζηαζδξ ηδκ ακηίδναζδ 74,000 νμθδιέκςκ απυ ηδκ αένζα θάζδ 

μλοβυκςκ ιε C2H4 πνμξ ζπδιαηζζιυ CO2 ηαζ H2O. Δλαζηίαξ αοημφ ημο βεβμκυημξ, ημ κέμ 

θαζκυιεκμ μκμιάζηδηε Μδ-Φανακηασηή Ζθεηηνμπδιζηή Σνμπμπμίδζδ ηδξ Καηαθοηζηήξ 

Δκενβυηδηαξ (Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity, NEMCA 

effect). 

Ζ θανακηασηή απυδμζδ, ή πανάβμκηαξ πνμζαφλδζδξ, Λ, μνίγεηαζ [13-16]ςξ: 

 Λ= Γr/(I/2F) (2.1) 

Γζα ημ πείναια πμο πενζβνάθδηε ακςηένς (πήια 2.2), δ ιέβζζηδ ηζιή ημο Λ είκαζ 

74,000. Γεκζηά ιζα ακηίδναζδ πανμοζζάγεζ ιδ-θανακηασηή ζοιπενζθμνά (θαζκυιεκμ 

NEMCA) υηακ |Λ| > 1. Με αάζδ ημ παναηδνμφιεκμ πνυζδιμ ημο Λ, μζ ηαηαθοηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ δθεηηνυθμαεξ υηακ Λ>1 ηαζ δθεηηνυθζθεξ υηακ Λ<-1. Σζιέξ 

ημο Λ απυ -5x10
4
 [14-16] ιέπνζ ηαζ 3x10

5
 [13-16] έπμοκ ιεηνδεεί πεζναιαηζηά. 

Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ δοκαηυκ κα πνμαθεθεεί δ ηάλδ ιεβέεμοξ ημο 

πανάβμκηα πνμζαφλδζδξ Λ, ιε ημκ ηνυπμ πμο εα ακαθοεεί ζε επυιεκδ πανάβναθμ.  

Ο θυβμξ πνμζαφλδζδξ ημο νοειμφ, ν, μνίγεηαζ [13-16] απυ ηδ ζπέζδ: 

 ν = r/rμ (2.2) 
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ημ πείναια ημο πήιαημξ 2.2, δ ιέβζζηδ ηζιή ημο θυβμο πνμζαφλδζδξ, ν, πμο 

παναηδνήεδηε  είκαζ ίζδ ιε 26. ηζξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί έςξ ηχνα [15], 

ηζιέξ ημο ν έςξ ηαζ 150 [102] ή ηαζ ορδθυηενεξ [39, 150, 153, 154] έπμοκ πεζναιαηζηά 

ιεηνδεεί βζα ηζξ πενζπηχζεζξ αφλδζδξ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ, εκχ ηζιέξ ημο ν έςξ ηαζ 

ιδδέκ έπμοκ ηαηαβναθεί ζε άθθεξ ακαθμνέξ [108, 130] βζα ηζξ πενζπηχζεζξ ιείςζδξ ημο 

ηαηαθοηζημφ νοειμφ.  

Μία ζδιακηζηή παναηήνδζδ πμο αθμνά ζημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ χζηε κα θηάζεζ μ 

ηαηαθοηζηυξ νοειυξ ζηδκ κέα ιυκζιδ ηαηάζηαζδ, είκαζ δ αηυθμοεδ: έπεζ ανεεεί [13, 15] υηζ δ 

ιεηααμθή ημο νοειμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ δοκαιζημφ πεζνάιαημξ ιπμνεί κα πενζβναθεί 

απυ ηδκ ελίζςζδ: 

 

     Γr = Γrmax [1- exp(-t/η)]                                              (2.3) 

 

πμο πνμζεββίγεζ ηδκ απυηνζζδ εκυξ ζοζηήιαημξ πνχηδξ ηάλδξ ιε ζηαεενά πνυκμο η. Ζ 

ζηαεενά πνυκμο παθάνςζδξ ημο νοειμφ, η, πνμζδζμνίγεηαζ ςξ μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ αφλδζδ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ ηαζ κα θηάζεζ ζημ 63% ηδξ ηεθζηήξ ημο ηζιήξ (ζηδ κέα 

ιυκζιδ ηαηάζηαζδ) ηαηά ηδ δζάνηεζα πναβιαημπμίδζδξ εκυξ ηοπζημφ βαθαακμζηαηζημφ 

πεζνάιαημξ δοκαιζηήξ απυηνζζδξ, υπςξ αοηυ πμο πενζβνάθδηε ζημ πήια 2.2 [13-16]. Όπςξ 

θαίκεηαζ ζε αοηυ ημ ζπήια, δ ζηαεενά πνυκμο παθάνςζδξ η είκαζ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ ιεβέεμοξ  

ιε ηδκ πμζυηδηα 2FN/I ηαζ αοηυ απμηεθεί ιζα βεκζηυηενδ παναηήνδζδ ζε ιεθέηεξ NEMCA 

πμο βίκεηαζ πνήζδ YSZ ςξ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ: 

 η  2FN/I (2.4)  

Ζ πανάιεηνμξ 2FN/I ακηζζημζπεί ζημ πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ 

ιμκμζηνχιαημξ αημιζημφ μλοβυκμο, Ο, ζε ιζα ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ιε Ν δζαεέζζια πνμξ 

νυθδζδ εκενβά ηέκηνα (ζε υνμοξ gr-atoms O), υηακ μλοβυκμ πανέπεηαζ δθεηηνμπδιζηά οπυ 

ηδκ ιμνθή ζυκηςκ O
2-

 ιε νοειυ I/2F, υπςξ ζοιααίκεζ ζηδκ οπυ ελέηαζδ πενίπηςζδ. Αοηή δ 

δζαπίζηςζδ πανέπεζ ιζα πνχηδ ηζκδηζηή απυδεζλδ υηζ ημ θαζκυιεκμ NEMCA είκαζ έκα 

ηαηαθοηζηυ θαζκυιεκμ πμο μθείθεηαζ ζε ιζα δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκδ ιεηαηίκδζδ ηαζ 

δζάποζδ (backspillover) ζυκηςκ μλοβυκμο απυ ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ πνμξ ηδκ εηηεεεζιέκδ 

ζε αένζμ ιίβια ηαηαθοηζηά εκενβή επζθάκεζα ηαζ υπζ έκα δθεηηνμηαηαθοηζηυ θαζκυιεκμ ημ 

μπμίμ πενζμνίγεηαζ ζηα υνζα ηςκ ηνζχκ θάζεςκ (tpb) ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ιεηάθθμο-αενίμο 

ιίβιαημξ. Όπςξ εα θακεί παναηάης, αάζεζ δζαθυνςκ ηεπκζηχκ υπςξ XPS, TPD ηαζ ηοηθζηή 

αμθηαιιεηνία, ημ δθεηηνμπδιζηά πανεπυιεκμ απυ ημ θμνέα μλοβυκμ νμθάηαζ ζζπονά ζηδκ 
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ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, ζε ιζα κέα εκενβεζαηή εέζδ νυθδζδξ. Σμ ζμκηζηυ αοηυ είδμξ είκαζ 

πμθφ θζβυηενμ εκενβυ (πνμξ ακηίδναζδ) ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ηακμκζηά νμθδιέκμ απυ ηδκ αένζα 

θάζδ μλοβυκμ. Δπίζδξ δζαθμνμπμζεί ζδιακηζηά (αολάκεζ) ημ ένβμ ελυδμο ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

επζθάκεζαξ [12, 50], απμδοκαιχκεζ ηδκ ζζπφ ημο δεζιμφ νυθδζδξ ημο ηακμκζηά νμθδιέκμο 

απυ ηδκ αένζα θάζδ μλοβυκμο μδδβχκηαξ ημ ζε αζεεκέζηενα νμθδιέκεξ εέζεζξ [31, 32] 

(επμιέκςξ ηαζ πζμ εκενβέξ), εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή δνχκηαξ ςξ εοζζαγυιεκμξ εκζζποηήξ 

(sacrificial promoter), ακηζδνά ιε ημ C2H4 ή ηάπμζμ άθθμ νμθδιέκμ ακηζδνχκ ιυνζμ, ιε 

νοειυ Λ θμνέξ ιζηνυηενμ απ’ υηζ ακηζδνά ημ αζεεκέζηενα νμθδιέκμ αημιζηυ μλοβυκμ πμο 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ αένζα θάζδ [30-32, 34, 50, 155]. 

Αοηυ έπεζ ήδδ θακεί ζημ πήια 2.2: Σα πνμςεδηζηά ζμκηζηά είδδ Ο
δ-

 ιε ηδ ιμνθή 

δζπυθμο [O
δ-

-δ
+
], υπμο δ

+
 είκαζ ημ ακηζζηαειζζηζηυ ημοξ θμνηίμ ζημ ιέηαθθμ, ζπδιαηίγμκηαζ 

δθεηηνμπδιζηά ζημ υνζμ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ (tpb) ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίδναζδ: 

                                                   Ο
2-

(YSZ) → [O
δ-

-δ
+
] + 2e

-
                                           (2.5) 

ηαζ ιε νοειυ Η/2F. Σα ζμκηζηά αοηά είδδ δζαπέμκηαζ ηαζ ηαθφπημοκ υθδ ηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα. ε ιυκζιδ ηαηάζηαζδ μ νοειυξ, rc, ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ πνμςεδηζηχκ εζδχκ, O
2-

, ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ημοξ ιε ημ C2H4, πνέπεζ κα ζζμφηαζ ιε ημκ νοειυ ζπδιαηζζιμφ ημοξ, 

I/2F. Ο νοειυξ ηαηακάθςζδξ, ζε ιυκζιδ ηαηάζηαζδ, ημο ηακμκζηά νμθδιέκμο μλοβυκμο απυ 

ηδκ αένζα θάζδ είκαζ rμ+Γr Γr μ μπμίμξ είκαζ Λ θμνέξ ιεβαθφηενμξ απυ ημ Η/2F. Γίκεηαζ 

θμζπυκ ζαθέξ υηζ δ θανακηασηή απυδμζδ Λ εηθνάγεζ ημκ θυβμ δναζηζηυηδηαξ ηςκ δφμ εζδχκ, 

δδθ. ημο ηακμκζηά νμθδιέκμο ηαζ δθεηηνμπδιζηά πανεπυιεκμο αημιζημφ μλοβυκμο, ζηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. οκεπχξ, εθυζμκ Λ=Γr/(I/2F) ηαζ Γrr, έπεηαζ υηζ Λ=r/rc=TOF/TOFc 

υπμο TOF είκαζ μ νοειυξ ακαζηνμθήξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ (ιεηαλφ ηακμκζηά 

νμθδιέκμο μλοβυκμο απυ ηδκ αένζα θάζδ ηαζ αζεοθεκίμο) οπυ ζοκεήηεξ NEMCA ηαζ TOFc 

είκαζ μ νοειυξ ακαζηνμθήξ ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ πνμςεδηζηχκ εζδχκ ιε ημ ακαβςβζηυ 

ακηζδνχκ. Μπμνμφιε θμζπυκ κα πμφιε υηζ βζα ημ πείναια ημο πήιαημξ 2.2, 

TOFc=TOF/Λ=1.3x10
-3

 s. Απυ αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ μ ιέζμξ πνυκμξ γςήξ ηςκ πνμςεδηζηχκ 

εζδχκ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα είκαζ ίζμξ ιε ΣΟFc
-1

, εηηίιδζδ πμο ανίζηεηαζ ζε ελαζνεηζηή 

ζοιθςκία ιε ηδ ζηαεενά πνυκμο παθάνςζδξ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ, ιεηά ηδ δζαημπή ημο 

επζααθθυιεκμο νεφιαημξ (πήια 2.2). Αοηή δ παναηήνδζδ πανέπεζ έκα αδζαιθζζαήηδημ 

επζπείνδια βζα ημ ιδπακζζηζηυ ιμκηέθμ δζάποζδξ ζμκηζηχκ εζδχκ, Ο
2-

, απυ ημ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ πνμξ ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα (oxygen backspillover mechanism). 

Σμ πήια 2.3 δείπκεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ επζαμθήξ εκυξ ζηαεενμφ εεηζημφ δοκαιζημφ 

UWR (=+1 V) ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ μλείδςζδξ ημο C2H4 ζε Pt/YSZ, ζε ιυκζιδ ηαηάζηαζδ, 
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ζακ ζοκάνηδζδ ημο θυβμο 422 HCO p/p ηςκ ιενζηχκ πζέζεςκ μλοβυκμο ηαζ αζεοθεκίμο. Σμ 

θαζκυιεκμ NEMCA εοκμείηαζ ηαηά πμθφ οπυ μλεζδςηζηέξ ζοκεήηεξ αενίμο ιίβιαημξ, υπμο 

παναηδνείηαζ ιζα αφλδζδ ηαηά 60 θμνέξ ηυζμ ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ υζμ ηαζ ζημ νοειυ 

ακαζηνμθήξ TOF. Σα έκημκα θαζκυιεκα δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ οπυ μλεζδςηζηέξ 

ζοκεήηεξ ιίβιαημξ είκαζ ιζα βεκζηυηενδ παναηήνδζδ ζηζξ ιεθέηεξ NEMCA πμο αθμνμφκ ζε 

ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ [13-16] ηαζ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα πνμςεδηζηά ζμκηζηά είδδ μλοβυκμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, οπυ ζοκεήηεξ πανμπήξ Ο
2-

, ιυκμ αθμφ δ ηάθορδ 

ημο ηακμκζηά νμθδιέκμο απυ ηδκ αένζα θάζδ μλοβυκμο είκαζ ζπεδυκ πθήνδξ [15, 31, 36]. 

οκεπχξ, δ ελαζεέκδζδ ημο δεζιμφ ηςκ πνμενπυιεκςκ απυ ηδκ αένζα θάζδ νμθδιέκςκ 

μλοβυκςκ (πμο ηαθφπημοκ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα), οπυ ηδκ πανμοζία 

ζμκηζημφ μλοβυκμο, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιεηαπήδδζή ημοξ ζε πζμ εκενβέξ πνμξ ακηίδναζδ 

εέζεζξ ηαζ ηεθζηχξ ηδκ αφλδζδ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ. 
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πήια 2.3: Επίδναζδ ηδξ αένζαξ ζύζηαζδξ ζημ ιδ-εκζζποιέκμ (οπό ζοκεήηεξ ακμζπημύ ηοηθώιαημξ) 

ηαηαθοηζηό νοειό μλείδςζδξ ημο C2H4 πνδζζιμπμζώκηαξ Pt/YSZ ηαζ ζημκ δθεηηνμπδιζηά εκζζποιέκμ 

ηαηαθοηζηό νοειό, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ζημκ ηαηαθύηδ-δθεηηνόδζμ επζαάθθεηαζ ζηαεενό δοκαιζηό UWR= 

1V[93]. 

 

 ημ πήια 2.4 πανμοζζάγεηαζ έκα πανάδεζβια εθανιμβήξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA, 

βζα ηδκ ακηίδναζδ μλείδςζδξ ημο CO πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ζηενευ δθεηηνμθφηδ έκακ αβςβυ 

ζυκηςκ καηνίμο, Na
+
, α"-Al2O3. ημ ζπήια πενζβνάθεηαζ δ επίδναζδ ημο δοκαιζημφ ημο 

ηαηαθφηδ UWR, (ηαζ ζοκεπχξ ηδξ ηάθορδξ ημο Na, εNa, υπςξ αοηή ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί 
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[130, 131] απυ ηδκ ηζιή ημο επζααθθυιεκμο νεφιαημξ) ηαζ ηδξ ιενζηή πίεζδξ ημο CO, pCO, 

ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ μλείδςζδξ ημο CO ζε Pt/Na- α"-Al2O3 ζημοξ 

350°C[131]. Όηακ δ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα είκαζ ηαεανή απυ άημια Na, μ νοειυξ, ςξ 

ζοκάνηδζδ ημο pCO, δζένπεηαζ απυ έκα μλφ ιέβζζημ οπμδδθχκμκηαξ ακηαβςκζζηζηή νυθδζδ 

ημο CO ηαζ ημο O ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Pt (ηζκδηζηή ηφπμο Langmuir-Hinshelwood). Γζα 

ορδθέξ ηζιέξ ιενζηήξ πζέζεςξ ημο CO, δ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ ζε μλοβυκμ είκαζ πμθφ 

παιδθή ηαζ ζοκεπχξ μ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ είκαζ επίζδξ παιδθυξ. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, 

ηαζ αολάκμκηαξ ηδ ηάθορδ ημο Νa ζηδκ επζθάκεζα (ιέζς επζαμθήξ εκυξ ανκδηζημφ νεφιαημξ 

ή δοκαιζημφ) πνμηαθείηαζ ιζα αφλδζδ ηαηά 6 θμνέξ ζημ νοειυ μλείδςζδξ ημο CO θυβς ηδξ 

επίδναζδξ ημο δθεηηνμπδιζηά πανεπυιεκμο Na ζηδ δοκαηυηδηα νυθδζδξ ημο μλοβυκμο ζηδκ 

επζθάκεζα (πμο ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ αολδιέκδ). 

 

  
 
πήια 2.4: Ηθεηηνμπδιζηή εκίζποζδ ηδξ μλείδςζδξ ημο CO ζε Pt πνδζζιμπμζώκηαξ Na-α"-Al2O3[131]: 
Επίδναζδ ηδξ pCO ηαζ ημο δοκαιζημύ ημο ηαηαθύηδ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ βναιιζημπμζδιέκδξ ηάθορδξ ηδξ 
επζθάκεζαξ ιε Na, εNa, ζημκ ηαηαθοηζηό νοειό ηδξ μλείδςζδξ ημο CO, ζημοξ T=350°C ηαζ οπό ζηαεενή 
πίεζδ μλοβόκμο 2Op =6 kPa. 
 

Ο ζοκηεθεζηήξ πνμχεδζδξ, PΗi, ημο είδμοξ i πμο είκαζ πνμςεδηήξ βζα ηδκ ακηίδναζδ, 

βεκζηά μνίγεηαζ [14-16] απυ ηδ ζπέζδ: 

o
i

i

r r
PI






/
                                                             (2.6) 

υπμο Γr δ επαβυιεκδ ιεηααμθή ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ (r-ro) ηαζ εi είκαζ δ ηάθορδ ημο 

δζαπευιεκμο είδμοξ i ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Τπυ ημ πνίζια ηδξ ηαηάθοζδξ, μ 

ζοκηεθεζηήξ PΗi είκαζ δ πζμ ζδιακηζηή θαζκμιεκμθμβζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ 



 Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ ηδξ Καηάθοζδξ   62 

 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ πνμχεδζδξ ή πανειπυδζζδξ ημο δζαπευιεκμο είδμοξ i. Δπμιέκςξ, υηακ 

ημ δζαπευιεκμ είδμξ απθά ειπμδίγεζ ηα δζαεέζζια πνμξ νυθδζδ εκενβά ηέκηνα, είκαζ PΗi=-1. 

Όηακ δνα ςξ εκζζποηήξ ηδξ ακηίδναζδξ, μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ είκαζ εεηζηυξ (PIi>0), εκχ υηακ 

δνα ςξ πανειπμδζζηήξ, δδθδηδνζάγμκηαξ ημκ ηαηαθφηδ, είκαζ PIi<-1. 

 Γζα ημ πείναια ημο πήιαημξ 2.4, μ ζοκηεθεζηήξ πνμχεδζδξ, PΗNa=(Γr/rμ)/ΓεNa, θηάκεζ οπυ 

ηζξ ελεηαγυιεκεξ ζοκεήηεξ (ορδθή ηζιή COp ηαζ εNa0.45), ζηδκ ηζιή 200. Τρδθυηενεξ ηαθφρεζξ ηδξ 

επζθάκεζαξ ζε Na μδδβμφκ ζε ζπδιαηζζιυ επζθακεζαηχκ ζοιπθυηςκ Na-CO πμο δνμοκ 

πανειπμδζζηζηά δδθδηδνζάγμκηαξ ημ νοειυ ηδξ ακηίδναζδξ [131]. 

 

2.4 Σξνπνπνίεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ιπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί 

πνμηεζιέκμο κα ηνμπμπμζδεεί ζδιακηζηά δ ηαηακμιή ηςκ πνμσυκηςκ, δδθ. δ εηθεηηζηυηδηα, 

ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ. Έκα πανάδεζβια πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 2.5 ζημ μπμίμ 

θαίκεηαζ δ επίδναζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ, UWR, ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ ιεηααμθήξ πμο 

επάβεηαζ ζημ ένβμ ελυδμο, ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ημο αζεοθεκμλεζδίμο (πήια 2.5a) ηαζ ηδξ 

αηεηαθδεΰδδξ (πήια 2.5b) ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ μλείδςζδξ ημο αζεοθεκίμο ζε Ag/YSZ 

οπυ ηδκ πανμοζία δζαθμνεηζηχκ ζοζηάζεςκ πθςνζςιέκμο οδνμβμκάκεναηα ζηδκ αένζα θάζδ 

[108] (ημ ηνίημ, ακεπζεφιδημ πνμσυκ είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα CO2). Όπςξ θαίκεηαζ ζημ 

πήια 2.5α, ιείςζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ ηαηά 500 mV μδδβεί ημ ζφζηδια Ag/YSZ 

ζε ιεηααμθή ηδξ εηθεηηζηυηδηάξ ημο απυ πενίπμο 70% ςξ πνμξ C2H4O ζε πενίπμο 55% βζα 

ηδκ παναβςβή αηεηαθδεΰδδξ. Ζ ίδζα ενβαζία [108] έδεζλε υηζ μ ζοκμθζηυξ νοειυξ μλείδςζδξ 

ημο C2H4 ιπμνεί κα ιεηααθδεεί έςξ ηαζ 200 θμνέξ δζαθμνμπμζχκηαξ ημ δοκαιζηυ ημο 

ηαηαθφηδ. 
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πήια 2.5: Δπίδναζδ  ημο δοκαιζημύ ημο ηαηαθύηδ (ή ημο ένβμο ελόδμο) ηαζ ηδξ αένζαξ ζύζηαζδξ βζα 
δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ πθςνζςιέκμο οδνμβμκάκεναηα, 1,2-C2H4Cl2, ζηδκ εηθεηηζηόηδηα ςξ 
πνμξ (a) αζεοθεκμλείδζμ, C2H4O ηαζ ςξ πνμξ (b) αηεηαθδεΰδδ, CH3CHO, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
ακηίδναζδξ ηδξ μλείδςζδξ ημο αζεοθεκίμο ζε Ag εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ[108]. 

                                

πήια 2.6: Επίδναζδ ημο δοκαιζημύ ημο ηαηαθύηδ ηαζ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ημο 1,2-C2H4Cl2, ζηδκ 
εηθεηηζηόηδηα ςξ πνμξ αζεοθεκμλείδζμ, ηαηά ηδκ επμλείδςζδ ημο αζεοθεκίμο ζε Ag/α"-Al2O3[108]. 
T=260°C; p=500 kPa, 4% O2, 13% C2H4. 

 

ημ πήια 2.6 θαίκεηαζ δ επίδναζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ, UWR, ζηδκ 

εηθεηηζηυηδηα ςξ πνμξ αζεοθεκμλείδζμ (C2H4O), βζα δζαθμνεηζηέξ ζοζηάζεζξ πθςνζςιέκμο 

οδνμβμκάκεναηα ζηδκ αένζα θάζδ, υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ έκαξ 

αβςβυξ ζυκηςκ καηνίμο, α"-Al2O3[108]. ηδκ πενίπηςζδ αοηή παναηδνήεδηε ιζα αφλδζδ 

ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ςξ πνμξ αζεοθεκμλείδζμ έςξ ηαζ 88%. 
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πήια 2.7: Δπίδναζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ (UWR) ζημοξ νοειμφξ ζπδιαηζζιμφ CO2, N2, N2O 
ηαεχξ ηαζ ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ςξ πνμξ Ν2 ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαβςβήξ ημο ΝΟ[135]. T=348°C, 

 p =


Cp =0.75 kPa. 

ημ πήια 2.7 πανμοζζάγεηαζ δ ζδιακηζηή επίδναζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ 

ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ βζα ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ακαβςβήξ ημο ΝΟ απυ CO ζε 

ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ θεοηυπνοζμο, Pt, εκαπμηεεεζιέκμ ζε ζηενευ δθεηηνμθφηδ Νa-α"-

Al2O3[135]. Μεζχκμκηαξ ημ δοκαιζηυ ημο ηαηαθφηδ ηαζ ηείκμκηαξ αοηυ ζε ανκδηζηέξ ηζιέξ, 

δδθ. πανέπμκηαξ Na δθεηηνμπδιζηά απυ ημκ θμνέα πνμξ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, 

παναηδνείηαζ ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ζημοξ νοειμφξ παναβςβήξ CO2, N2 ηαζ N2O ηαζ 

ηνζπθαζζαζιυξ ζηδκ εηθεηηζηυηδηα ςξ πνμξ ηδκ παναβςβή Ν2. Αοηή είκαζ ιζα απυ ηζξ 

ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ υπμο έκαξ ιυκμ πνμςεδηήξ αολάκεζ ηυζμ ημκ ζοκμθζηυ ηαηαθοηζηυ 

νοειυ, υζμ ηαζ ηδκ εηθεηηζηυηδηα εκυξ επζεοιδημφ πνμσυκημξ. Αοηή δ ζδιακηζηή αφλδζδ 

ηδξ ηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ ηαζ ηδξ εηθεηηζηυηδηαξ μθείθεηαζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ 

δζαζπαζηζηήξ νυθδζδξ ημο ΝΟ πάκς ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηδξ Pt[135]. Πανυιμζα 

ζοιπενζθμνά έπεζ παναηδνδεεί ηαζ ζε άθθεξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφζακ ζηδκ ακαβςβή ημο ΝΟ 

απυ Ζ2[137], C2H4 [100] ηαζ C3H6 [40] ζε ηαηαθφηεξ Pt ηαζ Pd  [106] εκαπμηεεεζιέκμοξ ζε 

ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ Na-α"-Al2O3 ή YSZ, οπυ ζοκεήηεξ επζαμθήξ ανκδηζημφ δοκαιζημφ 

ζημ ηαηαθοηζηυ δθεηηνυδζμ (UWR<0). 
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2.5 Αξρή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ηιεθηξνρεκηθήο Ελίζρπζεο 

2.5.1 Ππθλόηεηα ξεύκαηνο αληαιιαγήο θαη ηάμε κεγέζνπο ηνπ ζπληειεζηή 

θαξαληαϊθήο απόδνζεο 

Όπςξ θάκδηε ζημκ Πίκαηα 2.1, μζ ηζιέξ ημο |Λ| πμο έπμοκ πεζναιαηζηά ιεηνδεεί ζε 

δζάθμνεξ ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ηοιαίκμκηαζ απυ 1 έςξ 3x10
5
. Μζα πμθφ 

ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ανπήξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA, απμηεθεί δ 

παναηήνδζδ [14-16] υηζ δ ηάλδ ιεβέεμοξ ηδξ απυθοηδξ ηζιήξ Λ ηδξ θανακηασηήξ απυδμζδξ 

ιπμνεί κα εηηζιδεεί βζα ηάεε ηφπμ ακηίδναζδξ, ηαηαθφηδ ηαζ ζηενευ δθεηηνμθφηδ απυ ηδκ 

πνμζεββζζηζηή έηθναζδ: 

Λ ≈ ro/(I0/2F)                                                        (2.7) 

υπμο ro είκαζ μ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ οπυ ζοκεήηεξ ακμζπημφ ηοηθχιαημξ ηαζ Ημ ημ νεφια 

ακηαθθαβήξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ ηαηαθφηδ/ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ. Όπςξ ακαθένεδηε ακαθοηζηά 

ζημ Κεθάθαζμ 1, ημ I0 ιπμνεί κα οπμθμβζζεεί απυ δζαβνάιιαηα νεφιαημξ-οπένηαζδξ (Tafel 

plots) [14-16]. Ζ ελίζςζδ (2.7) οπμδδθχκεζ υηζ βζα κα επζηεοπεεί ιζα ιδ-θανακηασηή 

ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ (|Λ|>1) είκαζ ακαβηαία, ηαζ απ’ υζμ βκςνίγμοιε απυ 

ηζξ έςξ ηχνα ιεθέηεξ NEMCA ζηακή ζοκεήηδ, μ εββεκήξ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ ηδξ 

ακηίδναζδξ, ro, κα είκαζ ορδθυηενμξ απυ ημκ εββεκή δθεηηνμηαηαθοηζηυ νοειυ I0/2F. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ επίηεολδ ιδ-θανακηασηχκ αθθαβχκ ζημκ ηαηαθοηζηυ νοειυ ιίαξ 

ακηίδναζδξ: 

α)  Απαζημφκηαζ δζεπζθάκεζεξ ορδθά πμθχζζιεξ, δδθ. δζεπζθάκεζεξ ιεηάθθμο/ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ ιε παιδθή ηζιή I0 βζα κα απμηηήζεζ ηακείξ ορδθέξ ηζιέξ |Λ|. Σμ ιέβεεμξ 

ημο I0 είκαζ ακάθμβμ ιε ημ ιήημξ ηνζχκ θάζεςκ, tpb , [13, 155] ηαζ ιπμνεί κα εθεβπεεί 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ-παναζηεοήξ ημο ηαηαθοηζημφ οιεκίμο ιε 

ηαηάθθδθδ επζθμβή ηδξ εενιμηναζίαξ πονμζοζζςιάηςζδξ πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ 

ηαεμνίγεζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ηνοζηαθθζηχκ ηαζ ζοκεπχξ ημ tpb  [14].  

α)    Ζ ιέηνδζδ ημο Λ είκαζ ζδιακηζηή βζα κα πνμζδζμνζζεεί ακ ιία ακηίδναζδ επζδεζηκφεζ 

ιδ-θανακηασηή ζοιπενζθμνά, αθθά ημ ιέβεευξ ηδξ δεκ είκαζ εειεθζχδεξ 

παναηηδνζζηζηυ ιίαξ ακηίδναζδξ, αθμφ βζα ηδκ ίδζα ακηίδναζδ δζαθμνεηζηέξ ηζιέξ |Λ| 

ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ ιεηααάθθμκηαξ ημ I0 ηαζ ηδ δζάνηεζα παναζηεοήξ ημο 

ηαηαθφηδ. οκεπχξ, ημ ιέβεεμξ ημο |Λ| ελανηάηαζ ηυζμ απυ ημκ ηαηαθοηζηυ (rμ) υζμ 

ηαζ απυ ημκ δθεηηνμηαηαθοηζηυ (I0/2F) νοειυ. Θα πνέπεζ θμζπυκ ηακείξ κα έπεζ οπ’ 

υρζκ ημο υηζ δ ελίζςζδ (2.7), πανυθδ ηδ ζοπκυηαηδ εκηοπςζζαηή ηδξ επζηοπία, είκαζ 
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ιυκμ ιζα πνμζέββζζδ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνυαθερδ ηδξ ηάλδξ 

ιεβέεμοξ ηδξ θανακηασηήξ απυδμζδξ Λ βζα δζαθμνεηζηά ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα οπυ 

ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ ηαηαθοηζηυξ νοειυξ ακμζπημφ ηοηθχιαημξ, rμ, ηαζ ημ νεφια 

ακηαθθαβήξ I0 είκαζ βκςζηά. 

Όηακ πνδζζιμπμζμφιε ηδκ ελίζςζδ (2.7) βζα κα εηηζιήζμοιε ηδκ ηάλδ ιεβέεμοξ ηδξ 

θανακηασηήξ απυδμζδξ Λ πμο ακαιέκεηαζ βζα δμεείζα ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ, πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ηακείξ ηδκ ηζιή I0 πμο ιεηνάηαζ πανμοζία ημο ακηζδνχκημξ αένζμο ιίβιαημξ. 

Σμ βεβμκυξ υηζ ημ I0 αολάκεζ εηεεηζηά ιε ηδ εενιμηναζία ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ 

Λ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβμ ημο I0 ελδβεί βζαηί ημ NEMCA πενζμνίγεηαζ ζοκήεςξ ζε 

εενιμηναζίεξ ιζηνυηενεξ ηςκ 600°C. Πνάβιαηζ, υπςξ ζφκημια παναηδνήεδηε[14], δμεείζδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ, δ θανακηασηή απυδμζδ Λ ιεζχκεηαζ ιε αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ πθδζζάγεζ ηδ ιμκάδα ζε εενιμηναζίεξ υπμο ηα ακηζδνχκηα δε νμθχκηαζ 

άθθμ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ εφημθμ κα ελδβδεεί παναηδνχκηαξ ηα 

θάζιαηα εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδξ εηνυθδζδξ (TPD) μλοβυκμο [15]: Πάκς απυ ημοξ 650°C 

πναηηζηά δεκ οπάνπεζ πδιεζμνμθδιέκμ ή backspillover μλοβυκμ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο, επμιέκςξ δεκ οπάνπεζ απμηεθεζιαηζηή δζπθμζημζαάδα ηαζ ζοκεπχξ 

δεκ οπάνπεζ δθεηηνμπδιζηή εκίζποζδ. Δπίθοζδ απθχκ ζζμγοβίςκ ιάγαξ οπαβμνεφεζ υηζ ζε αοηυ 

ημ υνζμ (υπζ νυθδζδ αένζμο O2) ιυκμ ημ δθεηηνμπδιζηά ακηθμφιεκμ μλοβυκμ εα ακηζδνάζεζ, 

ζοκεπχξ Λ=1 υπςξ παναηδνείηαζ ηαζ πεζναιαηζηά. 

Ζ ζζπφξ ηδξ ελίζςζδξ (2.7) πμο ιπμνεί κα απμδεζπεεί εεςνδηζηά [14, 15, 93] είκαζ ζε 

πμθφ ηαθή πμζμηζηή ζοιθςκία ιε ημ πείναια βζα πενζζζυηενεξ απυ πέκηε ηάλεζξ ιεβέεμοξ ηδξ 

απυθοηδξ ηζιήξ ηδξ θανακηασηήξ απυδμζδξ ζηζξ έςξ ηχνα πναβιαημπμζδεείζεξ ιεθέηεξ 

NEMCA [13, 15]. Σέημζα ζοιθςκία παναηδνήεδηε ηαζ ζηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή. 

 

2.5.2 Μεηξήζεηο έξγνπ εμόδνπ (work function, WF) – Απόιπην Δπλακηθό 

Έκα ζδιακηζηυ αήια πνμξ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ανπήξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ ιαγί ιε ηα 

ιεηαθθζηά δθεηηνυδζα ζοκζζημφκ ηαοηυπνμκα δείηηεξ (work function probes) ηαζ νοειζζηέξ 

(work function controllers) ημο ένβμο ελυδμο ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ δθεηηνμδίςκ αοηχκ πμο 

ανίζηεηαζ εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ [15, 34, 50, 51]. Έπεζ απμδεζπηεί εεςνδηζηά [13-16, 

19] ηαζ πεζναιαηζηά απυ ιεηνήζεζξ ένβμο ελυδμο πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηεπκζηή ημο 

παθθυιεκμο ποηκςηή (Kelvin probe technique) [12, 19, 50] ηαζ πζμ πνυζθαηα 

πνδζζιμπμζχκηαξ θαζιαημζημπία θςημδθεηηνμκίςκ οπενζχδμοξ (UPS) [37] υηζ: 
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RW
o
WReU                                                       (2.8) 

ηαζ 

                                  WRUe                                                          (2.9) 

υπμο ΦW είκαζ ημ ένβμ ελυδμο ηδξ επζθάκεζαξ ημο δθεηηνμδίμο-ηαηαθφηδ ηαζ ΦR  είκαζ ημ 

ένβμ ελυδμο ηδξ επζθάκεζαξ ημο δθεηηνμδίμο ακαθμνάξ. 

Ζ ελίζςζδ (2.8) ζζπφεζ ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ ζοκεδηχκ ανηεί ηα δζαπευιεκα ζυκηα απυ 

ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ κα ζπδιαηίγμοκ ζηδκ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο/αένζαξ θάζδξ ιζα 

δθεηηνμπδιζηή δζπθμζημζαάδα (πήια 2.8).  
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πήια 2.8: Επίδναζδ ημο ΦW-ΦR ζημ δοκαιζηό ημο ηαηαθύηδ eUWR βζα ηα ζοζηήιαηα (α) Pt(W)-Au(R) ηαζ 

(α) Pt(W)-Ag(R) ζημοξ T=400°C. Ακμζπηά ζύιαμθά: θεζημονβία οπό ζοκεήηεξ ακμζπημύ ηοηθώιαημξ ζε 

ιίβιαηα O2-He. Κθεζζηά ζύιαμθά: θεζημονβία ζε ηθεζζηό ηύηθςια ζε pO2=12 kPa [13, 34]. 

 

Ζ ελίζςζδ (2.8) πανέπεζ ιζα κέα ηαζ ζδιακηζηή θοζζηή ζδιαζία βζα ηδκ 

δθεηηνεβενηζηή δφκαιδ, EMF, o
WRU , ηςκ ηεθζχκ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ, πένακ ηδξ ηοπζηήξ 

ζδιαζίαξ πμο απμννέεζ απυ ημ κυιμ ημο Nernst [19]. Ζ ελίζςζδ (2.9) είκαζ επίζδξ ζδιακηζηή 

ηαεχξ δείπκεζ υηζ ημ ένβμ ελυδμο ηςκ εηηεεεζιέκςκ ζημ αένζμ ιίβια δθεηηνμδίςκ ημο 

ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί ηαηά αμφθδζδ έςξ ηαζ 1 eV [12, 37, 50] ιέζς 

επζαμθήξ εκυξ νεφιαημξ ή δοκαιζημφ. Θεηζηά νεφιαηα αολάκμοκ ημ ένβμ ελυδμο, Φ, ηαζ 

ανκδηζηά νεφιαηα ημ ιεζχκμοκ. Αοηή δ ιεηααμθή ζε ιμνζαηυ επίπεδμ θαιαάκεζ πχνα θυβς 

ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ζυκηςκ απυ (ή πνμξ) ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ πνμξ (ή απυ) ηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα [13, 15, 16] (πήια 2.10). 
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Μζα πεζναιαηζηή επζαεααίςζδ ηςκ ελζζχζεςκ (2.8) ηαζ (2.9) θαίκεηαζ ζηα πήιαηα 

2.9a ηαζ 2.9b υπμο μζ παναπάκς ελζζχζεζξ ανίζημκηαζ ζε πμθφ ηαθή ζοιθςκία ιε ημ πείναια 

υπζ ιυκμ ζε πδιζηά αδνακή αηιυζθαζνα αθθά ηαζ οπυ πανμοζία ακηζδνχκημξ ιίβιαημξ H2-

O2, πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία μζ επζθάκεζεξ ηςκ δθεηηνμδίςκ δνμοκ ηαηαθοηζηά, βζα ηδκ 

ακηίδναζδ ηδξ μλείδςζδξ ημο H2. 
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πήια 2.9: (a) Ελάνηδζδ ηδξ δζαθμνάξ ΦW(Pt)-ΦR(Ag) από ημ δοκαιζηό UWR, βζα ημ ζύζηδια Pt(W)-

Ag(R), εηηεεεζιέκμ ζε αένζα αηιόζθαζνα H2-He (ακμζπηά ζύιαμθα, pH2
 ιεηαααθθόιεκδ από 0.53 έςξ 

0.024 kPa) ηαζ H2-O2 (ιαύνα ζύιαμθα, pO2
=12 kPa, pH2

 ιεηαααθθόιεκδ από 0.28 έςξ 7.8 Pa), 

θεζημονβία οπό ζοκεήηεξ ακμζπημύ ηοηθώιαημξ, T=673 K, αμδεδηζηό δθεηηνόδζμ Au. (b) Ένβμ ελόδμο 

ημο δθεηηνμδίμο ενβαζίαξ (W) ηαζ ημο δθεηηνμδίμο ακαθμνά (R) ζακ ζοκάνηδζδ ημο δοκαιζημύ 

ακμζπημύ ηοηθώιαημξ, UWR. Σα ζύιαμθα ηαζ μζ πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ όιμζεξ ιε ηα ακηίζημζπα ημο 

(a). Σζιέξ βζα ηα Φ0,W(Pt) and Φ0,R(Ag)  από ηδ αζαθζμβναθία[156]. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ παναπάκς πεζναιάηςκ (πήια 2.9a ηαζ 2.9b) πνδζζιμπμζήεδηακ Pt βζα 

δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ, Au βζα αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ ηαζ Ag βζα δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ. Δίκαζ 

αλζμζδιείςημ υηζ πανυθμ πμο ηα ΦW ηαζ ΦR αθθάγμοκ δναζηζηά ιε ημ δοκαιζηυ (πήια 2.9b) 

δ δζαθμνά ημοξ αημθμοεεί ζηακμπμζδηζηά ηδκ ελίζςζδ (2.8) (πήια 2.9a). Γζα ηδκ πενίπηςζδ 

δε ημο Ag, δ απυηθζζδ ημο ΦR(Ag) ιε ημ UWR δείπκεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιέηαθθμ απμηεθεί 

ηαηυ δθεηηνυδζμ “ρεοδμακαθμνάξ” πανμοζία ακηζδνχκηςκ ιζβιάηςκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

ιεβάθδ ημο ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηαζ εζδζηά υζμκ αθμνά ζηδκ μλείδςζδ ημο H2 [13]. 

Πανυθα αοηά, δ ζοιθςκία ιε ηδκ ελίζςζδ (2.8) είκαζ αλζμζδιείςηδ. Βνέεδηε δδθ. υηζ ζε 

εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ απυ 600 Κ δ δζαθμνά δοκαιζημφ, UWR, ιεηαλφ ημο δθεηηνμδίμο 

ενβαζίαξ (W) ηαζ ημο δθεηηνμδίμο ακαθμνάξ (R) εηθνάγεζ ηδκ δζαθμνά ηςκ πναβιαηζηχκ 

ένβςκ ελυδμο ημοξ, υπςξ έπμοκ αοηά έπμοκ ηνμπμπμζδεεί θυβς δζάποζδξ ηαζ νυθδζδξ [15, 
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19, 34]. Λυβς ηδξ βνδβμνυηενδξ ακηίδναζδξ ημο Ζ2 ζηδκ Pt απ’ υηζ ζημκ Ag ηαζ ζοκεπχξ 

θυβς ημο παιδθυηενμο πδιζημφ δοκαιζημφ ημο μλοβυκμο ζηδκ Pt απ’ υηζ ζημκ Ag[13], ημ 

ένβμ ελυδμο ημο ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο ηδξ Pt είκαζ παιδθυηενμ απ’ υηζ αοηυ ημο Ag βζα 

υθμ ημ εφνμξ ηςκ δοκαιζηχκ UWR (πήια 2.9b), πανυθμ πμο ζε ηαεανέξ ηνοζηαθθζηέξ 

επζθάκεζεξ ημ Φ0 βζα ηδκ Pt είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο Ag (πήια 2.9b). 
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πήια 2.10: Επίδναζδ ημο δοκαιζημύ ημο ηαηαθύηδ, UWR, ζημ ένβμ ελόδμο ΦW ημο εηηεεεζιέκμο ζηδκ 

αένζα θάζδ δθεηηνμδίμο-ηαηαθύηδ (a) Pt/YSZ T=300°C (ηεηνάβςκα), Pt/α-Al2O3 T=240°C (ηύηθμζ), 

από ακαθ.[12], ηθεζζηά ζύιαμθα: θεζημονβία οπό ζοκεήηεξ ηθεζζημύ ηοηθώιαημξ, ακμζπηά ζύιαμθα: 

θεζημονβία οπό ζοκεήηεξ ακμζπημύ ηοηθώιαημξ, αένζα ιίβιαηα O2, C2H4/O2 ηαζ NH3/O2. (b) Ag/YSZ, 

T=547°C, από ακαθ.[37], (c) Pt/α-Al2O3, T=200°C από ακαθ.[132], (d) IrO2/YSZ, T=330°C, αέναξ, 

από ακαθ[157]., (e) IrO2/YSZ, T=380°C, pO2
=15 kPa, pC2H4

=510
-2

 kPa, από ακαθ. [157], (f) IrO2/ α-

Al2O3, T=330°C, αέναξ, από ακαθ. [157]. 
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Ζ ελίζςζδ (2.8) απμδείπηδηε πεζναιαηζηά βζα πνχηδ θμνά ημ 2001[34, 158], πανυθμ 

πμο δ ζζπφξ ηδξ είπε πνμαθεθεεί πνζκ πνυκζα [13] ααζζγυιεκδ ζηδκ ελίζςζδ (2.9) δ μπμία είπε 

ζημ πανεθευκ δδιμζζεοεεί ηυζμ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή μιάδα ημο Καε. Κ. Βαβεκά  [12, 50] 

υζμ ηαζ απυ άθθεξ μιάδεξ, ζηζξ ιεθέηεξ ηςκ μπμίςκ έβζκε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο παθθυιεκμο 

ποηκςηή (Kelvin Probe) [46, 51, 132, 157, 159, 160] ηαεχξ ηαζ ηδξ θαζιαημζημπίαξ 

θςημδθεηηνμκίςκ οπενζχδμοξ (UPS).  

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία [158], βζα ηδ ιέηνδζδ ημο απυθοημο δοκαιζημφ 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα πνχηδ θμνά δφμ Kelvin probe πνμηεζιέκμο κα ιεηνδεεί επί ηυπμο ημ 

ένβμ ελυδμο πμνςδχκ δθεηηνμδίςκ Pt, Au ηαζ Ag (ενβαζίαξ ηαζ ακαθμνάξ) εηηεεεζιέκα ζε 

ιίβιαηα Ο2-Ζe, Ζ2-Ζe ηαζ Ο2-Ζ2, ηαζ εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ ζε δζάηαλδ ηεθζμφ ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ ιε ηνία δθεηηνυδζα [15, 19, 34]. Ζ ελίζςζδ (2.8), δ μπμία ζζπφεζ βζα 

δζαζηήιαηα UWR εφνμοξ 0.8-1 V, ανέεδηε κα ζζπφεζ βζα ηάεε ζοκδοαζιυ δθεηηνμδίςκ Pt, Au 

ηαζ Ag ηαζ επζηνέπεζ ημκ μνζζιυ ημο θοζζημφ απυθοημο δοκαιζημφ )abs(Uo
O2

 ζηδκ ζηενεή 

δθεηηνμπδιεία απυ ηδκ: )abs(Uo
O2

=Φ/e, υπμο Φ είκαζ ημ ένβμ ελυδμο ηδξ εηηζεέιεκδξ ζηδκ 

αένζα θάζδ επζθάκεζαξ ημο δθεηηνμδίμο ημο (ηάεε) ιεηάθθμο ζε επαθή ιε ημκ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ YSZ.  

Ζ ζδιαζία ηδξ έκκμζαξ ημο απυθοημο δοκαιζημφ δθεηηνμδίςκ είκαζ ιεβάθδ ηυζμ ζηδκ 

δθεηηνμπδιεία ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ, υζμ ηαζ ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ οπμζηδνζβιέκςκ 

ηαηαθοηχκ. Σμ απυθοημ δοκαιζηυ είκαζ ημ δοκαιζηυ δθεηηνμδίμο υπζ ζε ζπέζδ ιε έκα άθθμ 

δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ αθθά ζε ζπέζδ ιε ιζα δεδμιέκδ  δθεηηνμκζηή εκένβεζα ακαθμνάξ πμο 

θαιαάκεηαζ ςξ ιδδεκζηή ηαζ εηθνάγεζ ηδκ εκένβεζα “δζαθοημπμίδζδξ” εκυξ δθεηηνμκίμο απυ 

ημ ηεκυ ζημ επίπεδμ Fermi ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ. Ζ ηζιή )abs(Uo
O2

=5.14(0.05) V 

ηαεμνίζηδηε ςξ δ πνυηοπδ ηζιή )abs(Uo
O2

 βζα 2Op =1bar ηαζ T=673 K. 

ηα πήιαηα 2.10a-f θαίκμκηαζ πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα πμο επζαεααζχκμοκ ηδκ 

ζζπφ ηδξ ελίζςζδξ (2.9) βζα ηδκ πενίπηςζδ υπμο ςξ δθεηηνυδζα ενβαζίαξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

Pt, Ag ηαζ IrO2 εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ ή ζε α-Al2O3 (αβςβυ ζυκηςκ Na
+
) οπυ ηδκ πανμοζία 

δζαθυνςκ αενίςκ ιζβιάηςκ.  

Σα ζοιπενάζιαηα πμο ελάβμκηαζ απυ ηζξ ελζζχζεζξ (2.8) ηαζ (2.9) είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηά βζαηί δ ιέηνδζδ ημο απυθοημο δοκαιζημφ ηαεζζηά πναβιαημπμζήζζιδ ηδ 

δδιζμονβία ιζαξ ηθίιαηαξ απυθοημο δοκαιζημφ ζηδκ ζηενεή δθεηηνμπδιεία [161] δ μπμία εα 

ιαξ επζηνέπεζ κα ηδ ζοβηνίκμοιε άιεζα ιε ηδκ ηθίιαηα εκενβεζχκ ηςκ δζεπζθακεζχκ 

ζηενεμφ/αενίμο ηαζ ζηενεμφ/ηεκμφ [15, 19, 34]. 
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2.5.3 Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε εθξόθεζε  

(Temperature Programmed Desorption, TPD) 

Ζ δδιζμονβία, μ ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ακίπκεοζδ ηςκ δομ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ 

πδιεζμνμθδιέκμο μλοβυκμο ζε επζθάκεζα δθεηηνμδίμο Pt εκαπμηεεεζιέκδξ ζε YSZ οπυ 

ζοκεήηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, έπεζ απμδεζπηεί πεζναιαηζηά ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδξ εηνυθδζδξ (TPD) μλοβυκμο ζε παθζυηενεξ ιεθέηεξ [31-34, 36]. 

Πανυιμζα πεζνάιαηα έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ίδζα ηεπκζηή, ιε πνήζδ ηζ 

άθθςκ ηαηαθοηζηχκ οιεκίςκ εκαπμηεεεζιέκςκ ζε YSZ υπςξ Ag, Au ηαζ Pd [30].  

Δκ ζοκημιία, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζοζηήιαημξ Pt/YSZ[32, 34], ημ 

ζζπονά νμθδιέκμ δζαπευιεκμ (backspillover) ζμκηζηυ μλοβυκμ (πνμενπυιεκμ απυ ημκ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ, ιε εενιμηναζία θάζιαημξ εηνυθδζδξ Tp480-510°C) ςεεί ημ ηακμκζηά 

νμθδιέκμ αημιζηυ μλοβυκμ ηδξ αένζαξ θάζδξ (Tp=470°C) ζε αζζεδηά αζεεκέζηενεξ 

ηαηαζηάζεζξ νυθδζδξ (Tp410°C), δδθαδή παθανχκεζ ζδιακηζηά δ ζζπφξ ημο δεζιμφ 

νυθδζδξ ημο ηακμκζηά νμθδιέκμο αημιζημφ μλοβυκμο (πήια 2.11). 
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πήια 2.11: Φάζια εενιμπνμβναιιαηζγόιεκδξ 
εηνόθδζδξ (TPD) ημο μλοβόκμο ζε ηαηαθοηζηό 
οιέκζμ Pt εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ ιεηά από 
νόθδζδ μλοβόκμο από ηδκ αένζα θάζδ ζημοξ 
400°C ηαζ 

2 =410
-6

 Torr βζα 1800s (7.2 kL) 
αημθμοεμύιεκδ από δθεηηνμπδιζηή πανμπή Ο

2-
 

(Ι=+15 ιΑ) βζα δζάθμνεξ πνμκζηέξ πενζόδμοξ. Η 
εηνόθδζδ βίκεηαζ ιε ζηαδζαηή εένιακζδ ιε 
νοειό α=1

μ
C/s, 2FNG/I=2570 s [34]. 

πήια 2.12: Επίδναζδ ημο δοκαιζημύ ημο 

ηαηαθύηδ, UWR, ζηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηδξ 

εηνόθδζδξ μλοβόκμο, Ed, όπςξ αοηή οπμθμβίγεηαζ 

ιε αάζδ ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ ακάθοζδ Redhead βζα 

ηαηαθοηζηά δθεηηνόδζα Pt, Ag, Au ηαζ Pd 

εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ [34, 162].  
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Πναβιαημπμζχκηαξ πεζνάιαηα παιδθήξ ηάθορδξ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνυηοπδ 

ακάθοζδ Redhead, είκαζ δοκαηυξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ εκένβεζαξ εκενβμπμίδζδξ ηδξ 

εηνυθδζδξ, Ed, δ μπμία είκαζ ίζδ ιε ηδκ εκεαθπία νυθδζδξ, ΓHads, βζα δζάθμνεξ ηζιέξ 

δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ (πήια 2.12). Απυ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ιε πνήζδ 

εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδξ εηνυθδζδξ μλοβυκμο ζε δζάθμνα ηαηαθοηζηά οιέκζα 

εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ, έπεζ θακεί υηζ δ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηδξ εηνυθδζδξ ημο 

αημιζηά νμθδιέκμο μλοβυκμο ιεζχκεηαζ βναιιζηά ηαεχξ αολάκεζ ημ δοκαιζηυ ημο ηαηαθφηδ. 

Αοηυ ιπμνεί κα θακεί ζημ πήια 2.12 ημ μπμίμ δείπκεζ ηδκ επίδναζδ ημο δοκαιζημφ ζηδκ 

εκένβεζα εηνυθδζδξ ημο μλοβυκμο απυ ηαηαθοηζηέξ επζθάκεζεξ Pt, Ag, Au ηαζ Pd [34, 162]. 

οβηεηνζιέκα, παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ζζπφμξ ημο δεζιμφ νυθδζδξ ημο μλοβυκμο (δέηηδξ 

δθεηηνμκίςκ) ιε αφλδζδ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ ή ημο ένβμο ελυδμο ημο ζζμδφκαια 

[34]. 

Ο εκζζποιέκμξ νοειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ, οπυ ζοκεήηεξ δθεηηνμπδιζηήξ 

εκίζποζδξ ιε ηδκ επζαμθή εεηζηχκ δοκαιζηχκ (δθεηηνυθμαδ ζοιπενζθμνά), μθείθεηαζ ζηδκ 

ηαπφηαηδ μλεζδςηζηή δνάζδ ημο αζεεκχξ νμθδιέκμο μλοβυκμο. Σμ ζζπονχξ νμθδιέκμ 

ζμκηζηυ μλοβυκμ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ ιε δζάποζδ (backspillover), 

είκαζ θζβυηενμ δναζηζηυ (Λ θμνέξ) ηαζ δνα ςξ εκζζποηήξ (sacrificial promoter) ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ μλείδςζδξ.  

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ θαζκυιεκμ ηδξ δζάποζδξ ημο μλοβυκμο ημο θμνέα ζηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζή ημο ιε ημ νμθδιέκμ μλοβυκμ ηδξ 

αένζαξ θάζδξ, ςξ ααζζηυ αήια ημο ιδπακζζιμφ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ ζημ πήια 2.13 ηαζ ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηή ηδξ εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδξ 

εηνυθδζδξ (TPD) ιε ζζυημπμ 
18

Ο2 ζε ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα Pd/YSZ ηαζ Pt/YSZ [84, 162]. 

Σμ πήια 2.13a δείπκεζ ημ θάζια ακάθοζδξ TPD ημο 
18

Ο
2
 ζε Pt/YSZ υηακ ημ μλοβυκμ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ αένζα θάζδ. Μπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηδκ ιεβάθδ ημνοθή ημο 

μλοβυκμο (α2 ηαηάζηαζδ) ιεηά απυ ηδκ έηεεζδ ημο ηαηαθφηδ ζε αηιυζθαζνα μλοβυκμο (
18

Ο2 

απυ ηδκ εηνυθδζδ ημο ζζμηυπμο μλοβυκμο). ημ πήια 2.13b ημ μλοβυκμ πανέπεηαζ 

δθεηηνμπδιζηά ιε ηδκ ιμνθή ζυκηςκ (
16

Ο2 απυ ηδκ εηνυθδζδ μλοβυκςκ ημο ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ) απυ ημκ θμνέα, YSZ, πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ελςηενζηυ ηφηθςια ηαζ 

επζαάθθμκηαξ εεηζηυ νεφια. Σμ ιδ ζημζπεζμιεηνζηυ μλοβυκμ [84, 162] απυ μκ θμνέα 

ιεηακαζηεφεζ ηαζ νμθάηαζ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Σμ απμηέθεζια είκαζ έκα θάζια ιε 

ιζα μλεία ημνοθή μλοβυκμο (α3 ηαηάζηαζδ) πμο εηνμθάηαζ ζε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ 

απυ ηδκ ηαηάζηαζδ α2. Ακ πνμζπαεήζμοιε κα ηάκμοιε έκα πείναια ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

ηαζ ηα δφμ μλοβυκα (απυ εηνυθδζδ μλοβυκμο, ζπδιαηζγυιεκμ απυ ημ νμθδιέκμ 
18

Ο ηαζ ηα 
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δζαπευιεκα 
16

Ο
2-

 ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ)  ιπμνμφιε κα πνμζμιμζάζμοιε ηζξ ζοκεήηεξ 

εκυξ πεζνάιαημξ Ζθεηηνμπδιζηήξ Δκίζποζδξ υπμο μ ηαηαθφηδξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζε ιζα 

αηιυζθαζνα μλοβυκμο (βζα ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ) ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή O
2-

 πανέπεηαζ ζηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα απυ ημκ θμνέα YSZ. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ παναηδνμφιε ηδκ 

ζοιπενζθμνά πμο αθέπμοιε ζημ πήια 2.13c. Διθακίγμκηαζ δφμ παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ, 

ιζα πθαηζά ημνοθή απυ ηδκ αένζα θάζδ (α2 ηαηάζηαζδ) ηαζ ιζα πζμ μλεία (α3 ηαηάζηαζδ) 

πμο ηαηαθαιαάκεηαζ απυ έκα πζμ ζζπονά νμθδιέκμ μλοβυκμ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ α3 

ηαηάζηαζδ πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηα back-spillover είδδ μλοβυκμο δνμοκ ζακ πνμςεδηέξ βζα 

ημ πανεπυιεκμ μλοβυκμ επεζδή ημ ηεθεοηαίμ πδβαίκεζ ζε πζμ αζεεκείξ (ηαζ ςξ ζοκέπεζα πζμ 

δναζηζηά) νμθδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα (ιζηνυηενεξ εενιμηναζίεξ 

νυθδζδξ). Σα παναπάκς ηαεχξ ηαζ πεζνάιαηα ζε UHV ιε πνήζδ ζζμηυπμο 
18

Ο2 ζε πθήνςξ 

δζεζπανιέκα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα Pt/YSZ, Pt/(W
+6

-doped-TiO2) ηαζ Pt/β-Al2O3, μδδβμφκ 

ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηάθθμο-θμνέα [84, 

162]. 

 

πήια 2.13: Φάζια TPD απυ θεπηά οιέκζα Pt εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ ιεηά απυ 

νυθδζδ μλοβυκμο ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (>200
μ
C) ηαζ ιέηνζμοξ νοειμφξ εένιακζδξ (0.15-

1.5
o
C) a. Ρυθδζδ ημο αενίμο b. Ζθεηηνμπδιζηή νυθδζδ c. Μζηηή νυθδζδ.[84] 
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2.5.4 Κπθιηθή βνιηακεηξία (Cyclic Voltammetry, CV) 

Ζ εονέςξ βκςζηή ηεπκζηή ηδξ ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ, είκαζ ιζα ηεπκζηή ιε ηδκ 

μπμία ιπμνεί ηακείξ κα ακηθήζεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εζδχκ πμο 

ανίζημκηαζ νμθδιέκα ζε ιεηαθθζηά δθεηηνυδζα εκαπμηεεεζιέκα ζε ζηενεμφξ δθεηηνμθφηεξ 

ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζε ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο. Καηά ημ πανεθευκ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί 

βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ φπανλδξ ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ δφμ εζδχκ μλοβυκμο πάκς ζε 

επζθάκεζα πθαηίκαξ. ημ πήια 2.14 θαίκεηαζ έκα πείναια ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ ιε 

βναιιζηή ζάνςζδ ημο δοκαιζημφ ζημοξ 480°C ηαζ pO2=0.1kPa πνδζζιμπμζχκηαξ δθεηηνυδζμ 

Pt εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ[15, 53]. Ζ πνχηδ ημνοθή ακαβςβήξ μλοβυκμο ακηζζημζπεί ζημ 

ηακμκζηά νμθδιέκμ μλοβυκμ ηδξ αένζαξ θάζδξ (β-θάζδ) εκχ δ δεφηενδ ημνοθή ακαβςβήξ δ 

μπμία ειθακίγεηαζ ιυκμ ιεηά απυ παναηεηαιέκδ επζαμθή εεηζημφ νεφιαημξ ακηζζημζπεί ζημ 

δζαπευιεκμ ζμκηζηυ είδμξ (δ-θάζδ) μλοβυκμο (backspillover oxidic oxygen). Πανυιμζα 

απμηεθέζιαηα πνμηφπημοκ ηαζ απυ πεζνάιαηα ζε οπενορδθυ ηεκυ (UHV)[53]. 

 

 

UWR=300 mVPt
653 K
0.1 kPa

tH / s

5
10
20
40
100
200
300
400
600
800

δ
γ

-600 -400 -200 0 200 400

UWR / mV

-15

-10

-5

0

5

I 
/ 
μ

A 5

800

5

800

 

 

πήια 2.14: Φάζια ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ ζημοξ T=480°C ηαζ 2Op =0.1 kPa πνδζζιμπμζώκηαξ 

δθεηηνόδζμ Pt εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ όπμο θαίκεηαζ δ επίδναζδ ημο πνόκμο παναιμκήξ tH ζε ζηαεενό 

δοκαιζηό UWR= 300 mV, ζηδκ ακαβςβή ηςκ β- ηαζ δ-states ηςκ νμθδιέκςκ μλοβόκςκ. Ροειόξ 

ζάνςζδξ: 30 mV/s[53].  
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2.5.5 Φαζκαηνζθνπία ζύλζεηεο αληίζηαζεο (AC impedance spectroscopy) 

Ζ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημζημπίαξ ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ (AC Impedance Spectroscopy) 

είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ ηαζ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηεπκζηέξ ηυζμ ζηδκ οβνή υζμ ηαζ 

ζηδ ζηενεή δθεηηνμπδιεία. ηδνίγεηαζ ζηδκ εθανιμβή εκυξ εκαθθαζζυιεκμο δοκαιζημφ 

ιζηνήξ έκηαζδξ (ζοπκυηδηαξ f) πάκς ζημ ζοκεπέξ δοκαιζηυ ημο ηαηαθφηδ εκυξ 

δθεηηνμπδιζημφ ζοζηήιαημξ πμο ανίζηεηαζ ζε ζηαεενή ηαηάζηαζδ (ζζμννμπίαξ ή ιδ) ηαεχξ 

ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ παθάνςζδξ ημο ζοζηήιαημξ ζηδ κέα ζηαεενή ηαηάζηαζδ, ιεηνχκηαξ 

ηδκ ειπέδδζδ Ε ζοκανηήζεζ ηδξ ζοπκυηδηαξ f (δζαβνάιιαηα Bode) [15, 48, 49]. 

 

 

 

πήια 2.15: Φάζιαηα θαζιαημζημπίαξ ζύκεεηδξ ακηίζηαζδξ (Nyquist plots) αενίμο ιίβιαημξ CH4, O2, 

ζε ζύζηδια Pd/YSZ βζα δζάθμνεξ ηζιέξ ημο δοκαιζημύ ημο ηαηαθύηδ[48]. Σζιή δοκαιζημύ ακμζπημύ 

ηοηθώιαημξ o
WRU = -0.13 V. 

 

Λυβς ηδξ ιζηνήξ έκηαζδξ ημο εκαθθαζζυιεκμο δοκαιζημφ (10-20 mV) πμο 

εθανιυγεηαζ ζημ ζοκεπέξ δοκαιζηυ ημο ηαηαθφηδ, δ ζπέζδ νεφιαημξ-δοκαιζημφ είκαζ 

βναιιζηή ιε απμηέθεζια αηυια ηαζ ακηζδνάζεζξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο πμο παναηηδνίγμκηαζ 

απυ εηεεηζηή ελάνηδζδ νεφιαημξ-δοκαιζημφ, κα ειθακίγμκηαζ ςξ ακηζζηάζεζξ ζε ζοζημζπία 

ιε έκακ ποηκςηή. οκεπχξ ηάεε πναβιαηζηή ςιζηή ακηίζηαζδ εκυξ δθεηηνμδίμο ειθακίγεηαζ 

ςξ ζδιείμ εκχ ηάεε ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ θμνηίμο (πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηνζεπζθάκεζα, 

tpb) ειθακίγεηαζ ςξ διζηφηθζμ (ζζμδφκαιμ ηφηθςια ακηίζηαζδξ-ποηκςηή εκ παναθθήθς) 

[15, 48, 49]. 

Σμ πήια 2.15 δείπκεζ έκα πανάδεζβια ζοιπενζθμνάξ ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο Pd 

εκαπμηεεεζιέκμο ζε ζηενευ δθεηηνμθφηδ YSZ ηαζ εηηεεεζιέκμο ζε αένζμ ιίβια CH4/O2 [40]. 

Ζ ακηίζηαζδ ZRe ακηζζημζπεί ζηδκ ςιζηή ακηίζηαζδ ημο δθεηηνμδίμο εκχ ηα διζηφηθζα C1 

ηαζ C2 ζοζπεηίγμκηαζ  ιε ηδκ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ θμνηίμο: 
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O
2-

  O(a)+2e
- 
                                                     (1.6) 

πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηνζεπζθάκεζα ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ-ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο-αενίμο 

(three phase boundary, tpb). 

Σμ διζηφηθζμ C1 ακηζζημζπεί ζηα tpb ηα μπμία είκαζ ηαθοιιέκα απυ ηδκ μλεζδςιέκδ 

ιμνθή ημο Pd (PdO), εκχ ημ διζηφηθζμ C2 ακηζζημζπεί ζηα tpb πμο είκαζ ηαθοιιέκα απυ 

ακδβιέκμ ιεηαθθζηυ Pd. Σμ ηάεε έκα απυ ηα διζηφηθζα C1 ηαζ C2 ακηζζημζπεί ζε ηζιέξ 

πςνδηζηυηδηαξ Cd,1 ηαζ Cd,2, οπμθμβζζιέκεξ απυ ηδ ζπέζδ ZReCd,i = 2πfm,i υπμο i=(1,2) ηαζ fm,i 

είκαζ δ ζοπκυηδηα ζηδκ ημνοθή ημο διζηοηθίμο i. Απυ ημ πήια 2.14 πνμηφπηεζ υηζ Cd,1  

0.1ιF/cm
2
 ηαζ Cd,2  0.1 ιε 10 ιF/cm

2
. Σμ ηνίημ διζηφηθζμ C3 είκαζ ημ διζηφηθζμ πμο 

ακηζζημζπεί ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζπθμζημζαάδα πμο ζπδιαηίγμοκ ηα δζαπευιεκα 

(backspillover) είδδ ηαζ απμηεθεί ημ “backspillover διζηφηθζμ”. Διθακίγεηαζ ιυκμ υηακ 

επζαάθθμκηαζ εεηζηά δοκαιζηά UWR, υηακ δδθαδή ζυκηα O
2-

 πανέπμκηαζ απυ ημκ δθεηηνμθφηδ 

ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Ακηζζημζπεί επίζδξ ζε ιζα πςνδηζηυηδηα Cd,3 (οπμθμβζζιέκδ 

λακά απυ ηδ ζπέζδ ZRe,3Cd,3 = 2πfm,3) ηαζ παίνκεζ ηζιή ίζδ ιε Cd,3=200 ιF/cm
2
. Οθείθεηαζ 

ζηδκ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ θμνηίμο, ελίζςζδ (1.6), πμο θαιαάκεζ πχνα ζε μθυηθδνδ ηδκ 

εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ επζθάκεζα ημο ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο. 

Ζ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημζημπίαξ ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ζε πνυζθαηδ 

ιεθέηδ [49] ιε ζημπυ κα δζενεοκδεεί δ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηαθοηζηχκ δθεηηνμδίςκ Au, Pt 

ηαζ Rh (πμο είκαζ εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ) ηαηά ηδκ επζαμθή δοκαιζημφ ζηδ δζεπζθάκεζα 

ιεηάθθμο/YSZ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ (320°C -500°C) οπυ μλεζδςηζηέξ ηαζ ακαβςβζηέξ 

ζοκεήηεξ. Ζ επελενβαζία ηςκ θαζιάηςκ ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ ηςκ ακςηένς ζοζηδιάηςκ 

ιέζς ηδξ πνμζμιμίςζδξ ιε ηδ ζφκεεηδ ακηίζηαζδ Gerischer, έδεζλε πςξ ιεηααμθή ημο 

δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ UWR μδδβεί ζε ιεηααμθή ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ 

ιεηάθθμο/αένζαξ θάζδξ (πήια 2.16). Οζ ιεβάθεξ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ 

(ηάλεςξ 100 ηαζ 1000 ιF/cm
2
 ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ) ηαηά ηζξ ακμδζηέξ πμθχζεζξ, 

θακενχκμοκ ηδ δδιζμονβία ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δζπθμζημζαάδαξ πμο εηηείκεηαζ ζε 

μθυηθδνδ ηδ δζεπζθάκεζα δθεηηνμδίμο/αένζαξ θάζδξ υπςξ πνμαθέπεζ άθθςζηε δ εεςνία ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ. Συζμ δ ηάλδ ιεβέεμοξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ υζμ 

ηαζ δ αηνίαεζα ηδξ πνμζμιμίςζδξ ηςκ θαζιάηςκ ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ εθέβπεδηακ απυ 

ακηίζημζπα ηοηθζηά αμθηαιμβναθήιαηα ηαζ ιεηνήζεζξ νεφιαημξ-οπένηαζδξ ζε ιυκζιδ 

ηαηάζηαζδ [49]. 
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πήια 2.16: Επίδναζδ ημο δοκαιζημύ UWR ημο ηαηαθύηδ ζηδ πςνδηζηόηδηα ηδξ δζεπζθάκεζαξ 

ιεηάθθμο/αένζαξ θάζδξ βζα ηα ζοζηήιαηα Pt/YSZ, Au/YSZ ηαζ Rh/YSZ. C1=1/2πfmaxR1 (πνμζμιμίςζδ ιε 

ζζμδύκαιμ ηύηθςια R(RC)) ηαζ C2=(rs/rp)1/2 YoK
-1/2

 (πνμζμιμίςζδ ιε ηδ ζύκεεηδ ακηίζηαζδ 

Gerischer) [49] (α) Σνίβςκα: Pt/YSZ-1.5% O2, 420°C, Κύηθμζ: Au/YSZ-20% O2, 400°C, Κθεζζηά 

ηεηνάβςκα: Rh/YSZ-3% O2, 400°C, Ακμζπηά ηεηνάβςκα: Rh/YSZ-10% O2, 400°C. (α) Σνίβςκα: Pt/YSZ-

1.5% Η2, 420°C, Κύηθμζ: Au/YSZ-2% H2/H2O, 500°C, Σεηνάβςκα: Rh/YSZ-2.5% H2/H2O, 400°C. 

 

οιπεναζιαηζηά, δ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημζημπίαξ ζφκεεηδξ ακηίζηαζδξ (AC 

impedance spectroscopy) ζε ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ πανέπεζ πεζζηζηέξ απμδείλεζξ 

βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ δθεηηνμπδιζηήξ δζπθμζημζαάδαξ πάκς απυ 

μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα ημο εηηεεεζιέκμο ζηδκ αένζα θάζδ ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο. Ζ 

πςνδηζηυηδηα αοηήξ ηδξ δζπθμζημζαάδαξ ιεηάθθμο/αενίμο είκαζ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 100-300 

ιF/cm
2
, ζοβηνίζζιδ ιε αοηή πμο ακηζζημζπεί ζε δζπθμζημζαάδα ιεηάθθμο/ζηενεμφ 

δθεηηνμθφηδ [15, 49]. 

2.5.6 Φαζκαηνζθνπία θωηνειεθηξνλίωλ από αθηίλεο Υ (XPS) 

Ζ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημζημπίαξ θςημδθεηηνμκίςκ απυ αηηίκεξ Υ (X-ray 

Photoelectron Spectroscopy, XPS ή Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA) 

απμηεθεί ιζα ζζπονή ηαζ ελαζνεηζηά επζθακεζαηά εοαίζεδηδ ηεπκζηή, πμο επζηνέπεζ ηδκ 

πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ επζθακεζχκ (ζε αάεμξ ιέπνζ 3-5 ιμκμζηνχιαηα) ηαζ ηδκ 

ελαβςβή πθδνμθμνζχκ βζα ημοξ πδιζημφξ δεζιμφξ ηςκ αηυιςκ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα 

ιέζς ηδξ παναηδνμφιεκδξ ιεηαηυπζζδξ ζηδκ εκένβεζα ζφκδεζδξ ηςκ εζςηενζηχκ 

δθεηηνμκζηχκ επζπέδςκ. Ζ παναπάκς ηεπκζηή ακαπηφπεδηε απυ ηδκ επζζηδιμκζηή μιάδα ημο 

Καε. K. Siegbahn (Nobel Φοζζηήξ, 1981) ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 εκχ ααζίγεηαζ 

ζηδ θςημδθεηηνζηή επίδναζδ πμο πνςημπαναηδνήεδηε απυ ημκ Einstein ημ 1905. 
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Ζ πνήζδ ηδξ παναπάκς ηεπκζηήξ πανείπε αζθαθείξ απμδείλεζξ υηζ ηα θαζκυιεκα 

spillover/backspillover είκαζ πναβιαηζηά ηαζ υηζ δ δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκδ δζάποζδ 

(backspillover) πνμςεδηζηχκ ζυκηςκ μλοβυκμο, Ο
δ-

, απμηεθεί ηδκ ανπή ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ. Ζ πνχηδ ιεθέηδ XPS ζε δθεηηνυδζα Ag εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ 

οπυ ζοκεήηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ (πανμπήξ ζυκηςκ μλοβυκμο O
2-

) δδιμζζεφεδηε ημ 

1983 [163] ηαζ πανείπε ιζα άιεζδ απυδεζλδ βζα ημ ζπδιαηζζιυ backspillover ζυκηςκ 

μλοβυκμο O
δ-

 ζηδκ επζθάκεζα ημο Ag (O1s ιε εκένβεζα ζφκδεζδξ ζηα 529.2 eV) οπυ ζοκεήηεξ 

επζαμθήξ εεηζημφ νεφιαημξ. Καηά ηδκ εθανιμβή εεηζημφ νεφιαημξ, παναηδνείηαζ 

ζπδιαηζζιυξ αημιζηά νμθδιέκμο μλοβυκμο (Ο1s ιε εκένβεζα ζφκδεζδξ ζηα 532.6 eV) ηαζ εκ 

ζοκεπεία ειθάκζζδ ημο ακζμκηζημφ είδμοξ ημο μλοβυκμο (Ο1s ιε εκένβεζα ζφκδεζδξ ζηα 529.2 

eV) ημ μπμίμ ηαζ πνμηαθεί ιζα ιζηνή ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ημο αημιζηά νμθδιέκμο 

μλοβυκμο. Σα παναπάκς ζοιπενάζιαηα επζαεααζχεδηακ ηαζ απυ ημοξ Göpel et al. μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηεπκζηέξ XPS, UPS ηαζ EELS ιεθέηδζακ ημ ηαηαθοηζηυ ζφζηδια 

Ag/YSZ οπυ ζοκεήηεξ επζαμθήξ δθεηηνμπδιζημφ δοκαιζημφ[37]. 

 

                             

α
β

γ δ

A

B

C

538 536 534 532 530 528 526 524

Eb / eV

716 718 720 722 724 726 728

Ek / eV

α
β

 

 

πήια 2.17: Επίδναζδ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ πανμπήξ ζόκηςκ O
2- 

ζημ XPS θάζια ημο O1s ζε ηαηαθύηδ Pt 

εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ ζημοξ 400°C[36]. (A) ΔUWR= 0, I= 0; (B) ΔUWR= 1.2 V, I= 40 ιA; (C) O1s 

θάζια δζαθμνάξ. 
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Μία πανυιμζα εηηεκήξ ιεθέηδ XPS ζε ηαηαθοηζηά ζηνχιαηα Pt εκαπμηεεεζιέκα ζε 

YSZ (πήια 2.17) [36] έδεζλε υηζ:  

I. Σα backspillover ζυκηα μλοβυκμο (O1s ζηα 528.8 eV) ζπδιαηίγμκηαζ πάκς ζηδκ 

εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ, ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο Pt, οπυ ζοκεήηεξ 

επζαμθήξ εεηζημφ νεφιαημξ (ημνοθή δ ζημ θάζια ημο πήιαημξ 2.17).  

II. Σμ αημιζηά νμθδιέκμ μλοβυκμ (O1s ζηα 530.2 eV) ζπδιαηίγεηαζ επίζδξ οπυ ζοκεήηεξ 

επζαμθήξ εεηζημφ νεφιαημξ (ημνοθή β ζημ θάζια ημο πήιαημξ 2.17). Οζ ιέβζζηεξ 

ηζιέξ ηάθορδξ ηςκ θάζεςκ β ηαζ δ είκαζ ζοβηνίζζιεξ ηαζ ηδξ ηάλεςξ ημο 0.5 δ ηάεε 

ιία.  

III. Σα backspillover ζυκηα μλοβυκμο (δ-θάζδ) είκαζ πμθφ θζβυηενμ εκενβά βζα ηδκ 

ακηίδναζή ημοξ ιε ημ ακαβςβζηυ πενζαάθθμκ (H2 ηαζ CO) εκυξ εαθάιμο οπενορδθμφ 

ηεκμφ απ’ υηζ ηα αημιζηά νμθδιέκα μλοβυκα  

Αοηέξ μζ παναηδνήζεζξ πανέπμοκ ιζα άιεζδ ελήβδζδ ηδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ υηακ βίκεηαζ πνήζδ ζηενεχκ δθεηηνμθοηχκ, αβςβχκ ζυκηςκ 

μλοβυκμο, O
2-

[36]. Ζ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο ΥPS απυ ημοξ Lambert et al., επζαεααίςζε 

πνυζθαηα υηζ ηα δθεηηνμπδιζηχξ εθεβπυιεκα ιεηαηζκμφιεκα (backspillover) ζυκηα καηνίμο 

απμηεθμφκ ηδκ πδβή ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ αβςβμί ζυκηςκ 

καηνίμο, Na
+
, ςξ ζηενεμί δθεηηνμθφηεξ (π.π. α"-Al2O3)[39, 40]. 

 

2.5.7 Φαζκαηνζθνπία θωηνειεθηξνλίωλ ππεξηώδνπο (UPS) 

διακηζηέξ παναηδνήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ανπή ημο θαζκμιέκμο NEMCA έπμοκ 

επίζδξ βίκεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηεπκζηή ηδξ θαζιαημζημπίαξ θςημδθεηηνμκίςκ 

οπενζχδμοξ (Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy, UPS). Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

παναπάκς ηεπκζηή (πήια 2.18) είκαζ δοκαηυ κα οπμθμβζζεεί ημ ένβμ ελυδμο, s , ιζαξ 

επζθάκεζαξ. Ο οπμθμβζζιυξ αοηυξ ααζίγεηαζ ζηδκ εηπμιπή ηςκ δεοηενμβεκχκ δθεηηνμκίςκ, 

πμο ζοιααίκεζ ζε ιία εκενβεζαηή πενζμπή ΓΔ (ΓΔ=ΔΚ
s
max-EK

s
min, υπμο ΔΚ

s
max ακηζζημζπεί 

ζημ επίπεδμ Fermi ηαζ ΔΚ
s
min ακηζζημζπεί ζημ ζδιείμ πμο ζοιααίκεζ απυημιδ πηχζδ ημο 

ζήιαημξ ηςκ δεοηενμβεκχκ δθεηηνμκίςκ, cut-off energy).  

Οζ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδ ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ αθμνμφζακ ζε δθεηηνυδζα Pt ηαζ Ag εκαπμηεεεζιέκα ζε YSZ[37]. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο ζοζηήιαημξ Ag/YSZ (πήια 2.18), ανέεδηε υηζ δ 

ιεηααμθή ζημ ένβμ ελυδμο ηδξ εηηεεεζιέκδξ ζηδκ αένζα θάζδ επζθάκεζαξ ημο Ag ήηακ πμθφ 

ημκηά ζηδ ιεηααμθή ημο δοκαιζημφ ημο δθεηηνμδίμο ΓUWR. 
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πήια 2.18: Φάζια θςημδθεηηνμκίςκ οπενζώδμοξ από δθεηηνόδζα Ag/YSZ [37] βζα (a) ηαεμδζηή (b) 

ακμδζηή πόθςζδ ημο δθεηηνμπδιζημύ ηεθζμύ Ag|YSZ|Pd,PdO ζημοξ 820 K. ημ (c), θαίκεηαζ δ 

ιεηαηόπζζδ ηδξ Fermi edge ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο Ag οπό ζοκεήηεξ ακμδζηήξ πόθςζδξ (ιεβεεοιέκδ x5). 

 

Συζμ ημ επίπεδμ Fermi υζμ ηαζ ημ ένβμ ελυδμο απμιμκςιέκςκ ζςιαηζδίςκ Ag 

ανέεδηε επίζδξ κα ιεηααάθθεηαζ ιε ηδκ οπένηαζδ ημο δθεηηνμδίμο ημο Ag αθθά μζ 

ιεηααμθέξ αοηέξ ήηακ ιζηνυηενεξ απ’ αοηέξ πμο παναηδνήεδηακ ζε ζοκεπέξ ζηνχια Ag. 

 

2.5.8 Εληζρπκέλε από ηελ επηθάλεηα θαζκαηνζθνπία RAMAN (SERS) 

Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ φπανλδξ ημο δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκμο (ιέζς ημο δοκαιζημφ) 

ιδπακζζιμφ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ζυκηςκ μλοβυκμο (oxygen spillover-backspillover) ιεηαλφ 

ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ YSZ ηαζ Ag, έβζκε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ εκζζποιέκδξ απυ ηδκ 

επζθάκεζα θαζιαημζημπίαξ Raman (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS)[41]. 

 Όπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 2.19, ακμδζηή πυθςζδ πνμηαθεί αφλδζδ ζηδκ ηάθορδ ημο 

μλοβυκμο πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο Ag πμο απμδίδεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ειααδμφ ηδξ 

ημνοθήξ ημο Ο ζηα 815 cm
-1

, ηάηζ ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

θαζιάηςκ SERS επζθάκεζαξ Ag/YSZ ηαθοιιέκδξ ιε μλοβυκμ [164, 165]. Ζ ζοπκυηδηα αοηή 

είκαζ πζεακυ κα ακηζζημζπεί ζηδκ δυκδζδ Ο-Ο ηςκ αηυιςκ μλοβυκμο πμο ανίζημκηαζ 

νμθδιέκα ζηζξ ημζθυηδηεξ ηδξ δμιήξ (110) ημο Ag, δ μπμία απμηεθεί ηαζ ημκ ηονίανπμ 

ηνοζηαθθμβναθζηυ πνμζακαημθζζιυ πμθοηνοζηαθθζηχκ επζθακεζχκ Ag. Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ 

ηςκ Savinova ηαζ Doblhofer δείπκμοκ υηζ ημ θάζια αοηυ ιπμνεί κα ακηζζημζπεί ζηδκ ηάιρδ 

ημο δεζιμφ Ο-H. Πανάθθδθα, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 2.19, δ επζαμθή ακμδζημφ δοκαιζημφ 

πνμηαθεί ηαζ ιζα ιζηνή ιεηαηυπζζδ ηδξ ημνοθήξ Raman πνμξ ορδθυηενεξ ζοπκυηδηεξ, δ 

μπμία είκαζ εκδεζηηζηή βζα ιζα ιζηνή αφλδζδ ζημ ζεέκμξ ημο δεζιμφ Ο-Ο. ε ηάεε 
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πενίπηςζδ, έπεζ απμδεζπεεί υηζ ημ είδμξ Ο πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ημνοθή ζηα 815 cm
-1

 

απμηεθεί έκα ιδ εκενβυ ηαηαθοηζηά είδμξ (spectator species), βεβμκυξ πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

άπμρδ υηζ ζοκδέεηαζ ιε ημ δζαπευιεκμ (backspillover) ζμκηζηυ μλοβυκμ [164, 165]. Ζ μιάδα 

ημο Καε. Haller ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο [41] παναηήνδζακ ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ παιδθήξ 

γχκδξ ζοπκμηήηςκ κ~200 cm
-1

, πζεακχξ μθεζθυιεκδ ζηδ δυκδζδ Ag-O ημο ζμκηζηά 

νμθδιέκμο μλοβυκμο οπυ ζοκεήηεξ ακμδζηήξ πυθςζδξ.  
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πήια 2.19: In Situ Φάζια SERS νμθδιέκμο μλοβόκμο ζε επζθάκεζα Ag/YSZ ζημοξ 300°C [41] οπό 

ζοκεήηεξ (a) ακμζπημύ ηοηθώιαημξ (b) ηθεζζημύ ηοηθώιαημξ ιε UWR= -2 V (c) ηθεζζημύ ηοηθώιαημξ ιε 

UWR= +2 V. Σα θάζιαηα (b) ηαζ (c) ηαηεβνάθδζακ αθμύ ημ ζύζηδια έθηαζε ζε ιόκζιδ ηαηάζηαζδ. w = 

200 mW, ζηαεενά πνόκμο ιεηνδηή θςημκίςκ, η = 2 s, ssw = 2 cm
-1

. 

 

2.5.9 Μηθξνζθνπία εθπνκπήο θωηνειεθηξνλίωλ (PEEM) 

Ζ ηεπκζηή ηδξ ιζηνμζημπίαξ εηπμιπήξ θςημδθεηηνμκίςκ (PhotoElectron Emission 

Microscopy, PEEM) είκαζ ζδζαίηενα εθηοζηζηή ηαζ ζδιακηζηή βζα ιζα μθμηθδνςιέκδ 

ακάθοζδ πμο αθμνά ζε ιεηνήζεζξ ένβμο ελυδμο, ηαεχξ ηυζμ δ ηεπκζηή ημο παθθυιεκμο 

ποηκςηή (ηεπκζηή Kelvin probe) υζμ ηαζ δ θαζιαημζημπία θςημδθεηηνμκίςκ οπενζχδμοξ 

(UPS) πμο πνμακαθένεδηακ είκαζ μθμηθδνςιαηζηέξ ιέεμδμζ ιε πμθφ ιζηνή ακάθοζδ πχνμο 

(~mm).  

Ζ ηεπκζηή PEEM πνςημεθανιυζηδηε ηαζ ηαεζενχεδηε ζημ πχνμ ηδξ ηαηάθοζδξ απυ 

ημοξ Ertl [166-168], Block [169, 170] ηαζ Imbihl [159] ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ επζηοπχξ βζα ηδ 

ιεθέηδ ηδξ ηαθακηςηζηήξ ηαηαθοηζηήξ ζοιπενζθμνάξ επζθακεζχκ εοβεκχκ ιεηάθθςκ [168, 
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170]. Πνυζθαηα, δ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ απυ ημοξ Imbihl et al. [159]. Μεθεηήεδηακ ηυζμ πμνχδδ 

δθεηηνυδζα Pt πμο παναζηεοάζεδηακ ιε ηδ πνήζδ μνβακμιεηαθθζηήξ πάζηαξ, υζμ ηαζ 

ιζηνμδθεηηνυδζα Pt πάπμοξ ~500 Å πμο παναζηεοάζεδηακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 

ιζηνμθζεμβναθίαξ. Καζ βζα ημοξ δφμ ηφπμοξ δθεηηνμδίςκ μζ Imbihl et al. [46, 159] ανήηακ 

πμθφ ηαθή ζοιθςκία ιε ηδκ ελίζςζδ ιεηααμθήξ ένβμο ελυδμο-ιεηααμθήξ δοκαιζημφ: 

 WRUe                                                            (2.9) 

υπςξ αοηή πνμέηορε ηαζ απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ένβμο ελυδμο ιε ηζξ ηεπκζηέξ παθθυιεκμο 

ποηκςηή (Kelvin probe) ηαζ UPS. 
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πήια 2.20: (α) Εζηόκα PEEM από ιζηνμδμιή Pt/YSZ πμο δείπκεζ ηνεζξ ηοηθζηέξ πενζμπέξ YSZ, 

ζοκδεδειέκεξ ιεηαλύ ημοξ ιε ζηεκέξ θςνίδεξ, πενζηοηθςιέκεξ από θζθι Pt[46]. (α) Σμπζηέξ ιεηααμθέξ 

ηδξ θςηεζκόηδηαξ ηςκ οπό ζδιείςζδ ηιδιάηςκ (1, 2 ηαζ 3) (α) ηαηά ηδ δζάνηεζα δθεηηνμπδιζηήξ 

άκηθδζδξ ζημοξ T = 695 K[46]. 

Σμ πήια 2.20α δείπκεζ έκα δθεηηνυδζμ Pt (θςηεζκή πενζμπή) εκαπμηεεεζιέκμ ζε YSZ 

(ζημηεζκή πενζμπή)[46]. Τπάνπμοκ ηνεζξ ηοηθζηέξ πενζμπέξ απυ ηαεανή YSZ ζοκδεδειέκεξ 

ιεηαλφ ημοξ ιέζς πμθφ θεπηχκ θςνίδςκ απυ YSZ. Ζ οπυθμζπδ επζθάκεζα είκαζ ηαθοιιέκδ 

απυ Pt. Σα επίπεδα Fermi ημο δθεηηνμδίμο Pt ηαζ ημο ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ YSZ 

ελζζχκμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημκηά ζημ δθεηηνυδζμ. Όιςξ, δ YSZ ειθακίγεηαζ ζηζξ εζηυκεξ 
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PEEM πμθφ πζμ ζημηεζκή απυ υηζ ημ θζθι Pt, αθμφ έπεζ αιεθδηέα ποηκυηδηα ηαηαζηάζεςκ 

ζημ επίπεδμ Fermi ζε ζφβηνζζδ ιε έκα ιέηαθθμ υπςξ μ θεοηυπνοζμξ, Pt. 

ημ πήια 2.20α θαίκεηαζ ηαεανά πχξ δ επζαμθή δοκαιζημφ, UWR, έπεζ ςξ ζοκέπεζα 

αθθαβέξ ζηδ θςηεζκυηδηα ηαζ ζοκεπχξ ζημ ένβμ ελυδμο Φ, ημο βεζςιέκμο ηαηαθοηζημφ 

δθεηηνμδίμο Pt (πενζμπέξ 2 ηαζ 3) ηαζ ηδξ αηάθοπηδξ επζθάκεζαξ ηδξ YSZ (πενζμπή 1), ζε 

ζοιθςκία ιε ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ δομ επζπέδςκ Fermi πμο ζογδηήεδηε πνμδβμοιέκςξ. 

ημ πήια 2.20α θαίκμκηαζ μζ ιεηααμθέξ ημο ένβμο ελυδμο ζε ημπζηυ επίπεδμ, εζςηενζηά 

ηςκ ηνζχκ ηιδιάηςκ (ημ ηιήια 1 ανίζηεηαζ πάκς ζε YSZ εκχ ηα ηιήιαηα 2 ηαζ 3 ανίζημκηαζ 

πάκς ζε Pt). Όπςξ θαίκεηαζ ζ’ αοηυ ημ ζπήια, ημ ημπζηυ ένβμ ελυδμο (ημ μπμίμ είκαζ 

ακηζζηνυθςξ ακάθμβμ ηδξ ημπζηήξ θςηεζκυηδηαξ) αημθμοεεί ηδκ επζααθθυιεκδ ιεηααμθή ημο 

UWR. Δπμιέκςξ, αφλδζδ ημο δοκαιζημφ, UWR, μδδβεί ζε αφλδζδ ημο ένβμο ελυδμο, Φ, ηαζ 

ιείςζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ (εηπμιπή θζβυηενςκ δθεηηνμκίςκ) εκχ ιείςζδ ημο 

δοκαιζημφ εθαηηχκεζ ημ ένβμ ελυδμο, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ ζφιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ 

(2.9). 

 

2.5.10 Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζήξαγγνο (STM) 

Ζ ηεπκζηή ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιζηνμζημπίαξ ζήναββμξ (Scanning Tunneling 

Microscopy, STM) πμο εθανιυζηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημοξ Rohrer ηαζ Binning [171], 

είκαζ ιία ηεπκζηή πμθφ δζαδεδμιέκδ ζημοξ ημιείξ ηδξ επζζηήιδξ επζθακεζχκ, εηενμβεκμφξ 

ηαηάθοζδξ ηαζ δθεηηνμπδιείαξ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ζε αημιζηή ηθίιαηα ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ δθεηηνζηά αβχβζιςκ επζθακεζχκ ηυζμ οπυ ζοκεήηεξ οπενορδθμφ ηεκμφ 

υζμ ηαζ οπυ ζοκεήηεξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ αθθά ηαζ ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ, πνμζθένμκηαξ 

έηζζ ηδ δοκαηυηδηα παναηήνδζδξ ηδξ πδιεζμνυθδζδξ ηαζ ηδξ ακαδυιδζδξ ηαηαθοηζηχκ 

επζθακεζχκ. Μία ηαεανή απυδεζλδ ημο ιδπακζζιμφ ιεηαηίκδζδξ ζυκηςκ (ion backspillover) 

ςξ ανπή ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ςξ ζηενευξ 

δθεηηνμθφηδξ πνδζζιμπμζείηαζ α"-Al2O3, επζηεφπεδηε πνυζθαηα ιε πνήζδ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζήναββμξ οπυ ζοκεήηεξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ [42, 44, 172] (πήια 2.21). 

 Έκαξ ιμκμηνφζηαθθμξ Pt (10mm x 10mm x 1mm) ιε πνμζακαημθζζιυ Pt(111) 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ πνμζανιυζηδηε, ελαζθαθίγμκηαξ ηαθή ιδπακζηή ηαζ δθεηηνζηή επαθή, 

πάκς ζε δζζηίμ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ αβςβμφ ζυκηςκ καηνίμο, Na-α-Al2O3, ιε εθανιμβή 

θεπημφ οιεκίμο (<10 ιm) μνβακμιεηαθθζηήξ πάζηαξ Pt πενζιεηνζηά ημο ιμκμηνοζηάθθμο. Ωξ 

αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ ηαζ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ ημο δθεηηνμπδιζημφ ηεθζμφ πνδζζιμπμζήεδηε 
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Pt πμο εκαπμηέεδηε ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά ημο δθεηηνμθφηδ απέκακηζ απυ ημκ ηνφζηαθθμ 

(πήια 2.21). 

 

     

 

πήια 2.21: πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζάηαλδξ STM πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδ 

ιεθέηδ ηδξ επζθάκεζαξ Pt(111) ημο δθεηηνμδίμο-ηαηαθύηδ [42, 44, 172].  

Δθανιμβή ανκδηζηχκ νεοιάηςκ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ ιεηαηίκδζδ Na ζηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα Pt(111) (Na backspillover) δ μπμία ζε παιδθέξ επζθακεζαηέξ ηαθφρεζξ (<0.01) 

ζπδιαηίγεζ ιζα πενζμδζηή οπενδμιή Pt(111)-(12x12)-Na πάκς ζηδκ ήδδ πνμτπάνπμοζα δμιή 

Pt(111)-(2x2)-O (πήια 2.22α) ηαζ ακηζζημζπεί ζηδ δμιή πμο ζπδιαηίγεζ ημ μλοβυκμ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ζηδκ επζθάκεζά ημο. Δθανιμβή εεηζηχκ νεοιάηςκ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ 

μθμηθδνςηζηή απμιάηνοκζδ ημο καηνίμο ηαζ επμιέκςξ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ οπενδμιήξ 

Pt(111)-(12x12)-Na, αθήκμκηαξ άεζηηδ ηδκ οπενδμιή Pt(111)-(2x2)-O (πήια 2.22α).  

ημ πήια 2.22β θαίκεηαζ ζε ιζηνυηενδ ιεβέεοκζδ δ οπενδμιή ημο καηνίμο  ζε 

μθυηθδνδ ηδκ εηηεεεζιέκδ ζηδκ αένζα θάζδ επζθάκεζα ημο ιμκμηνοζηάθθμο Pt, υπμο ηάεε 

ζθαίνα είκαζ έκα άημιμ Na
δ+

[44, 173]. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηάεε άημιμ Na
δ+

 

δζαηανάζζεζ ημ δθεηηνμκζαηυ κέθμξ ανηεηχκ βεζημκζηχκ αηυιςκ Pt (ζε απυζηαζδ ~12 

αημιζηχκ δζαζηάζεςκ), έηζζ χζηε δ ζπδιαηζγυιεκδ απμηεθεζιαηζηή δζπθμζημζαάδα κα 

ειθακίγεηαζ “ποηκή” αηυιδ ηαζ ζε παιδθέξ (0.01) ηαθφρεζξ Na
δ+

. 

Μία πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ [45, 174] πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηεπκζηή ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ ζήναββμξ, επζαεααίςζε ημκ ιδπακζζιυ ιεηαηίκδζδξ ηςκ πνμςεδηζηχκ ζυκηςκ 

μλοβυκμο (oxygen spillover) απυ ζηενευ δθεηηνμθφηδ YSZ ζε ιμκμηνοζηαθθζηή επζθάκεζα 

Pt(111) ηαηά ηδκ επζαμθή ζηαεενμφ δοκαιζημφ, ςξ οπεφεοκμ βζα ηα θαζκυιεκα ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ (πήια 2.23) ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηάθθμο-θμνέα (πήια 

2.24). Ο ιμκμηνφζηαθθμξ ηδξ πθαηίκαξ είπε ημπμεεηδεεί ζημ ζηενευ δθεηηνμθφηδ ηδξ YSZ 

υπςξ ηαζ ζηδ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ ηδξ α"-Al2O3. 
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  (β) 

  (γ) 

 

πήια 2.22: Εζηόκεξ STM [42, 172] (αθζθηνάνζζηεξ) ηδξ ημπμβναθίαξ ηδξ επζθάκεζαξ Pt(111)/α"-Al2O3 

οπό ζοκεήηεξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ, όπμο θαίκμκηαζ (α) δ ηαεανή από Na επζθάκεζα ηαζ (α) δ ηαθοιιέκδ ιε 

Na επζθάκεζα. διείςζδ: (α) ειθάκζζδ ηδξ δμιήξ Pt(111)-(2x2)-O ημο νμθδιέκμο μλοβόκμο ηαζ (α) 

ειθάκζζδ ηδξ οπενδμιήξ Pt(111)-(1212)-Na ιεηά ηδκ δθεηηνμπδιζηή άκηθδζδ Na (Ut = +100 mV, It = 1.8 

nA, ιέβεεμξ ζάνςζδξ 319 Å) (β) Εζηόκα STM [44] (αθζθηνάνζζηδ) ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δζπθμζημζαάδαξ 

πμο ζπδιαηίγεηαζ από ηα ζόκηα Νa
δ+

 ιε ηδκ ιμνθή ιζαξ (12x12)-Na δμιήξ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

δθεηηνμδίμο Pt(111) ζε επαθή ιε ημκ θμνέα α"-Al2O3. 

 

Απυ ηδ ζηζβιή πμο δ δζάποζδ ηςκ ζυκηςκ O
2-

 θαιαάκεζ πχνα ζε απμζηάζεζξ ηδξ ηάλδξ 

ηςκ mm ζηδκ επζθάκεζα εκυξ ηαηαθοηζημφ οιεκίμο Pt(111), είκαζ ζαθέξ υηζ βζα ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ πθήνςξ δζεζπανιέκςκ κακμηνοζηάθθςκ Pt εκυξ ειπμνζημφ ηαηαθφηδ, ιπμνεί 
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κα πναβιαημπμζδεεί ζε απμζηάζεζξ πμθφ ιζηνυηενεξ (ηάλδξ ιενζηχκ nm). ηα πήιαηα 2.23 

ηαζ 2.24 ιπμνεί κα θακεί δ οπενδμιή Pt(111)-(12x12)-Ο πμο ζοκοπάνπεζ ιε ηδ δμιή Pt(111)-

(2x2)-O. Αοηυ οπμδδθχκεζ υηζ ημ πνμενπυιεκμ απυ ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ δζαπευιεκμ 

ακζμκζηυ είδμξ μλοβυκμο, ιπμνεί κα ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηδξ Pt(111) 

(ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ δμιή (12x12)-Ο) ζε δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ νυθδζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηακμκζηά νμθδιέκμ αημιζηυ μλοβυκμ (ημ μπμίμ ζπδιαηίγεζ ηδκ δμιή (2x2)-O) ιυκμ υηακ δ 

επζθάκεζα είκαζ ημνεζιέκδ απυ ηδ δμιή Pt(111)-(2x2)-O. 

 

 
 

πήια 2.23: Εζηόκα STM (αθζθηνάνζζηδ) ηδξ ημπμβναθίαξ ηδξ επζθάκεζαξ Pt(111)/YSZ, έπεζηα από 

εένιακζδ ζε αένα ηαζ ζοκεήηεξ ακμζπημύ ηοηθώιαημξ (ανζζηενά). Σα ακηίζημζπα θάζιαηα Fourier ηαζ 

μζ επελενβαζιέκεξ εζηόκεξ (δελζά) ακηζζημζπμύκ ζηζξ ηνεζξ πενζμπέξ πμο ειθακίγμκηαζ ηδκ ανπζηή εζηόκα 

ηαζ είκαζ: δ ημπμβναθία ηδξ ηαεανήξ επζθάκεζαξ Pt(111) (C), δ δμιή Pt(111)-(22)-O (B), ηαζ μζ δμιέξ 

Pt(111)-(22)-O ηαζ Pt(111)-(1212)-O (A). ηδκ πενζμπή (Α) δ δμιή (1212)-O ηαθύπηεζ ηδκ δμιή 

(22)-O δ μπμία όιςξ παναιέκεζ μναηή [45].   

 

 

 
 

πήια 2.24: Εζηόκα STM (αθζθηνάνζζηδ) ηδξ ημπμβναθίαξ ηδξ επζθάκεζαξ Pt(111)/YSZ, έπεζηα από 

επζαμθή εεηζημύ δοκαιζημύ (UWR=1 V) όπμο θαίκμκηαζ ηα δζαπεόιεκα ζόκηα O
2-

 πμο ζπδιαηίγμοκ ηδκ 
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οπενδμιή Pt(111)-(1212)-O οπενηαθύπημκηαξ ηδκ δμιή Pt(111)-(22)-O. Σμ ακηίζημζπμ θάζια  

Fourier θαίκεηαζ ζημ έκεεημ ζπήια [45]. 

2.5.11 Κβαληνκεραληθνί ππνινγηζκνί 

Πνυζθαηεξ εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιμκηέθα, ζοζηάδεξ μλοβυκμο νμθδιέκεξ ζε ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ Cu 

ηαζ Pt ιαγί ιε ζοκνμθδιέκα εεηζηά ή ανκδηζηά ζυκηα ή ζδιεζαηά θμνηία[54], επζαεααίςζακ 

ηδκ πεζναιαηζηά παναηδνμφιεκδ βναιιζηή ελάνηδζδ ημο ζεέκμοξ ημο δεζιμφ ημο μλοβυκμο 

ιε ιία ιεηαθθζηή επζθάκεζα ιε ημ ένβμ ελυδμο ηδξ επζθάκεζαξ αοηήξ (πήια 2.25α). Ζ 

εεςνδηζηά οπμθμβζζιέκδ ηθίζδ ηδξ εκένβεζαξ ζφκδεζδξ ιε ημ ένβμ ελυδμο, Φ, βζα ηδκ 

πενίπηςζδ ημο αημιζηά νμθδιέκμο μλοβυκμο πάκς ζε επζθάκεζα Pt (πήια 2.25α) είκαζ ίζδ 

ιε -0.5, έκακηζ ηδξ ηζιήξ -1 πμο έπεζ πεζναιαηζηά οπμθμβζζηεί απυ πεζνάιαηα 

εενιμπνμβναιιαηζγυιεκδξ εηνυθδζδξ (TPD) μλοβυκμο [30-32] ζε Pt, Ag ηαζ Pd. Ζ 

βναιιζηή αοηή ελάνηδζδ ανέεδηε επίζδξ ζημ πνχηδξ ηάλδξ εεςνδηζηυ επίπεδμ δζαηαναπήξ, 

θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ιυκμ ηδκ ηαεανά δθεηηνμζηαηζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο 

πνμηαθμφιεκμο απυ ηα ζυκηα πεδίμο ηαζ ημο πμθζημφ δεζιμφ ιεηάθθμο-μλοβυκμο. Ζ εκένβεζα 

ζφκδεζδξ ημο δέηηδ δθεηηνμκίςκ (μλοβυκμ) ιεζχκεηαζ (αολάκεζ) ηαεχξ αολάκεζ (ιεζχκεηαζ) 

ημ ένβμ ελυδμο, ιε βναιιζηυ ηνυπμ, θυβς ηςκ απςζηζηχκ (εθηηζηχκ) αθθδθεπζδνάζεςκ 

δζπυθμο-δζπυθμο ακάιεζα ζημ μλοβυκμ ηαζ ηα επίζδξ νμθδιέκα ανκδηζηά (εεηζηά) ζμκηζηά 

είδδ. Έηζζ, δ παναηδνμφιεκδ έκημκδ ιεηααμθή ζηδκ εκένβεζα εηνυθδζδξ ημο μλοβυκμο 

θαιαάκεζ πχνα ελ’ αζηίαξ ηςκ δθεηηνμζηαηζηχκ “through the vacuum” αθθδθεπζδνάζεςκ  ηαζ 

πμθφ θίβμ ζε αθθδθεπζδνάζεζξ “through the metal”[54]. Μζα πνυζθαηδ ιεθέηδ ηςκ Leiva ηαζ 

Sánchez [175] ακέπηολε ηζξ αζηίεξ ηαζ απέδεζλε εεςνδηζηά βζαηί μζ ιεηααμθέξ ζημ ένβμ 

ελυδμο εκυξ εηηεεεζιέκμο ζηδκ αένζα θάζδ ηαηαθοηζημφ δθεηηνμδίμο αημθμοεμφκ ιε ζπέζδ 

έκα πνμξ έκα ηζξ αθθαβέξ ζημ δοκαιζηυ ημο. Ζ ελήβδζδ βζα ηδκ έκα πνμξ έκα αοηή ζπέζδ 

ααζίζηδηε ζηζξ ιμκαδζηέξ ηαζ ζδζαίηενεξ ζδζυηδηεξ ηδξ δζεπζθάκεζαξ δθεηηνμδίμο 

ενβαζίαξ/ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ ενβαζία αοηή [175] ελδβείηαζ βζαηί 

δ δμιή ηδξ δζπθμζημζαάδαξ ζε αοηήκ ηδκ πενζμπή είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή απυ αοηήκ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ οβνχκ δθεηηνμθοηχκ. 
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πήια 2.25: (α) οζηάδα Pt25 [54, 176] πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ιμκηεθμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζαξ Pt(111). 

Σμ μλοβόκμ νμθάηαζ ζηζξ ηεκηνζηέξ “3-fold” ηεκέξ εέζεζξ. Φαίκεηαζ αηόιδ δ εέζδ νόθδζδξ ηςκ ζόκηςκ (ή 

ηςκ ζδιεζαηώκ θμνηίςκ) (α) Εκένβεζα νόθδζδξ ημο μλοβόκμο, De, ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο 

ένβμο ελόδμο, όπςξ ιεηνάηαζ ιε ηδ ιέεμδμ cluster ΗΟΜΟ (highest occupied molecular orbital) βζα ηδκ 

Pt25/O. Οζ ηαιπύθεξ ακηζζημζπμύκ ζε ζοζηάδεξ ιε ζδιεζαηό θμνηίμ (PC). Δείπκμκηαζ επίζδξ ηόζμ δ 

ηαιπύθδ Stark όζμ ηαζ δ πθήνδξ ηαιπύθδ SCF[54].  

 

Σα ακςηένς απμηεθέζιαηα πανέπμοκ ιία απ’ εοεείαξ ελήβδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ηαζ ζοκζζημφκ έκα ηαθυ εεςνδηζηυ οπυααενμ βζα 

ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο νυθμο ηςκ εκζζποηχκ ζηδκ εηενμβεκή 

ηαηάθοζδ. 

 

2.5.12 Μαζεκαηηθή κνληεινπνίεζε θαη θαλόλεο ηεο Ηιεθηξνρεκηθήο Ελίζρπζεο 

Γζα ηδ ιμκηεθμπμίδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ηαζ ηςκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηάθθμο-θμνέα, πνδζζιμπμζήεδηε ιία πνμζέββζζδ ηθαζζηήξ ιδπακζηήξ 

ηςκ ακηζδνάζεςκ [177] ιε απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ εκυξ ιαεδιαηζημφ ιμκηέθμο δζάποζδξ-

ακηίδναζδξ πνμςεδηζηχκ εζδχκ [15, 16, 55, 61]. Καζ ηα δφμ αοηά θαζκυιεκα είκαζ 

ιδπακζζηζηά ζζμδφκαια υηακ ςξ ζηενευξ δθεηηνμθφηδξ πνδζζιμπμζείηαζ αβςβυξ ζυκηςκ 

μλοβυκμο [15, 16, 61] ηαζ είκαζ δοκαηυ κα πενζβναθμφκ απυ ημκ ίδζμ ηφπμ ελζζχζεςκ. 

Γφμ ααζζηά πμζμηζηά ζοιπενάζιαηα ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ απυ ηα πμθθά 

παναδείβιαηα πμο έπμοκ ακαθενεεί ζηδ αζαθζμβναθία βζα ηα δφμ αοηά θαζκυιεκα [55]: 

 (α)  δ ανβή επζθακεζαηή δζάποζδ ηςκ πνμςεδηζηχκ εζδχκ είκαζ δοκαηυ κα πενζμνίγεζ ημ 

ιέβζζημ θυβμ πνμζαφλδζδξ, ν, μ μπμίμξ ιεηνήεδηε ζε πμθθέξ απυ ηζξ 

δδιμζζεοιέκεξ ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ [13, 15]. Δπίζδξ, δ αφλδζδ ημο 
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πάπμοξ ηςκ πμνςδχκ ηαηαθοηζηχκ οιεκίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ιεθέηεξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, πνμηαθεί ιείςζδ ζημ θυβμ πνμζαφλδζδξ ημο νοειμφ ν 

ελ’ αζηίαξ ηδξ ααειζαίαξ αλμκζηήξ ιείςζδξ, απυ ηδκ ηνζεπζθάκεζα πνμξ ηδκ ημνοθή 

ημο οιεκίμο, ηδξ επζθακεζαηήξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ πνμςεδηζηχκ εζδχκ Ο
2-

 ηα μπμία 

δζαπέμκηαζ ηαζ ακηζδνμφκ ζηδκ πμνχδδ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα.  

(α)  ηα κακμηνοζηαθθζηά ιεηαθθζηά ζςιαηίδζα οπμζηδνζβιέκα ζε θμνείξ υπςξ ZrO2, 

TiO2, CeO2 ηαεχξ ηαζ ζε εκζζποιέκμοξ θμνείξ υπςξ δ κημπανζζιέκδ ZrO2 ηαζ 

TiO2 [15, 16, 61, 178-180] είκαζ ζπεδυκ πθήνςξ ηαθοιιέκα απυ πνμςεδηζηά ζυκηα 

O
δ-

 πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ θμνέα ηαζ αοηυ ζοκζζηά ημκ επζηναηέζηενμ ιδπακζζιυ 

πμο ελδβεί ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηάθθμο-θμνέα.  

Μία πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πεζναιαηζηχκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ 

βίκεζ ηυζμ ιε πνήζδ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ υζμ ηαζ ηςκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ 

δδιμζζεοεεί ηαζ αθμνμφκ ζε ενβαζίεξ ηθαζζηήξ εκίζποζδξ, μδήβδζε ζηδ δζαηφπςζδ 

μνζζιέκςκ ηακυκςκ πμο ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ιίαξ ακηίδναζδξ ηυζμ ζε 

ημπζηυ επίπεδμ, δδθ. βζα ιζηνέξ ιεηααμθέξ ημο ένβμο ελυδμο ημο ηαηαθφηδ (<0.1 eV), υζμ 

ηαζ ζε βεκζηυηενμ επίπεδμ, δδθ. βζα υθμ ημ εφνμξ ηςκ πεζναιαηζηά ιεηνήζζιςκ ηζιχκ ημο 

ένβμο ελυδμο (1.5-2 eV) [15, 181, 182]. Απυ ηζξ ιεθέηεξ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ έπεζ 

ανεεεί βεκζηά υηζ βζα εονέα δζαζηήιαηα ηζιχκ ημο δοκαιζημφ ημο ηαηαθφηδ, UWR, μ 

ηαηαθοηζηυξ νοειυξ, r, ελανηάηαζ εηεεηζηά απυ αοηυκ, ζφιθςκα ιε ηδ ελίζςζδ: 

 *
WR WR

o b

α e U Ur
ln

r k T

   
 

 
                                              (2.10)  

υπμο α ηαζ *

WRU  είκαζ ζηαεενέξ πμο ελανηχκηαζ απυ ημκ εηάζημηε ηαηαθφηδ ηαζ ακηίδναζδ. 

Ζ πανάιεηνμξ α, ζοκήεςξ παίνκεζ ηζιέξ ιεηαλφ -1 ηαζ 1 [13, 14]. Ζ  παναπάκς βεκζηά 

παναηδνμφιεκδ ηζκδηζηή έηθναζδ θυβς ηδξ ελίζςζδξ (2.9) ιπμνεί ζζμδφκαια κα βναθηεί ςξ: 

   
 *

o b

α Φ Φr
ln

r k T

  
 

 
                                              (2.11) 

πμο πενζβνάθεζ ηζξ ιεηααμθέξ ημο νοειμφ ηςκ ακηζδνάζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ επαβυιεκεξ 

ιεηααμθέξ ζημ ένβμ ελυδμο, Φ, ηδξ ηαηαθοηζηήξ επζθάκεζαξ ηαηά ηζξ ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ 

εκίζποζδξ βζα εονφ θάζια ηζιχκ ημο ένβμο ελυδμο (0.2-1 eV) [13, 15]. Όηακ δ πανάιεηνμξ α 

(ζηαεενά NEMCA) είκαζ εεηζηή, ηυηε 
r

0
Φ

 
 

 
 ηαζ δ ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ είκαζ 
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δθεηηνυθμαδ, εκχ υηακ δ πανάιεηνμξ α είκαζ ανκδηζηή, ηυηε 
r

0
Φ

 
 

 
 ηαζ δ ηαηαθοηζηή 

ακηίδναζδ μκμιάγεηαζ δθεηηνυθζθδ. 

Δπμιέκςξ, δ ημπζηή ζοιπενζθμνά αθμνά ζε 

                    (α) δθεηηνυθμαδ               0
,










 Dpp

r
                                

ηαζ   (α) δθεηηνυθζθδ                0
,










 Dpp

r
  

ηαζ δζέπεηαζ απυ ημοξ ελήξ “ημπζημφξ” (local) ηακυκεξ: 

 

ΚΑΝΟΝΑ L1: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ δθεηηνόθμαδ ζοιπενζθμνά, όηακ 

μ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ (Α) νμθάηαζ ζζπονόηενα από ημ δόηδ δθεηηνμκίςκ (D) 

 ή ζζμδφκαια 

ΚΑΝΟΝΑ L1΄: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ δθεηηνόθμαδ ζοιπενζθμνά, εάκ 

δ ηζκδηζηή είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδόηδ (D) ηαζ ανκδηζηήξ ή ιδδεκζηήξ ςξ 

πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδέηηδ (Α). 

Ο παναπάκς ηακυκαξ είκαζ εφημθμ κα ηαηακμδεεί ακ θάαμοιε οπ’ υρζκ ιαξ ημ 

βεβμκυξ υηζ αφλδζδ ζημ δοκαιζηυ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ζημ ένβμ ελυδμο ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

επζθάκεζαξ, πνμηαθεί ζζπονμπμίδζδ ημο δεζιμφ πδιεζμνυθδζδξ ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ (D) 

ηαζ παθάνςζδ ημο πδιεζμνμθδηζημφ δεζιμφ ημο δέηηδ δθεηηνμκίςκ (Α) ιε ηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια υηακ αολάκεηαζ ημ ένβμ ελυδμο, κα αολάκεζ δ ηάθορδ 

ηδξ επζθάκεζαξ ζε (D) ιε ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ηδξ ηάθορδξ ζε (Α). 

ΚΑΝΟΝΑ L2: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ δθεηηνόθζθδ ζοιπενζθμνά, όηακ 

μ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ (Α) νμθάηαζ αζεεκέζηενα από ημ δόηδ δθεηηνμκίςκ (D)  

ή ζζμδφκαια 

ΚΑΝΟΝΑ L2΄: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ δθεηηνόθζθδ ζοιπενζθμνά, εάκ δ 

ηζκδηζηή είκαζ ανκδηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδόηδ (D) ηαζ εεηζηήξ ή ιδδεκζηήξ ςξ 

πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδέηηδ (Α). 

Κάκμκηαξ πανυιμζμοξ ζοθθμβζζιμφξ, υηακ ιεζχκεηαζ ημ ένβμ ελυδμο αολάκεζ δ ηάθορδ 

ηδξ επζθάκεζαξ ζε (Α) ιε ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ηδξ ηάθορδξ ζε (D). 
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Γεκζηά, κα ακαθένμοιε υηζ έκα ακηζδνχκ, i, μνίγεηαζ ςξ δθεηηνμκζμδέηηδξ (Α) υηακ 

αοηυ αολάκεζ ημ ένβμ ελυδμο ηδξ ηαηαθοηζηήξ επζθάκεζαξ, δδθ.  0









ij
i 


 ηαζ 

δθεηηνμκζμδυηδξ (D), υηακ ιεζχκεζ ημ ένβμ ελυδμο ηδξ ηαηαθοηζηήξ επζθάκεζαξ, δδθ.  

0









 ij
i 


. 

Οζ ημπζημί ηακυκεξ μδδβμφκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζημκ μνζζιυ ηεζζάνςκ απθχκ ηαζ 

βεκζηχκ (global) πεζναιαηζηχκ ηακυκςκ (G1-G4) πμο πενζβνάθμοκ ηα θαζκυιεκα εκίζποζδξ 

ζηδκ ηαηάθοζδ [15, 181-183]. Έηζζ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα πνμαθέρεζ ηακείξ ημ νοειυ ιζαξ 

ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ςξ ζοκάνηδζδ ημο ένβμο ελυδμο, Φ, ηαζ επμιέκςξ ηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ (δθεηηνυθμαεξ, δθεηηνυθζθεξ, ηφπμο δθαζζηείμο (volcano-

type) ή ακεζηναιιέκμο δθαζζηείμο (inverted volcano type)), ααζζγυιεκμξ ζηδκ ελάνηδζδ ημο 

νοειμφ απυ ηδ ζφζηαζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ, ζε ιζα ιδ εκζζποιέκδ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Ζ 

ελάνηδζδ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ απυ ημ ένβμ ελυδμο ζηζαβναθεί βεκζηυηενα ηδκ ίδζα ηάζδ 

ιε ηδκ ελάνηδζδ ημο νοειμφ απυ ηδ ιενζηή πίεζδ pD, υπμο pD είκαζ δ ιενζηή πίεζδ εκυξ 

ακηζδνχκημξ δυηδ δθεηηνμκίςκ.  

ΚΑΝΟΝΑ G1: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ αιζβώξ δθεηηνόθμαδ 

ζοιπενζθμνά όηακ δ ηζκδηζηή είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δόηδ δθεηηνμκίςκ (D) ηαζ 

ανκδηζηήξ ή ιδδεκζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δέηηδ δθεηηνμκίςκ (Α). 

ή ζζμδφκαια 

ΚΑΝΟΝΑ G1΄: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ αιζβώξ δθεηηνόθμαδ 

ζοιπενζθμνά όηακ μ δθεηηνμκζμδέηηδξ (Α) νμθάηαζ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα πμθύ 

ζζπονόηενα από ημκ δθεηηνμκζμδόηδ (D). 

ΚΑΝΟΝΑ G2: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ αιζβώξ δθεηηνόθζθδ 

ζοιπενζθμνά όηακ δ ηζκδηζηή είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δέηηδ δθεηηνμκίςκ (A) ηαζ 

ανκδηζηήξ ή ιδδεκζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δόηδ δθεηηνμκίςκ (D). 

ή ζζμδφκαια 

ΚΑΝΟΝΑ G2΄: Μία ηαηαθοηζηή ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ αιζβώξ δθεηηνόθζθδ 

ζοιπενζθμνά όηακ μ δθεηηνμκζμδόηδξ (D) νμθάηαζ ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα πμθύ ζζπονόηενα 

από ημκ δθεηηνμκζμδέηηδ (A). 
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ΚΑΝΟΝΑ G3: Μία ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ ζοιπενζθμνά δθαζζηείμο (ζοιπενζθμνά 

ιέβζζημο νοειμύ) όηακ ηαζ ηα δύμ ακηζδνώκηα είκαζ ζζπονά νμθδιέκα ζηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα. 

ΚΑΝΟΝΑ G4: Μία ακηίδναζδ επζδεζηκύεζ ζοιπενζθμνά ακεζηναιιέκμο δθαζζηείμο 

(ζοιπενζθμνά εθάπζζημο νοειμύ) όηακ ηαζ ηα δύμ ακηζδνώκηα είκαζ αζεεκώξ νμθδιέκα ζηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα, δδθ. δ ηζκδηζηή είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ ηόζμ βζα ημκ δέηηδ (A) όζμ ηαζ βζα 

ημκ δόηδ δθεηηνμκίςκ (D). 

Οζ 4 βεκζημί (global) αοημί ηακυκεξ (G1-G4) μδδβμφκ ζε ηνεζξ πναηηζημφξ ηακυκεξ, 

P1-P3, μζ μπμίμζ ιαξ οπμδεζηκφμοκ κα επζθέλμοιε ημκ ηφπμ ημο πνμςεδηή (δθεηηνμεεηζηυξ ή 

δθεηηνανκδηζηυξ) πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ημο νοειμφ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ, ιε αάζδ ηδ θφζδ (δυηδξ ή δέηηδξ δθεηηνμκίςκ) ημο πζμ ζζπονά 

νμθδιέκμο ζηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ακηζδνχκημξ. Αοημί είκαζ: 

ΚΑΝΟΝΑ P1: Ακ δ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηαθύπηεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ιε δέηηδ 

δθεηηνμκίςκ (Α), ηόηε ζοκίζηαηαζ ςξ εκζζποηήξ έκαξ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ (δθεηηνανκδηζηόξ).  

ΚΑΝΟΝΑ P2: Ακ δ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηαθύπηεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ιε δόηδ 

δθεηηνμκίςκ (D), ηόηε ζοκίζηαηαζ ςξ εκζζποηήξ έκαξ δόηδξ δθεηηνμκίςκ (δθεηηνμεεηζηόξ). 

ΚΑΝΟΝΑ P3: Ακ δ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα ηαθύπηεηαζ αζεεκώξ ηόζμ ιε δέηηδ (Α) 

όζμ ηαζ ιε δόηδ δθεηηνμκίςκ (D), ηόηε ςξ εκζζποηήξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηόζμ έκαξ 

δέηηδξ (Α) δθεηηνμκίςκ (δθεηηνανκδηζηόξ) όζμ ηαζ έκαξ δόηδξ (D) δθεηηνμκίςκ 

(δθεηηνμεεηζηόξ). 

Οζ ηακυκεξ P1-P3 ανίζημοκ εθανιμβή υηακ μζ ηζιέξ ηάθορδξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

επζθάκεζαξ απυ ημ πνμςεδηζηυ είδμξ είκαζ ιζηνέξ (<0.2) έηζζ χζηε αοηυξ κα ιδ ηαθφπηεζ ηζξ 

εκενβέξ εέζεζξ ηδξ επζθάκεζαξ. ημκ Πίκαηα 2.2 πανμοζζάγμκηαζ μζ ακηζδνάζεζξ πμο έπμοκ 

ιεθεηδεεί έςξ ηχνα, ηαλζκμιδιέκεξ ακάθμβα ιε ηδκ ελάνηδζδ ημο ηαηαθοηζημφ νοειμφ απυ 

ηδ ιεηααμθή ημο ένβμο ελυδμο ηδξ ηαηαθοηζηήξ επζθάκεζαξ [15]. Απυ ηδκ ιεθέηδ ημο Πίκαηα 

2.2, πνμηφπηεζ υηζ δ μθζηή ζοιπενζθμνά r vs. Φ είκαζ εοαίζεδηδ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ ζφζηαζδξ 

ηςκ ακηζδνχκηςκ ή ζημ είδμξ ημο ζυκημξ πμο άβεηαζ, βζα δεδμιέκδ ακηίδναζδ ηαζ ηαηαθφηδ. 

 

 

 

 

 

 



 Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ ηδξ Καηάθοζδξ   93 

 

Πίκαηαξ 2.2: Σαλζκόιδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζηδ αάζδ ελάνηδζδξ ηδξ 

“μθζηήξ” r vs. Φ ζοιπενζθμνάξ. 

 

1. Γκδζίςξ δθεηηνόθμαεξ ακηζδνάζεζξ 

Αληηδξώληα 

(D)          (A) 
Καηαιύηεο 

ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
pA/pD T (°C) 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο D 

r/pD)Φ 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο A 

r/pA)Φ 

Καλόλαο Αλαθ. 

C2H4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 12-16 260-450 + 0 G1 [15, 93] 

C2H4 O2 Pt α-Al2O3 238 180-300 + 0 G1 [15, 130] 

C2H4 O2 Pt TiO2 3.5-12 450-600 + 0 G1 [15, 128] 

C2H4 

C2H4 

O2 

O2 

Rh 

Ag 

ZrO2(Y2O3) 

ZrO2(Y2O3) 

0.05-2.6 

0.2-1.1 

250-400 

320-470 

+ 

+ 

0 

0 

G1 

G1 

[15, 101] 

[15, 108] 

C2H4 O2 IrO2 ZrO2(Y2O3) 300 350-400 + 0 G1 [15, 51, 64] 

C2H4 O2 RuO2 ZrO2(Y2O3) 155 240-500 + 0 G1 [63] 

CO O2 Pt CaF2 11-17 500-700 + 0 G1 [15, 127] 

CO O2 Pd ZrO2(Y2O3) 500 400-550 ? ? ? [15, 99] 

CH4 O2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-4.8 380-440 + 0 G1 [138] 

C3H6 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 20-120 320-420 + 0 G1 [15, 56] 

CH4 O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.02-2 650-850 + 0 G1 [15, 112] 

C6H6 H2 Pt α-Al2O3 0.02-0.12 100-150 0 ~0 G1 [15, 132, 133] 

C2H2 H2 Pt α-Al2O3 1.7-9 100-300 ? ? ? [134] 

H2 CO2 Rh ZrO2(Y2O3) 0.03-0.7 300-450 + 0 G1 [15] 

H2 
C2H2, 
C2H4 

Pd α-Al2O3 0.1-5.9# 70-100 0 0 G1 [138] 

H2S - Pt ZrO2(Y2O3) --- 600-750 ?  ? [15, 104] 

CH4 - Ag SrCe0.95Yb0.05O3 --- 750 ?  ? [15, 69] 

NH3 - Fe CaZr0.9In0.1O3-a 4-12kPa 530-600 +  G1 [140] 

NH3 - Fe K2YZr(PO4)3 4-12kPa 500-700 +  G1 [140] 

CH4 H2O Ni ZrO2(Y2O3) 0.05-3.5 600-900 + 0 G1 [15, 184] 

 

 

 

2. Γκδζίςξ δθεηηνόθζθεξ ακηζδνάζεζξ 

Αληηδξώληα 

        (D)          (A) 
Καηαιύηεο 

ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
pA/pD T (°C) 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο D 

r/pD)Φ 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο A 

r/pA)Φ 

Καλόλαο Αλαθ. 

C2H4 O2 Pt CaZr0.9In0.1O3-a 4.8 385-470 - + G2 [145] 

C2H4 O2 Pt CeO2 1.6-3.7 500 - + G2 [21] 

C2H4 O2 Pt YZTi10 3 400-475 ? ? ? [129] 

C2H4 O2 Ag α-Al2O3 0.3-0.4 240-280 - + G2 [108] 

CO O2 Ag α-Al2O3 0.1-10 360-420 0 + G2 [15] 

C3H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.9-55 350-480 0 + G2 [15, 18] 

CH3OH O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0-2 500 ? + G2 [74] 

CH4 O2 Au ZrO2(Y2O3) 0.1-0.7 700-750 0 + G2 [15, 59, 115] 

H2 N2 Fe CaZr0.9In0.1O3-a 0-3 440 ? ? ? [146] 

H2 C2H4 Ni CsHSO4 1 150-170 ? ? ? [15, 58] 

1 CH3OH Pt ZrO2(Y2O3) --- 400-500  ? ? [15, 99] 

 CH3OH Ag ZrO2(Y2O3) 
0-6 

kPa 
550-750  + G2 [15, 114] 

C2H4 NO Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-10 380-500 0 + G2 [100] 

C2H4 NO Pt α-Al2O3 0.1-1.1 280-400 ? ? ? [15] 

CO NO Pt α-Al2O3 0.3-5 320-400 0 + G2 [134] 

CO NO Pd ZrO2(Y2O3) 0.5-6.5 320-480 ~0 + G2 [106, 107]  

CO N2O Pd ZrO2(Y2O3) 2-50 440 - + G2 [106] 

 1-C4H8 Pd Nafion --- 70  ? G2 [23] 
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3. Ακηζδνάζεζξ ηύπμο δθαζζηείμο 

Αληηδξώληα 

(D)         (A) 
Καηαιύηεο 

ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
pA/pD T (°C) 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο D 

r/pD)Φ 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο A 

r/pA)Φ 

Καλόλαο Αλαθ. 

C2H4 O2 Pt Na3Zr2Si2PO12 1.3-3.8 430 - + G3 [185] 

CO O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.2-55 468-558 + - G3 [15] 

CO O2 Pt α-Al2O3 0.5-20 300-450 - + G3 [15, 131] 

H2 O2 Pt 
H2O - 0.1N 

KOH 
0.3-3 25-50 + - G1 [15, 25] 

H2 O2 Pt Nafion 0.2-5 25 + - G3 [15, 22] 

SO2 O2 Pt V2O5-K2S2O7 1.8 350-450 ? ? ? [27] 

C3H6 NO Pt α-Al2O3 2-70 375 - + G3 [136] 

H2 NO Pt α-Al2O3 0.3-6 360-400 - + G3 [100] 

 

 

 

        4. Ακηζδνάζεζξ ηύπμο ακεζηναιιέκμο δθαζζηείμο  

Αληηδξώληα 

(D)            (A) 
Καηαιύηεο 

ηεξεόο 

Ηιεθηξνιύηεο 
pA/pD T (°C) 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο D 

r/pD)Φ 

Κηλεηηθή 

ωο πξνο A 

r/pA)Φ 

Καλόλαο Αλαθ. 

C2H4 O2 Pt TiO2 0.2-0.3# 450-600 + + G4 [15, 128] 

C3H6 O2 Pt YZTi10 5 400-500 ? ? ? [129] 

CO O2 Ag ZrO2(Y2O3) 0.6-14 350-450 + + G4 [15, 186] 

CO O2 Ag-Pd alloy ZrO2(Y2O3) 3.5-12.5 450-500 + + G4 [116] 

CO O2 Au ZrO2(Y2O3) 3-53 450-600 + 0 G4 [15, 59, 115] 

C2H6 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.06-7 270-500 + + G4 [15, 146] 

CH4 O2 Pt ZrO2(Y2O3) 0.02-7 600-750 + + G4 [15, 94] 

CH3OH O2 Pt ZrO2(Y2O3) 3-45 300-500 + ? ? [15, 98] 

H2 CO2 Pd ZrO2(Y2O3) 0.2-1.1 500-590 + + G4 [15, 99] 

C3H6 
NO,

O2 
Rh ZrO2(Y2O3) 0.08-8$ 250-450 + 

NO: + 

 O2: 0 
G4 [102] 

CO 
NO,

O2 
Rh ZrO2(Y2O3) 0.33$ 250-450 + 

NO: + 

 O2: 0 
G4 [103] 

($)
DA pp / ακαθένεηαζ ζημ θυβμ ιενζηχκ πζέζεςκ 

63
/ HCNO pp ή 

CONO pp / . Ζ ιενζηή πίεζδ ημο Ο2 ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

0 – 6 kPa. 

(#) : πενζμπή παιδθχκ ιενζηχκ πζέζεςκ pA, pD. 

(?) : δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ. 

 

Οζ πεζναιαηζημί βεκζημί ηακυκεξ G1-G4 είκαζ ααεζά ααζζζιέκμζ ζε δφμ εειεθζχδεζξ 

ηακυκεξ, F1 ηαζ F2, πμο οπμδεζηκφμοκ ηδκ επίδναζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο ένβμο ελυδμο, πμο 

επάβεζ μ πνμςεδηήξ ζηδκ ζζπφ ημο δεζιμφ ηςκ νμθδιέκςκ ζηδκ επζθάκεζα εζδχκ, είηε αοηά 

είκαζ δυηεξ (D) είηε είκαζ δέηηεξ (A) δθεηηνμκίςκ. Οζ δφμ εειεθζχδεζξ ηακυκεξ F1 ηαζ F2 

είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

ΚΑΝΟΝΑ F1: Αφλδζδ ημο ένβμο ελυδμο Φ ζζπονμπμζεί ημκ πδιεζμνμθδηζηυ δεζιυ 

ημο νμθδιέκμο είδμοξ πμο είκαζ δυηδξ δθεηηνμκίςκ (D) ηαζ ελαζεεκεί ημκ πδιεζμνμθδηζηυ 

δεζιυ ημο νμθδιέκμο είδμοξ πμο είκαζ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ (Α). 

ΚΑΝΟΝΑ F2: Μείςζδ ημο ένβμο ελυδμο Φ ελαζεεκεί ημκ πδιεζμνμθδηζηυ δεζιυ 

ημο νμθδιέκμο είδμοξ πμο είκαζ δυηδξ δθεηηνμκίςκ (D) ηαζ ζζπονμπμζεί ημκ πδιεζμνμθδηζηυ 

δεζιυ ημο νμθδιέκμο είδμοξ πμο είκαζ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ (Α). 
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Οζ εειεθζχδεζξ αοημί ηακυκεξ πμο οπμζηδνίγμκηαζ ηυζμ απυ πεζναιαηζηέξ ιεθέηεξ ηδξ 

επζζηήιδξ επζθακεζχκ υζμ ηαζ απυ ab-initio ηαακημιδπακζημφξ οπμθμβζζιμφξ[15, 181-183], 

επζηνέπμοκ ζημ κα πνμαθέρεζ ηακείξ ιε ζπεηζηή αζθάθεζα ηδκ ελάνηδζδ ημο νοειμφ απυ ημ 

ένβμ ελυδμο ημο ηαηαθφηδ ή ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο εκζζποηή ζε δεδμιέκμ ηαηαθοηζηυ 

ζφζηδια. Πανυθμ πμο δεκ έπεζ ανεεεί ηάπμζα ελαίνεζδ ζημοξ παναπάκς ηακυκεξ, ζε 

πενζζζυηενεξ απυ 70 ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ αθθά ηαζ ηθαζζηήξ ηαηάθοζδξ, εα ήηακ 

εκδζαθένμκ κα βίκεζ ζφβηνζζή ημοξ ιε πενζζζυηενα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα υπμο έπεζ 

ιεθεηδεεί εηηεκχξ δ ελάνηδζδ ημο νοειμφ απυ ηζξ ιενζηέξ πζέζεζξ ηςκ ακηζδνχκηςκ pA, pD 

ηαεχξ ηαζ απυ ημ ένβμ ελυδμο Φ. 

Όπςξ πνμακαθέναιε, ζηδ αάζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ελάνηδζδξ ημο νοειμφ ακηίδναζδξ 

απυ ημ ένβμ ελυδμο ηαζ ζηδνζγυιεκμζ ζημοξ απθμφξ ηακυκεξ πενζβναθήξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, είκαζ δοκαηή δ ηαλζκυιδζδ ηςκ ιεθεηχκ ημο θαζκμιέκμο ηαηά 

ηδκ μπμία πνμηφπηεζ υηζ δ ηάλδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ςξ πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδυηδ 

(D) ηαζ ημκ δθεηηνμκζμδέηηδ (Α) ηαεμνίγεζ ημκ ηφπμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ 

(Πίκαηαξ 2.2). 

 
πήια 2.26: Παναδείβιαηα ηςκ ηεζζάνςκ ηύπςκ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ (a) Επίδναζδ 

δοκαιζημύ ηαζ αδζάζηαημο ένβμο ελόδμο Π(=ΔΦ/kbT) ζημ νοειό μλείδςζδξ C2H4 ηαζ CH4 ζε Pt/YSZ 

(βκήζζα δθεηηνόθμαδ), (b) Επίδναζδ δοκαιζημύ ηαζ Π ζημκ θόβμ πνμζαύλδζδξ ν ηαηακάθςζδξ ΝΟ ηαηά 

ηδκ ακαβςβή ΝΟ από C2H4 ζε Pt/YSZ (βκήζζα δθεηηνόθζθδ), (c) Επίδναζδ δοκαιζημύ ηαζ Π ζημ θόβμ 

πνμζαύλδζδξ ν ηαηά ηδκ μλείδςζδ CO ζε Pt/YSZ (ζοιπενζθμνά ιεβίζημο), (d) Επίδναζδ δοκαιζημύ ηαζ 

Π ζημ θόβμ πνμζαύλδζδξ ν ηαηά ηδ ιενζηή μλείδςζδ CH3OH ζε Η2Ο ζε Pt/YSZ (ζοιπενζθμνά 

εθαπίζημο) [15]. 
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Γεκζηά, υπςξ είκαζ θακενυ απυ ημ πήια 2.26, μζ δθεηηνυθμαεξ ακηζδνάζεζξ (πήια 

2.26a) είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδυηδ (D) ηαζ ανκδηζηήξ ή ιδδεκζηήξ ςξ 

πνμξ ημκ δθεηηνμκζμδέηηδ (Α) εκχ ζηζξ δθεηηνυθζθεξ ακηζδνάζεζξ είκαζ ανκδηζηήξ ή 

ιδδεκζηήξ ςξ πνμξ ημκ (D) ηαζ εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημκ (Α) (πήια 2.26b). Ζ δθαζζηεζαηή 

ζοιπενζθμνά (volcano type) ή ζοιπενζθμνά ιέβζζημο νοειμφ (πήια 2.26c) ειθακίγεηαζ 

υηακ δ ακηίδναζδ είκαζ εεηζηήξ ηάλδξ βζα ημ έκα ακηζδνχκ ηαζ ζπεδυκ ανκδηζηήξ βζα ημ άθθμ. 

Σέθμξ, δ ζοιπενζθμνά ακεζηναιιέκμο δθαζζηείμο (inverted volcano type) ή ζοιπενζθμνά 

εθάπζζημο νοειμφ (πήια 2.26d), ειθακίγεηαζ υηακ δ ηάλδ ακηίδναζδξ είκαζ εεηζηή ηαζ βζα 

ηα δφμ ακηζδνχκηα. 

 

2.6 πκπεξάζκαηα 

οκμρίγμκηαξ ημ πανυκ ηεθάθαζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηεπκζηχκ πμο 

ζογδηήεδηακ, βίκεηαζ θακενυ υηζ δ Ζθεηηνμπδιεία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ έκα δοκαηυ 

ενβαθείμ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο νοειμφ ηαζ ηδξ εηθεηηζηυηδηαξ εηενμβεκχκ ηαηαθοηζηχκ 

ακηζδνάζεςκ ιε έκακ απυθοηα εθεβπυιεκμ, ακηζζηνεπηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ. Αοηυ 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ή αθθζχξ ηδξ ιδ-

θανακηασηήξ δθεηηνμπδιζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ (θαζκυιεκμ 

NEMCA), πμο ζοκζζηά ζοκδοαζιυ ηδξ ηθαζζηήξ ηαηάθοζδξ ηαζ ηδξ δθεηηνμπδιείαξ. Ζ 

ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο ιε πνήζδ πμθοάνζειςκ ηεπκζηχκ υπςξ δθεηηνμηζκδηζηχκ 

πεζναιάηςκ δοκαιζηήξ απυηνζζδξ, ιεηνήζεςκ ένβμο ελυδμο, ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ, XPS, 

TPD ηαζ STM, μδήβδζε ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ανπήξ ημο θαζκμιέκμο ζε αημιζηυ επίπεδμ 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ επίθοζδ ζδιακηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηενμβεκή ηαηάθοζδ. 

Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ εοηαζνία πμο ιαξ δίκεζ ημ θαζκυιεκμ βζα in situ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ 

ηςκ πνμςεδηχκ ηαζ ημο ένβμο ελυδμο ημο ηαηαθφηδ ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηαζ 

εηθεηηζηυηδηα. 
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πήια 2.27: πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ εκόξ ιεηαθθζημύ δθεηηνμδίμο εκαπμηεεεζιέκμ ζε ζηενεό 

δθεηηνμθύηδ (a) αβςβό ζόκηςκ Ο
2-

, YSZ ηαζ (b) αβςβό ζόκηςκ Να
+
, α"-Al2O3. Πανμοζζάγεηαζ δ 

δζπθμζημζαάδα ιεηαλύ ιεηάθθμο/ζηενεμύ δθεηηνμθύηδ ηαεώξ ηαζ δ “απμηεθεζιαηζηή” δζπθμζημζαάδα 

πμο δδιζμονβείηαζ ζηδκ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο/αενίμο θόβς ηδξ εθεβπόιεκδξ (ιέζς ημο δοκαιζημύ) 

ιεηαηίκδζδξ ηςκ ζόκηςκ (backspillover) από ημ ζηενεό δθεηηνμθύηδ. (c) πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζε αημιζηό επίπεδμ. Σα δζαπεόιεκα είδδ (O
δ-

-δ
+
) ςεμύκ ηα 

πνμενπόιεκα από ηδκ αένζα θάζδ αημιζηά νμθδιέκα μλοβόκα, O(ad), ζε αζεεκέζηενα νμθδιέκεξ ηαζ πζμ 

εκενβέξ εέζεζξ. 

 

Ζ πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ αοηχκ έπεζ δείλεζ [15, 79] υηζ: 

 ημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ μθείθεηαζ ζηδκ δθεηηνμπδιζηά 

εθεβπυιεκδ ιεηαηίκδζδ (backspillover) ζμκηζηχκ εζδχκ (O
δ-

, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

YSZ, Na
δ+

 ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ α″-Al2O3) απυ ημκ ζηενευ δθεηηνμθφηδ πνμξ ηδκ 

εηηεεεζιέκδ ζημ αένζμ ιίβια επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο (π.π. ημο ηαηαθοηζηά 

εκενβμφ δθεηηνμδίμο). Αοηά ηα ζμκηζηά είδδ, ζοκμδεουιεκα απυ ημ 

ακηζζηαειζζηζηυ ημοξ θμνηίμ ζημ ιέηαθθμ, ζπδιαηίγμοκ επζθακεζαηά δίπμθα ηαζ 

ηαηαθαιαάκμοκ εέζεζξ ζε μθυηθδνδ ηδκ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα δδιζμονβχκηαξ 

ιζα απμηεθεζιαηζηή δθεηηνμπδιζηή δζπθμζημζαάδα, δ μπμία επδνεάγεζ ηδκ ζζπφ 

ηςκ δεζιχκ ηαζ ζοκεπχξ ηδκ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα ηςκ νμθδιέκςκ 

ακηζδνχκηςκ ιμνίςκ ηαζ εκδζάιεζςκ πνμσυκηςκ (πήια 2.27).  

 Ζ δθεηηνμπδιζηή ηαζ δ ηθαζζηή εκίζποζδ είκαζ θεζημονβζηχξ υιμζα θαζκυιεκα, 

δδθαδή είκαζ ηαηάθοζδ οπυ ηδκ πανμοζία ιζαξ εθεβπυιεκδξ δζπθμζημζαάδαξ ζηδκ 
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δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο/αενίμο. Σμ ααζζηυ πθεμκέηηδια ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ 

εκίζποζδξ είκαζ δ πνήζδ εοζζαγυιεκςκ πνμςεδηχκ ιζηνμφ πνυκμο γςήξ, υπςξ ημ 

Ο
2-

, μζ μπμίμζ πανέπμκηαζ ζοκεπχξ ζηδκ δζεπζθάκεζα ηαηαθφηδ/αενίμο, ιε 

δθεηηνμπδιζηά εθεβπυιεκδ ακηίζηνμθδ-δζάποζδ (backspillover) απυ ημκ ζηενευ 

δθεηηνμθφηδ (θμνέα). 

 Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα πνμαθέρεζ ηακείξ ημ νοειυ ιζαξ ηαηαθοηζηήξ 

ακηίδναζδξ ςξ ζοκάνηδζδ ημο ένβμο ελυδμο, Φ, ηαζ επμιέκςξ ηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ ααζζγυιεκμξ ζηδκ ελάνηδζδ ημο νοειμφ απυ ηδ 

ζφζηαζδ ηςκ ακηζδνχκηςκ, ζε ιζα ιδ εκζζποιέκδ ηαηαθοηζηή επζθάκεζα. Με αάζδ 

ηδκ ελάνηδζδ r vs. Φ, αοηέξ ηαλζκμιμφκηαζ ζε δθεηηνυθμαεξ, δθεηηνυθζθεξ, ηφπμο 

δθαζζηείμο (volcano-type) ηαζ ακεζηναιιέκμο δθαζζηείμο (inverted volcano 

type). Οζ βεκζημί (global) αοημί ηακυκεξ (G1-G4) μδδβμφκ ζε ηνείξ πναηηζημφξ 

ηακυκεξ (P1-P3) μζ μπμίμζ ιαξ οπμδεζηκφμοκ κα επζθέλμοιε ημκ ηφπμ ημο 

πνμςεδηή (δθεηηνμεεηζηυξ ή δθεηηνανκδηζηυξ) πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε 

βζα ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ημο νοειμφ ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ, ιε αάζδ ηδ θφζδ 

(δυηδξ ή δέηηδξ δθεηηνμκίςκ) ημο πζμ ζζπονά νμθδιέκμο ζηδκ ηαηαθοηζηή 

επζθάκεζα ακηζδνχκημξ 

 Γζα δθεηηνυθμαεξ ακηζδνάζεζξ, δθεηηνανκδηζημί πνμςεδηέξ ηαζ θμνείξ ιε ορδθυ 

ένβμ ελυδμο εκζζπφμοκ ζδιακηζηά ηδκ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα. Γζα δθεηηνυθζθεξ 

ακηζδνάζεζξ, δθεηηνμεεηζημί πνμςεδηέξ ηαζ θμνείξ ιε παιδθυ ένβμ ελυδμο 

εκζζπφμοκ ζδιακηζηά ηδκ ηαηαθοηζηή εκενβυηδηα. 

 Σμ θαζκυιεκμ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηάθθμο-θμνέα πμο ειθακίγεηαζ ζε 

ζοζηήιαηα υπμο μ θμνέαξ είκαζ οθζηυ ιε αάζδ ZrO2, TiO2 CeO2 ή Y2O3, 

μθείθεηαζ ζημκ ίδζμ ιδπακζζιυ δζάποζδξ ζυκηςκ (backspillover) Ο
2-

 ημο θμνέα ζηδ 

δζεπζθάκεζα ηαηαθφηδ/αενίμο ηαζ απμηεθεί ιζα “αοημηζκμφιεκδ” πενίπηςζδ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ, ζηδκ μπμία ημ μλοβυκμ απυ ηδκ αένζα θάζδ 

ακαπθδνχκεζ ζοκεπχξ ημ O
2-

 ημο θμνέα πμο ηαηακαθχκεηαζ. Ζ δθεηηνμπδιζηή 

εκίζποζδ απμηεθεί ιζα δθεηηνζηά εθεβπυιεκδ αθθδθεπίδναζδ ιεηάθθμο-θμνέα. Οζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηάθθμο-θμνέα ζημοξ θμνείξ πμο ακαθένεδηακ ιπμνμφκ κα 

εκζζπφζμοκ ιυκμ δθεηηνυθμαεξ ακηζδνάζεζξ. 

 Ζ δθεηηνμπδιζηή εκίζποζδ, δ ηθαζζηή εκίζποζδ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ιεηάθθμο-θμνέα είκαζ πθεονέξ ημο ίδζμο θαζκμιέκμο, ηδξ ηαηάθοζδξ δδθαδή οπυ 

ηδκ πανμοζία ιζαξ δζπθμζημζαάδαξ ζηδ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο/αενίμο, δ μπμία 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ είκαζ in situ εθεβπυιεκδ, ηαζ 
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ιπμνμφκ κα ιμκηεθμπμζδεμφκ υιμζα ιε ηδκ δθεηηνμηαηάθοζδ, ιε ηδ πνήζδ απθχκ 

ζζυεενιςκ νυθδζδξ ηδξ δζπθμζημζαάδαξ. 

 

Ζ ιδ-θανακηασηή εκενβμπμίδζδ ηςκ εηενμβεκχκ ηαηαθοηζηχκ ακηζδνάζεςκ ιέζς ηδξ 

επίδναζδξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA είκαζ ιία ηαζκμηυιμξ ηαζ πμθθά οπμζπυιεκδ εθανιμβή 

ηδξ δθεηηνμπδιείαξ. Τπάνπμοκ πμθθέξ πηοπέξ ηαζ επζιένμοξ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ 

πδιεία ηδξ επζθάκεζαξ πμο πνέπεζ κα δζενεοκδεμφκ ηαζ κα ενιδκεοεμφκ [91]. Ζ πθδνέζηενδ 

ηαηακυδζδ ημοξ εα δχζεζ ημ έκαοζια βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδ πνήζδ ημο θαζκμιέκμο ζε 

ζδιακηζηέξ ηεπκμθμβζηέξ ηαζ αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ, υπςξ δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

εηθεηηζηυηδηαξ αζμιδπακζηχκ πνμσυκηςκ [13, 15] ηαζ δ επελενβαζία ηαοζαενίςκ 

αζμιδπακζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ιδπακχκ εζςηενζηήξ ηαφζδξ [40]. Τπάνπμοκ αηυια ηάπμζα 

άθοηα επζζηδιμκζηά ηαζ ηεπκζηά εέιαηα, δ θφζδ ηςκ μπμίςκ εα ακαδείλεζ ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζε αζμιδπακζηέξ δζενβαζίεξ. Έκα απυ αοηά είκαζ δ δοκαηυηδηα 

εθανιμβήξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA πςνίξ ελςηενζηή εθανιμβή νεφιαημξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδ δζαθμνά δοκαιζημφ, θυβς ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ, ιεηαλφ ημο ηαηαθφηδ ηαζ εκυξ 

θζβυηενμ εκενβμφ αμδεδηζημφ δθεηηνμδίμο [67, 187]. Άθθα γδηήιαηα επίζδξ έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA ζε ορδθήξ δζαζπμνάξ 

ηαηαθφηεξ [28, 29] ή ζε διζαβχβζιεξ ηαηαθοηζηέξ επζθάκεζεξ.  

Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε 

ακηζδναζηήνεξ ενβαζηδνζαηήξ ηθίιαηαξ, ιε ηδ πνήζδ ορδθμφ ηυζημοξ παπζχκ (0.1-5 ιm) 

πμνςδχκ ιεηαθθζηχκ ηαηαθοηζηχκ οιεκίςκ, εκαπμηεεεζιέκςκ ιε ηδ ιέεμδμ επάθεζρδξ 

μνβακμιεηαθθζηήξ πάζηαξ αημθμοεμφιεκδ απυ λήνακζδ ηαζ πονμζζοζςιάηςζδ, ηαζ ηα 

μπμία έπμοκ ζοκηεθεζηή ηναπφηδηαξ ηδξ ηάλδξ ημο 500 ηαζ ιζηνή (ηοπζηά ιζηνυηενδ ημο 

0.1%) δζαζπμνά ημο ηαηαθφηδ. Αοηυ απμηεθεί ημκ πζμ ζδιακηζηυ θυβμ πμο ηάκεζ δφζημθδ 

ηδκ ιεηάααζδ  ηδξ πνήζδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ζηδ αζμιδπακία 

[148]. Πμθφ πνυζθαηα, ιεθέηεξ δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ έπμοκ επεηηαεεί ζε θεπηά (40 

nm), εκαπμηεεεζιέκα ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζμκημαμθήξ πμνχδδ ιεηαθθζηά ηαηαθοηζηά οιέκζα ιε 

δζαζπμνά ιεηάθθμο ηδξ ηάλδξ ημο 10-30% [81, 148, 149, 188]. φιθςκα ιε ηα έςξ ηχνα 

απμηεθέζιαηα έκα πμθθά οπμζπυιεκμ αήια βζα ηδκ πναηηζηή εθανιμβή ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

δθεηηνμπδιζηήξ εκίζποζδξ ηδξ ηαηάθοζδξ είκαζ δ θεζημονβία ημο κέμο δθεηηνμπδιζηά 

εκζζπουιεκμο ακηζδναζηήνα (MEPR) [81, 148, 149, 151] πμο πνδζζιμπμζεί θεπηά (~40nm) 

ηαηαθοηζηά οιέκζα ηαζ απμδεζιεφεζ ημ θαζκυιεκμ NEMCA απυ ηδκ έςξ ζήιενα πνήζδ ημο 

ζε ηαεανά ενβαζηδνζαηή ηθίιαηα.  
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Παξάξηεκα 1 

 

Ιζημνζηή ακαδνμιή ηδξ πμνείαξ ημο θαζκμιέκμο NEMCA 

1970 
Ο C. Wagner πνμηείκεζ ηδ πνήζδ ηεθίςκ ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ βζα 

ιεηνήζεζξ εκενβυηδηαξ μλοβυκμο ζε ηαηαθφηεξ – δθεηηνυδζα [189] 

1979 
Αλζμπμίδζδ ηδξ ζδέαξ ημο Wagner ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πμηεκζζμιεηνίαξ 

ζηενεμφ δθεηηνμθφηδ [190] 

1981 
Ζ πνχηδ ακαθμνά Μδ-Φανακηασηήξ ηαηαθοηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ: 

Ολείδςζδ αζεοθεκίμο ζε Άνβονμ, ν=3, Λ=300 [20] 

1988 

Έλζ κέεξ ακηζδνάζεζξ ανέεδηε κα πανμοζζάγμοκ Μδ-Φανακηασηή 

ζοιπενζθμνά [11, 57]. Καεζενχκεηαζ μ υνμξ NEMCA.  

Πνμηείκεηαζ ημ ιμκηέθμ ηςκ δζαπευιεκςκ (backspillover) ζυκηςκ [11] 

1990 

1. Ακαθμνά ζηδκ ελίζςζδ ΓΦ = eΓUWR [12] 

2. Οζ Sobyanin ηαζ Belyaev επζαεααζχκμοκ ημ NEMCA βζα ηδκ 

ακηίδναζδ οδνμβυκςζδξ ημο αζεοθεκίμο [58] 

3. Οζ Baltruschat, Anastasijevic ηαζ Heitbaum δδιμζζεφμοκ ηδκ πνχηδ 

ιεθέηδ βζα NEMCA ζε οδαηζηή θάζδ [191] 

4. Ακάδεζλδ ημο θαζκμιέκμο απυ ημκ Pritchard, μ μπμίμξ ημ ηαθεί 

Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ (ΖΔ) [91] 

1991 
Πνχηδ ακαθμνά βζα ΖΔ ιε πνήζδ δθεηηνμθοηχκ πμο είκαζ αβςβμί 

ζυκηςκ Na [130] 

1993 

1. Δπζαεααίςζδ ημο ιδπακζζιμφ δζάποζδ ζυκηςκ ιε ηδ ιέεμδμ ημο 

XPS Ο1s [36] 

2. Πνχηδ ακαθμνά βζα “αζφνιαημ” NEMCA ζε ακηζδναζηήνα ιμκήξ 

πεθθέηαξ, αναποηοηθχκμκηαξ ημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ ιε ημ 

αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ [133] 

1994 Παναηήνδζδ NEMCA ζηδκ ακηίδναζδ μλείδςζδξ Ζ2 ζε οδαηζηυ ιέζμ 

1995 

1. Ο Lambert ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο επζαεααζχκμοκ ιέζς XPS Na ημ 

ιδπακζζιυ δζάποζδξ ζυκηςκ [39, 192] 

2. Δπζαεααίςζδ ημο ιδπακζζιμφ δζάποζδξ Ο
2-

 ζηδκ YSZ ιε ηδ ιέεμδμ 

ηδξ TPD ηαζ ηδξ ηοηθζηή αμθηαιεηνίαξ [31] 

3. Ο Κμικζκέθθδξ ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο δδιμζζεφμοκ ηδκ πνχηδ 

ενβαζία βζα NEMCA ιε μλείδζα ιεηάθθςκ (IrO2 ή RuO2/YSZ) [64]  

1996 Καακημιδπακζηή ακάθοζδ ημο NEMCA [54] 

1997 

1. Ζ πνχηδ ενβαζία “αζφνιαημο” NEMCA ζε απμιμκςιέκμ 

ηαηαθφηδ Pt [193] 

2. O Smotkin δδιμζζεφεζ ηδκ πνχηδ ιεθέηδ πμο αθμνά ζηδκ 

εθανιμβή ημο NEMCA ζε ιζα ακηίδναζδ ζζμιενζζιμφ ιε πνήζδ 

δζεζπανιέκμο Pd/C/Nafion ηαηαθφηδ [24] 

3. Ο Lurgi ηαημπονχκεζ ιε παηέκηα δζενβαζία βζα παναβςβή 

αιιςκζαηχκ πμθφζμοθθζδίςκ ιε πνήζδ NEMCA [68] 

1998 
Ζ ΖΔ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ μδδβυξ βζα ηδκ επζθμβή εκζζποηή ζηδκ 

ηθαζζζηή εκίζποζδ [194, 195] 

1999 

1. Ο Dinex ακαπηφζζεζ ηδκ πνχηδ πνμ-ειπμνζηή δθεηηνμπδιζηά 

εκζζπουιεκδ παβίδα αζεάθδξ [72] 

2. Ζ πνχηδ ιεθέηδ “αζφνιαημο” NEMCA πνδζζιμπμζχκηαξ ιμκυθζεμ 

YSZ [62] 



 Ζθεηηνμπδιζηή Δκίζποζδ ηδξ Καηάθοζδξ   101 

 

 

2000 

1. Ζ πνχηδ ιεθέηδ ΖΔ ζε ειπμνζηυ ηαηαθφηδ οπυ ορδθή πίεζδ ζε 

ακηζδναζηήνα ιε δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ιε έςξ ηαζ 24 πεθθέηεξ 

βζα ηδκ ακηίδναζδ ζφκεεζδξ αιιςκίαξ [146] 

2. Ζ πνχηδ ιεθέηδ ΖΔ ιε ειπμνζηυ ηαηαθφηδ βζα ηδκ ακηίδναζδ 

μλείδςζδξ SO2 [27] 

3. Ζ πνχηδ ιεθέηδ ΖΔ ζε έκα ηεηδβιέκμ ηαηαθφηδ [27] 

4. Ονζζιυξ ηαζ ιέηνδζδ ημο απυθοημο δοκαιζημφ ζηενεχκ 

δθεηηνμθοηχκ [19] 

5. Νυιμζ Ζθεηηνμπδιζηήξ ηαζ ηθαζζζηήξ εκίζποζδξ [181, 196]. 

Δνιδκεία ηςκ ακςηένς ηακυκςκ ιε ημ ηζκδηζηυ ιμκηέθμ ηδξ 

δζπθμζημζαάδαξ [196] 

6. Πεζναιαηζηή επζαεααίςζδ ηαζ ιμκηεθμπμίδζδ ηδξ ιδπακζζηζηήξ 

ελίζςζδξ ηδξ ΖΔ ιε ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηάθθμο-θμνέα [55] 

2001 
Ο Fritz Kalhammer ζε ζοκενβαζία ιε ηα EPRI, NSF ηαζ ηδκ EU 

μνβακχκεζ ημ 1
μ
 δζεεκέξ ΝEMCA workshop (Οοάζζκβηημκ, 05/2001) 

2003 Ζ πνχηδ ιεθέηδ ΖΔ ιε πνήζδ πνςημκζαηχκ αβςβχκ [197] 

2004 
Ο πνχημξ Μμκμθζεζηυξ Ζθεηηνμπδιζηά Δκζζπουιεκμξ Ακηζδναζηήναξ 

(MEPR) ηαζ πνήζδ ημο ζε έλμδμ ηζκδηήνα Diesel [148, 149, 197, 198] 
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3.1 Διζαγωγή 

3.1.1 Διζαγωγή 

Καζψο ην diesel είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαχζηκα γηα ηηο κεηαθνξέο, ηε 

βηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ν πεξηβαιινληηθφο αληίθηππφο ηνπ  

ιακβάλεη παγθφζκηαο πξνζνρήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ θακπάληα γηα θαχζηκα κε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζείνπ (S) πνπ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία επηβάιιεη ηε ρξήζε 

λέσλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ θαηαιπηηθψλ ηερλνινγηψλ απνζείσζεο. Ζ 

πδξνγνλναπνζείσζε (Hydrodesulfurization, HDS) είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο ηνπ 

αηφκνπ ηνπ ζείνπ (S) απφ νξγαληθέο ζεηνχρεο ελψζεηο (κεξθαπηάλεο, εηεξνθπθιηθέο 

αξσκαηηθέο ελψζεηο θηι) κε αληηθαηάζηαζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα πδξνγφλνπ 

(Ζ). ήκεξα, νη πιένλ δηαδεδνκέλνη θαηαιχηεο πδξνγνλναπνζείσζεο είλαη 

βαζηζκέλνη ζην Μνιπβδαίλην (Μν). Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπηψλ HDS έρεη 

βειηησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κέζσ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ 

εμηζνξξνπνχληαη κεηαμχ ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν Nebula (Ni-Mo-W) ν νπνίνο είλαη πνιχ ελεξγφο αθφκα θαη ζε ρακειέο 

πηέζεηο. Σα θαχζηκα πνιχ ρακειήο έσο κεδεληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (S) 

απνηεινχλ ην κειινληηθφ ζηφρν, επνκέλσο λένη θαηαιχηεο θαη λέεο δηεξγαζίεο 

πςειήο απφδνζεο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 

πνιιψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ παγθνζκίσο. 

 Σα πξντφληα ηεο απφζηαμεο ηνπ πεηξειαίνπ ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 200-

370
o
C απνηεινχλ ην diesel. Γεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεο εχρξεζηεο κνξθήο ηνπ, ην diesel απνηειεί έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαχζηκα 

θίλεζεο. πλεπψο, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζή ηνπ απμάλεηαη δηαξθψο, 

ππεξηνλίδνληαο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θπξίσο ιφγσ ησλ 

κηθξνζσκαηηδίσλ άλζξαθα (αηζάιε, soot) αιιά θαη ιφγσ ηνπ εθπεκπφκελνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) πνπ παξάγεηαη σο πξντφλ ηεο θαχζεο θαη επζχλεηαη γηα ην 

θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο. Καηά ζπλέπεηα ην 2005, ηα επίπεδα ζείνπ ζην diesel 

θίλεζεο έπξεπε λα ήηαλ 30-50 ppmw ηφζν γηα ηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ελψ ην 2011 ην φξην ζείνπ κεηψζεθε κφιηο ζηα 10-15 ppmw. Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ φηη νη λέεο λνκνζεζίεο γηα θαχζηκα κε κηθξφ πνζνζηφ ζείνπ έρεη ζηξέςεη 

ηηο εηαηξίεο δηχιηζεο πξνο αλαδήηεζε λέσλ πην απνδνηηθψλ ιχζεσλ. 

 Ζ πδξνγνλναπνζείσζε  αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία αθαίξεζεο ζείνπ απφ ην 

θπζηθφ αέξην θαη ηα πξντφληα δηχιηζεο ηνπ πεηξειαίνπ φπσο ε λάθζα, ε βελδίλε, ηα 

θαχζηκα αεξνπιάλσλ θαη ηα θαχζηκα diesel. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πδξνγνλναπνζείσζεο πξνζηαηεχνληαη νη θαηαιχηεο ησλ ππφινηπσλ δηεξγαζηψλ ηεο 

δηχιηζεο, κεηψλνληαη νη εθπνκπέο SO2 θαηά ηελ θαχζε ησλ θαπζίκσλ θαη  

βειηηψλνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο φπσο ην ρξψκα, ε νζκή θαη ε ρεκηθή 

ζηαζεξφηεηα. Καηά ηελ HDS αθαηξείηαη ην ζείν, ππφ ηελ κνξθή πδξφζεηνπ (H2S) πνπ 

αθνινχζσο κεηαηξέπεηαη ζε ζηνηρεηαθφ ζείν. Σππηθά ε δηαδηθαζία ηεο 

πδξνγνλναπνζείσζεο ιακβάλεη ρψξα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο: 300-

400
o
C θαη 100 bar παξνπζία θαηαιπηψλ. Σν ηππηθφ πνζνζηφ ζείνπ ηνπ πεηξειαίνπ 



114  Κεθάλαιο 3 

 

θαηά ηελ εμφξπμε πνηθίιεη κεηαμχ 0.001-3 wt%, ελψ ζε ηππηθέο κνλάδεο 

πδξνγνλναπνζείσζεο ην ηειηθφ πνζφ ζείνπ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είλαη 100 

ppmw. Παξά φια απηά απαηηείηαη επηπξφζζεηε δέζκεπζε ηνπ ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ λνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νξίσλ θαη ζηφρσλ.  

 Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, ε δηαδηθαζία ηεο πδξνλναπνζείσζεο  (HDS) 

εθαξκφζηεθε γηα ηελ εθιεθηηθή αθαίξεζε ηνπ ζείνπ απφ κφξηα πδξνγνλαλζξάθσλ. 

ηηο κέξεο καο, νη εληζρπκέλνη θαηαιχηεο Μν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία 

έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο [1]. Παξφιν πνπ νη θαηαιχηεο MoS2 έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο HDS εδψ θαη πνιχ θαηξφ θαη δείρλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή 

απφδνζε, νη ζπλερψο κεηνχκελεο πνζφηεηεο ζε ζείν πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία επηβάιινπλ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο HDS. 

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο θαη εθηελείο κειέηεο πάλσ ζηελ πδξνγνλναπνζείσζε, αιιά 

ηφζν ε ελεξγφο θάζε φζν θαη ν κεραληζκφο ηεο αληίδξαζεο είλαη αθφκε ππφ κειέηε.  

 Δπηπξνζζέησο, νη παξάγνληεο απελεξγνπνίεζεο ησλ θαηαιπηψλ πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ εθηελέζηεξα. Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο ζηε βειηίσζε ηεο HDS ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαιπηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο δπζθαηέξγαζησλ ελψζεσλ ζείνπ, ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ αληηδξάζεσλ (ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο 

δηεξγαζίαο), ηε δεκηνπξγία λέσλ αληηδξαζηήξσλ θαη ην ζρεδηαζκφ λέσλ δηεξγαζηψλ.  

3.1.2 Η σημεία ηηρ ςδπογονοαποθείωζηρ και η ζσέζη ηηρ με ηην 

ενεπγόηηηα ηων οπγανικών θειικών κλαζμάηων  

 

   Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεηνχρεο ελψζεηο ζηα ξεχκαηα δηπιηζηεξίσλ, νη νπνίεο 

αθαηξνχληαη θαηά ηελ δηεξγαζία ηεο πδξνγνλναπνζείσζεο. Γηα λα βειηηψζνπκε ηε 

δηεξγαζία ηεο HDS, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αληίδξαζεο. Ζ 

HDS είλαη κηα αληίδξαζε πδξνγελφιπζεο κε ηελ πξνζζήθε ελφο πδξνγφλνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ρεκηθψλ δεζκψλ C-H θαη H-S. Έλα απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πδξνγνλναπνζείσζε ηνπ ζεηνθαηλίνπ πξνο παξαγσγή n-C4H10, ε νπνία κπνξεί λα 

εθθξαζηεί σο: 

C4H4S + 3H2 → H2S + C4H10 

Σν ζεηνθαίλην ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν ζηε  κειέηε ηεο HDS. Ωζηφζν, ην 

ζεηνθαίλην είλαη πνιχ ελεξγφ θαη δελ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο 

HDS πξαγκαηηθνχ πεηξειαίνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ζεκαληηθά πνζά δηβελδνζεηνθαηλίνπ 

θαη παξαγψγσλ ηνπ [2]. ην ρήκα 3.1 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

πην ζπλεζηζκέλσλ νξγαληθψλ ζεηηθψλ ελψζεσλ ζηα πγξά θαχζηκα ζηελ ελεξγφηεηα 

ηεο HDS. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε πσο ηα θαχζηκα diesel πεξηέρνπλ ην πην επξχ 

θάζκα νξγαληθψλ ζεηηθψλ ελψζεσλ, πνπ έρνπλ θαη ηηο ρακειφηεξεο ελεξγφηεηεο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ δπζθνιία ηεο δηαδηθαζίαο. ην ρήκα 3.1 βιέπνπκε πσο νη 
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ζεηηθέο ελψζεηο ρσξίο ηε ζπδεπγκέλε δνκή κεηαμχ ησλ αηφκσλ S θαη ησλ π 

ειεθηξνλίσλ ζηνλ αξσκαηηθφ δαθηχιην, φπσο δηζνπιθίδηα, ζνπιθίδηα, ζεηφιεο θαη 

ηεηξαπδξνζεηνθαίληα, βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ δηαγξάκκαηνο πξάγκα πνπ 

ππνδεηθλχεη πσο ε πδξνγνλναπνζείσζε παίξλεη κέξνο απεπζείαο κέζσ ηεο 

πδξνγελφιπζεο. Απηά ηα ζεηηθά θιάζκαηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα απφ ηνπ ζεηνθαηλίνπ ιφγσ ηεο πςειήο ειεθηξνληθήο ππθλφηεηαο ησλ 

αηφκσλ S θαη ηνπ αζζελνχο δεζκνχ C-S. Αληίζεηα, νη ελεξγφηεηεο κεηψλνληαη γηα ηα 

ζεηηθά θιάζκαηα απφ 1- ζε 3-δαθηχιηνπο δειαδή ζεηνθαίλην > βελδνζεηνθαίλην > 

δηβελδνζεηνθαίλην [3].  

 
 

σήμα 3.1: Ζ θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα δηαθφξσλ νξγαληθψλ ζεηηθψλ ελψζεσλ ζηελ 

πδξνγνλναπνζείσζε ζε ζχγθξηζε κε ην πιήζνο ησλ αξσκαηηθψλ δαθηπιίσλ  θαη ησλ ζέζεσλ 

ησλ αιθπιν-ππνθαηαζηαηψλ ηνπ δαθηπιίνπ [3]. 
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             a) Θεηνθαίλην                      b) β-ππνθαηεζηεκέλνπ δηβελδνζεηνθαηλίνπ 

σήμα 3.2: Μεραληζκνί αληηδξάζεσλ ηνπ ζεηνθαηλφπ θαη ηνπ β-ππνθαηεζηεκέλνπ 

δηβελδνζεηνθαηλίνπ [4]. 

ηελ ζεσξία, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί δξφκνη γηα ηα ηηο ζεηνχρεο ελψζεηο: 

1. ε απεπζείαο πδξνλναπνζείσζε (direct desulphurisation DDS) θαη 2. ε πδξνγφλσζε 

(Hydrogenation, HG), φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη γηα ην ζεηνθαίλην θαη ην β-

ππνθαηεζηεκέλν δηβελδνζεηνθαηλίν ζην ρήκα 3.2 [1, 4]. Ζ DDS είλαη ε απεπζείαο 

αθαίξεζε ηνπ αηφκνπ ηνπ ζείνπ απφ ην κφξην, ελψ ε HG είλαη ε πδξνγφλσζε ηνπ 

αξσκαηηθνχ δαθηπιίνπ ηελ νπνία κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε απνζείσζε (DDS΄).  

Λφγσ ηεο δπλαηήο ζηεξενρεκηθήο παξεκπφδηζεο ησλ δχν ζπδεπγκέλσλ 

νκάδσλ αιθπιίνπ ηνπ δηβελδνζεηνθαηλίνπ, ηα κφξηα είλαη πην δχζθνιν λα ξνθεζνχλ 

ζηα ελεξγά θέληξα θαη ε δηεξγαζία DDS γίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή, φπνπ ηα 

πεηξάκαηα ησλ Topsoe et al. έδεημαλ πσο ε HG είλαη θπξίαξρε[5, 6]. Ζ πδξνγφλσζε 

ελφο απφ ηνπο αξσκαηηθνχο δαθηπιίνπο ηνπ δηβελδνζεηνθαηλίνπ αιιάδεη ην επίπεδν 

κφξην θαη θαζηζηά ην άηνκν ηνπ ζείνπ πην πξνζβάζηκν [1]. „Έηζη, γλσξίδνληαο γηα ην 

πνηνο κεραληζκφο αληίδξαζεο είλαη ζεκαληηθφο ζην θάζε ζεηηθφ θιάζκα, κπνξνχκε 

είηε λα πξνσζνχκε είηε παξεκπνδίδνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ησλ αληηδξάζεσλ.  

3.1.3 Καηαλύηερ HDS  

ηηο κέξεο καο, νη  θαηαιχηεο πδξνγνλνεπεμεξγαζίαο πεξηέρνπλ ζεησκέλν Mo, 

κε Co ή Ni ζαλ πξνσζεηέο, ππνζηεξηγκέλνπο ζε γ-Al2O3, γηα παξάδεηγκα, Co-

Mo/Al2O3 ή Ni-Mo/Al2O3[7]. πλήζσο, νη θαηαιχηεο ηξνπνπνηνχληαη πεξαηηέξσ κε 

ηνπ αθφινπζνπο ηξφπνπο: 1. ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα πξφζζεηα φπσο ν θσζθφξνο, 

ην βφξην ή ε ζίιηθα, 2. ρξεζηκνπνηψληαο πξνσζεηέο φπσο Ni, Co ή W, 3. 

ρξεζηκνπνηψληαο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαζθεπήο θαη 4. πξνζζέηνληαο επγελή 

κέηαιια ζηνπο ζπκβαηηθνχο θαηαιχηεο[1, 4, 8]. 

Δίλαη γλσζηφ, πσο νη κέγηζηνη ξπζκνί παξαηεξνχληαη γηα ηα κέηαιια ηεο 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζεηξάο ηεο Οκάδαο VIII. πλεπψο, ηα κέηαιια κεηάπησζεο ηεο 

Οκάδαο VIII ζεσξνχληαη ηδαληθνί θαηαιχηεο γηα ηελ HDS ιφγσ ηεο πςειήο 

θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο γηα πδξνγφλσζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο HDS, πηζαλφηαηα 

ηα κέηαιια κεηάπησζεο αληηδξνχλ κε ην H2S γηα ηελ δεκηνπξγία κεηαιιηθψλ 

ζνπιθηδίσλ θαη έπεηηα κε ην ρεκνξνθεκέλν H πξνο παξαγσγή H2S. Ζ θαηαιπηηθή 
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επηθάλεηα επαλαζεηψλεηαη κέζσ ηεο ρεκνξφθεζεο ελφο κνξίνπ ζείνπ απφ ην ζεηηθφ 

κείγκα. Απφ ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο ην πιήζνο 

ησλ αξσκαηηθψλ δαθηπιίσλ θαη ε ζηεξενρεκηθή δηεπζέηεζε ησλ ζεησκέλσλ κνξίσλ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθηαζε ηεο HDS, ηδηαίηεξα ζηελ ηζρπξή ζηεξενρεκηθή 

παξεκπφδηζε ησλ κεζπινκάδσλ ησλ δηβελδνζεηνθαηλίσλ. 

Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, φινη νη βηνκεραληθνί θαηαιχηεο 

πδξνγνλνεπεμεξγαζίαο πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηνηρεία απφ ηηο Οκάδεο  VI θαη 

VIII ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. Οη κέγηζηεο θαηαιπηηθέο ελεξγφηεηεο ή ε κέγηζηε 

ζπλέξγηα έρεη παξαηεξεζεί, γηα ην Co/Mo, Co/Ni θαη Ni/W, φηαλ ν ιφγνο 

Co(Ni)

[Co(Ni) Mo(W)]
  είλαη πεξίπνπ 0.3. πλεπψο, ηέηνηνη θαηαιχηεο πεξηέρνπλ 2% Co 

ή Ni θαη 10% Mo ή W (αλαινγία mole 2:1). πκπεξαζκαηηθά, ε ελεξγφηεηα ησλ 

δπαδηθψλ θαηαιπηψλ HDS δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Co/Mo > Ni/Mo > Ni/W > Co/W 

[7, 8]. 

Σν 2001, νη εηαηξίεο ExxonMobil, Akzo Nobel θαη Nippon Ketjen 

δεκηνχξγεζαλ έλαλ θαηλνχξγην κε-ππνζηεξηγκέλν θαηαιχηε νλνκαδφκελν Nebula. Ο 

θαηαιχηεο Nebula είλαη έλαο ηξηκεηαιιηθφο θαηαιχηεο Ni-Mo-W, κε θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα ηνπιάρηζηνλ ηξείο θνξέο παξαπάλσ απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο θαηαιχηεο 

πδξνγνλνεπεμεξγαζίαο. Δίλαη θαηάιιεινο γηα παξαγσγή θαπζίκσλ κε πνιχ κηθξφ 

πεξηερφκελν ζε ζείν (~10 ppm), γηα ηελ απνληηξνπνίεζε θαζψο θαη γηα ηνλ θνξεζκφ 

ησλ αξσκαηηθψλ ελψζεσλ ηνπ diesel. Σν ρήκα 3.3 αλαπαξηζηά ηελ εμέιημε ησλ 

θαηαιπηψλ HDS κέρξη θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ Nebula [9].   

 

σήμα 3.3: Δμέιημε ησλ θαηαιπηψλ HDS ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. 
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3.1.4 Καηαλςηικά ενεπγόρ θάζη  

 

  Παξφιν πνπ ε δνκή ηνπ θαηαιχηε ηεο HDS έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα, δελ 

ππάξρεη κηα πιήξσο απνδεθηή εηθφλα. ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο ζα αλαπηχμνπκε 

ηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ηεο δξάζεο ησλ θαηαιπηψλ 

πδξνγνλνεπεμεξγαζίαο: 

 Θεωπία ηηρ μονοζηοιβάδαρ (Schuit) 

Μηα απφ ηηο πξψηεο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ εξκελεία ηεο 

θαηαιπηηθήο δξάζεο βαζίζηεθε ζηελ μεπεξαζκέλε ζήκεξα αληίιεςε φηη ζηελ 

νμεηδσκέλε θαηάζηαζε ηα κνιπβδαηληθά είδε ζρεκαηίδνπλ κηα κνλνζηνηβάδα ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Al2O3 αλαπηχζζνληαο δεζκνχο Mo-O-Al. Ζ κνλναηνκηθή απηή 

ζηηβάδα θαιχπηεηαη απφ κηα ζηηβάδα αηφκσλ νμπγφλνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ αλά δχν απφ έλα άηνκν ζείνπ. Σν πδξνγφλν πνπ πξνζηίζεηαη θαηά 

ηελ πδξνγνλνεπεμεξγαζία πξνθαιεί απνκάθξπλζε απηψλ ησλ αηφκσλ ζείνπ θαη 

ηαπηφρξνλε αλαγσγή ηνπ Mo
4+

 ζε Mo
3+

. Οη θελέο ζέζεηο ζείνπ ζεσξνχληαη σο ηα 

ελεξγά θέληξα ηεο πδξνγνλναπνζείσζεο. Σα ηφληα Co
2+

 ζεσξείηαη πσο 

ζηαζεξνπνηνχλ ηε κνιπβδαηληθή κνλνζηηβάδα. 

 Θεωπία ηηρ ενζωμάηωζηρ (Voorhoeve-Stuiver) 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ην MoS2 ζρεκαηίδεη πιαθίδηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θνξέα  πάρνπο ηνπιάρηζηνλ δχν ζηνηβάδσλ S-Mo-S, αλάκεζα ζηα νπνία (θαηά ηελ 

παιαηφηεξε εθδνρή) ή ζηηο αθκέο ηνπο (θαηά κηα λεφηεξε εθδνρή) ππάξρνπλ ηα ηφληα 

Co
2+

. Σα ηφληα Co
2+

 δξνπλ εληζρπηηθά θαη βειηηψλνπλ ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ 

θαηαιχηε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ιφγν Co/Mo [1].  

 Θεωπία ελέγσος από απόζηαζη (Delmon) 

χκθσλα κε ηελ παιαηφηεξε εθδνρή απηήο ηεο ζεσξίαο ζηνπο θαηαιχηεο 

CoMo (ζηεξηγκέλνπο ή κε), πθίζηαληαη δπν θάζεηο: MoS2 θαη Co9S8. Οη δχν απηέο 

θάζεηο επξηζθφκελεο ζε επαθή, δηεπθνιχλνπλ ηε δηάρπζε ηνπ πδξνγφλνπ κέζσ ηνπ 

Co9S8 πξνο ην MoS2, θαηά ηελ πδξνγνλνεπεμεξγαζία, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε 

δξαζηηθφηεηα. Πξάγκαηη, ζηελ επηθάλεηα ηνπ MoS2 ππάξρνπλ άηνκα Μν πνπ ηνπο 

ιείπνπλ ππνθαηαζηάηεο ζείνπ. ε απηέο ηηο ζέζεηο ξνθψληαη νη νξγαληθέο ελψζεηο θαη 

πθίζηαληαη πδξνγελφιπζε, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ χπαξμε γεηηνληθήο –SH 

νκάδαο. Γηα ηελ πδξνγελφιπζε είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαη φμηλσλ ζέζεσλ. 

Αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ δξαζηηθψλ ζέζεσλ θαηά ηελ 

πδξνγνλνεπεμεξγαζία δελ πξνυπνζέηεη επαθή κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ (MoS2 θαη 

Co9S8) κηαο θαη ε ζπλέξγεηα εθδειψλεηαη θαη απφ απφζηαζε, αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη δχν απηέο θάζεηο έρνπλ ελαπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά 

ζσκαηίδηα ηνπ θνξέα [5].  
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 Θεωπία ηηρ θάζηρ Co-Mo-S (Topsoe) 

Απηή ε ζεσξία είλαη ε επξχηεξα απνδεθηή ζηηο κέξεο καο θαη ππνζηεξίδεη πσο 

ε δνκή ηεο ελεξγήο θάζεο, γηα δπαδηθά θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, π.ρ. ζηνλ CoO-

MoO3/Al2O3,απνηειείηαη απφ ζε κηα κηθηή κε-ζηνηρεηνκεηξηθή θάζε πνπ CoMoS. Ζ 

αλαινγία Co/Mo ζε απηή ηελ θάζε δελ είλαη ζηαζεξή. Οπζηαζηηθά νη Topsoe et al. [2, 

4, 5, 7-10] ππνζηεξίδνπλ πσο ζην πιέγκα ηεο αινχκηλαο εθηφο ηεο κηθηήο θάζεο Co-

Mo-S ζπλππάξρνπλ θαη κεκνλσκέλα ζνπιθίδηα, φπσο ην Co9S8 θαη ην MoS2. Με 

πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ απφ θαζκαηνζθνπία MES, θαζκαηνζθνπία IR, 

θσηνειεθηξνληθή θαζκαηνζθνπία αθηίλσλ (XPS) θαη θαζκαηνζθνπία ιεπηήο πθήο 

απνξξφθεζεο αθηίλσλ Υ (XAFS), παξαηεξήζεθε πσο ε θάζε CoMoS πεξηέρεη 

πιάθεο εμαγσληθψλ ζηξσκάησλ αηφκσλ Mo, κεηαμχ δχν ζηξσκάησλ αηφκσλ ζείνπ 

(πεξίπνπ 30 Å ζε δηάκεηξν θαη  5-10 πιάθεο ζε θάζε θξπζηαιιίηε)[8] θαη ε άθξε ηεο 

θάζεο MoS2 είλαη θαιπκκέλε κε Co φπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 3.4 [4, 11].  

 

σήμα 3.4: ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ελφο θαηαιχηε 

ππνζηεξηγκέλνπ ζε αινχκηλα φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο Topsoe et al. [4, 11]. 

Με ην κνληέιν ησλ αιιεπάιιεισλ ζηξσκάησλ, ε άθξε ηνπ ζηξψκαηνο  ηνπ 

Mo θαη ησλ ζεηνχρσλ αηφκσλ ζεσξείηαη σο ε ελεξγή θάζε γηα ηελ HDS. Πξνηάζεθε 

φηη ηα άηνκα ηνπ ζείνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ ηηο αθκέο ηνπ θξπζηάιινπ MoS2 

[8]. ηε δνκή ηνπ MoS2, ην πδξνγφλν αληηδξά κφλν κε ην S-άθξν ζρεκαηίδνληαο 

θελά ηφλησλ S
2-

, ελψ ην πδξφζεην ξνθάηαη κφλν δηαζπαζηηθά ζην Mo-άθξν. Ζ 

παξαπάλσ πξνηεηλφκελε ελεξγή θάζε δίλεη κηα βνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ελεξγνχο θάζεο ζηνπο βηνκεραληθνχο θαηαιχηεο HDS.   

Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ θαηαιπηηθψλ ελεξγψλ θέληξσλ, νη  

Helveg et al. δηεμήγαγαλ πεηξάκαηα ζε αηνκηθή θιίκαθα [12]. Γεκηνχξγεζαλ έλα 

ζηξψκα  MoS2 ζε κηα επηθάλεηα Au (111), φπνπ βξέζεθε, κε ζχγθξηζε εηθφλσλ απφ 

ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (STM) ζε Μν-ζνπιθηδηθά ζσκαηίδηα ρσξίο 

άηνκα Cν, έλα ηξηγσληθφ MoS2 κε ηηο άθξεο πιήξσο θαιπκκέλεο κε δηκεξή S2. 

Παξφια απηά, παξαηήξεζαλ πσο φηαλ εηζάγεηαη Co ζηνπο θξπζηάιινπο, 
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παξαηεξνχληαη κφλν εμαγσληθά ζρήκαηα κε πιάθεο MoS2 πνπ θαηαδεηθλχνπλ θάζε 

CoMoS [12]. 

Πέξαλ ηνχηνπ, ε κειέηε θαηαδεηθλχεη πσο ην ζρήκα ησλ ζπζηνηρηψλ MoS2 

είλαη επαίζζεην ζην ιφγν H2S/H2. ε H2S:H2 = 500 δεκηνπξγνχληαη ηξηγσληθά είδε, 

ελψ εμαγσληθά είδε δεκηνπξγνχληαη ζε H2S:H2 = 0.07 [13]. Παξφιν πνπ ην κνληέιν 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζείσζεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ηα 

ζπζζσκαηψκαηα MoS2 κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζζνχλ βαζηδφκελα ζηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ H2S θαη ζηελ παξνπζία ησλ πξνσζεηψλ. 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηαιπηψλ CoMo κε ζείσζε ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο, πξνηάζεθαλ δχν ηχπνη ελεξγψλ θάζεσλ απφ ηνπο Candia et al.[14]. Οη 

δχν απηνί ηχπνη ησλ ελεξγψλ θάζεσλ, Σχπνο Η θαη Σχπνο ΗΗ, αλαθέξνληαη ζηηο 

ρακειήο θαη πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζεησκέλεο κνξθέο, αληίζηνηρα. Βξέζεθε απφ 

MES, πσο γηα ηελ πδξνγνλναπνζείσζε ηνπ ζεηνθαηλίνπ,  ν Σχπνο ΗΗ  έρεη κεγαιχηεξε 

θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα απφ ηνλ Σχπν Η, γηα ην ίδην πνζφ αηφκσλ Co ηεο θάζεο 

CoMoS. Πξνηάζεθε, πσο ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ελεξγνχ θάζεο ηχπνπ ΗΗ θαη 

ηνπ θνξέα είλαη πην αζζελήο ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιάθεο MoS2 θαη 

ιηγφηεξνη δεζκνί κε ηνλ Σχπν ΗΗ παξά κε ηνλ Σχπν Η. Με άιια ιφγηα ε θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα ησλ ελεξγψλ θάζεσλ γηα ηελ HDS εμαξηάηαη απφ ηελ κνξθνινγία [15]. 

Παξφιν πνπ νη αλσηέξσ ζεσξίεο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πνιιέο απφ ηηο 

κειέηεο ηεο HDS, δελ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ιεπηνκεξψο ηνπο πνιχπινθνπο 

κεραληζκνχο, δειαδή ηελ DDS θαη HG ησλ δπζθαηέξγαζησλ ζεηηθψλ κεηγκάησλ. 

Πξφζθαηα, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη κε ζηφρν ηφζν ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ θηλεηηθή ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα φζν θαη ηε 

κνξθνινγία ηνπ θαηαιχηε θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο αληίδξαζεο [12].  

3.2 Παπαζκεςή-Πποεηοιμαζία ηλεκηποδίων 

3.2.1 Υγπόρ εμποηιζμόρ  

 Ζ παξαζθεπή ησλ ζηεξηγκέλσλ θαηαιπηψλ αθνινπζεί κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ 

κε πην βαζηθή απηή ηνπ εκπνηηζκνχ (impregnation). Δκπνηηζκφο θαιείηαη ε δηεξγαζία 

εθείλε θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο (ππφζηξσκα) εκβαπηίδεηαη ζε έλα δηάιπκα 

πξφδξνκεο έλσζεο πνπ πεξηέρεη ην ελεξγφ θαηαιπηηθφ ζηνηρείν. ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκπνηηζκνχ ε πξφδξνκε έλσζε κεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνξέα κε δηάρπζε 

[16].  

Γηα ηελ επίηεπμε πςειήο δηαζπνξάο ηεο ελαπνηηζέκελεο θαηαιπηηθήο θάζεο, 

πνιιέο θνξέο γίλεηαη θαη ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ δηαιχκαηνο [16]. 

 

 



121  Κεθάλαιο 3 

 

3.2.1.1 Παπαζκεςή διεζπαπμένων καηαλςηών 

 Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαηαιπηψλ κε ηε 

κέζνδν ηνπ πγξνχ εκπνηηζκνχ θάησ απφ ζπλζήθεο ειεγρφκελνπ θελνχ θαη 

ζεξκνθξαζίαο, είλαη έλαο πεξηζηξεθφκελνο εμαηκηζηήξαο ROTAVAPOR R-114 

BASIC (ρήκα 3.5) θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε : 

 χζηεκα ζπκπχθλσζεο ππφ θελφ 

 χζηεκα δεκηνπξγίαο θαη ειέγρνπ θελνχ 

 

σήμα 3.5. πζθεπή πεξηζηξεθφκελνπ εμαηκηζηήξα παξαζθεπήο θαηαιπηψλ 

πδξνγνλναπνζείσζεο κε ηελ κέζνδν ηνπ πγξνχ εκπνηηζκνχ. 

Σν ζχζηεκα ζπκπχθλσζεο ππφ θελφ απνηειείηαη απφ έλα ζεξκαηλφκελν 

ινπηξφ κέζα ζην νπνίν βπζίδεηαη ην δνρείν Pyrex (Γνρείν Α) πνπ πεξηέρεη ην θνξέα, 

ηηο πξφδξνκεο ελψζεηο ησλ κεηάιισλ θαη απνζηαγκέλν λεξφ. Σν δνρείν απηφ 

πεξηζηξέθεηαη κέζσ ελφο βξαρίνλα, ην πάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ θαηαιήγεη ζε έλα 

γπάιηλν ζσιήλα. ην ζεκείν απηφ ππάξρνπλ ζπείξεο ςχμεο πνπ πγξνπνηνχλ ηνπο 

αηκνχο ηνπ εμαηκηδφκελνπ δηαιχηε, ν νπνίνο ζπιιέγεηαη ζε έλα άιιν γπάιηλν δνρείν 

(Γνρείν Β). Σν ζχζηεκα δεκηνπξγίαο θαη ειέγρνπ θελνχ απνηειείηαη απφ έλα 

ξπζκηζηή θαη κεηξεηή πίεζεο θαη κία αληιία. 

3.2.1.2 Πειπαμαηική διαδικαζία 

 Αθνχ εηζαρζνχλ νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο θνξέα, πξφδξνκσλ ελψζεσλ θαη 

λεξνχ ζην δνρείν Α (ρήκα 3.5), απηφ πεξηζηξέθεηαη ππφ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα 1 ψξα. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα αληιίαο 

εθαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα ζπλζήθεο ρακειφηεξεο πίεζεο (≈35mbar) θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πδξφινπηξνπ απμάλεη ζηνπο 50
ν
C. Σν πεξηζηξεθφκελν δνρείν 

βπζίδεηαη ζην πδξφινπηξν θαη ν δηαιχηεο (λεξφ) αξρίδεη λα εμαηκίδεηαη αθήλνληαο ηα 

επηζπκεηά κέηαιια ελαπνηεζεηκέλα ζηελ επηθάλεηά ηνπ θνξέα. Ζ ειαηησκέλε πίεζε 

έρεη ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ ηνπ δηαιχηε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο 
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εμάηκηζεο ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Μεηά ηνλ εκπνηηζκφ ηνπ θνξέα κε ηηο 

θαηάιιειεο πνζφηεηεο ησλ αιάησλ ησλ κεηάιισλ, αθνινπζεί μήξαλζε ζηνπο 110
ν
C 

γηα 12h θαη πχξσζε ζηνπο 500
ν
C γηα 5h. 

 Οη θαηαιχηεο βξίζθνληαη ζε κηα πξφδξνκε νμεηδσκέλε θαηάζηαζε, δειαδή, 

ηα κέηαιια βξίζθνληαη ελαπνηεζεηκέλα ζηνπο θνξείο ππφ κνξθή νμεηδίσλ. Ζ ζείσζε 

ησλ θαηαιπηψλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

αληίδξαζε πδξνγνλναπνζείσζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη ε 

δηαδηθαζία ζείσζεο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 Οη πξφδξνκεο ελψζεηο ησλ νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ ήηαλ απφ ηελ Alfa® θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. ηνλ Πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη θνξείο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε εηαηξία απφ ηελ νπνία πξνκεζεχηεθαλ θαζψο επίζεο θαη ε 

κνξθή ηνπο. 

 Γηα ηα πεηξάκαηα ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο, νη παξαπάλσ δηεζπαξκέλνη 

θαηαιχηεο ελαπνηέζεθαλ ζε πειιέηεο ζηεξενχ ειεθηξνιχηε, αγσγνχ ηφλησλ 

νμπγφλνπ ή αγσγνχ πξσηνλίσλ.  

Πίνακαρ 3.1 –Σα νμείδηα ησλ κεηάιισλ θαη νη πξφδξνκεο ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. 

Οξείδια Μεηάλλων ζηοςρ Φοπείρ Ππόδπομη Ένωζη 

ΜνΟ2 (ΝΖ4)Μν7Ο244Ζ2Ο 

CoO Cν(NΟ3)2Ζ2Ο 

WO2 (ΝΖ4)10W12Ο415Ζ2Ο 

NiO Ni(NΟ3)26Ζ2Ο 

 

Πίνακαρ 3.2 – Οη θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη πξνκεζεπηέο θαη  ε κνξθή ηνπο. 

Φοπέαρ Ππομηθεςηήρ Μοπθή 

TiO2 Degussa θφλε 

YSZ Ceraflex Πειιέηεο δηακέηξνπ 18mm 

CZI Vito Πειιέηεο δηακέηξνπ 18mm 

BCN18 Vito Πειιέηεο δηακέηξνπ 18mm 

  

3.2.2. Η μέθοδορ ηος sputtering 

  Τκέληα κνιπβδαηλίνπ (Μν) θαη ηηηάληαο (ΣiO2) παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο ηνληνβνιήο. Με απηήλ ηε κέζνδν παξάγνληαη νκνγελή, θαιψο 

πξνζθνιιεκέλα, πνξψδε θαη ιεπηά πκέληα κεηάιισλ  ή νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ. Γηα 

ηελ παξαγσγή ηέηνησλ ζηξσκάησλ, θαηάιιεισλ γηα ηηο κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο 

ελίζρπζεο, πξέπεη λα νξηζηνχλ αξθεηέο παξάκεηξνη ελαπφζεζεο. 
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3.2.2.1 Η απσή ηηρ μεθόδος 

 ηε δηαδηθαζία ηεο ηνληνβνιήο, ηφληα αεξίνπ (Ar) επηηαρπλφκελα ρηππνχλ 

ζηελ επηθάλεηα ελφο κεηαιιηθνχ ζηφρνπ, απνηεινχκελνπ απφ ην πιηθφ πνπ πξφθεηηαη 

λα ελαπνηεζεί απνθνιιψληαο κηθξά ηκήκαηα κεηάιινπ (κεξηθά άηνκα) ηα νπνία 

δηαρεφκελα ελαπνηίζεληαη ζην γεηηληάδνλ ππφζηξσκα. Ζ δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη ζε 

έλαλ θιεηζηφ ζάιακν, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πξσηαξρηθφ θελφ πξηλ αξρίζεη ε 

ελαπφζεζε. Γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο πιάζκαηνο ζπλήζσο αξγφ (Ar) 

εηζάγεηαη ζην ζάιακν κέρξη ηεο πηέζεσο ησλ 0.5-12 Pa. Τπάξρνπλ έηζη θάπνηα 

ηνληζκέλα ηφληα Ar
+
. ηελ κέζνδν ηνπ ηνληνβνιήο ζπλερνχο ηάζεο (dc-sputtering) έλα 

αξλεηηθφ δπλακηθφ U κέρξη αξθεηέο εθαηνληάδεο Volts εθαξκφδεηαη κεηαμχ ηνπ 

ζηφρνπ θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο. Ωο απνηέιεζκα, ηα ηφληα Ar
+
 επηηαρχλνληαη απφ ην 

ειεθηξηθφ πεδίν πξνο ηνλ ζηφρν φπνπ θαη „βνκβαξδίδνπλ‟ θαη απειεπζεξψλνπλ κηθξά 

ζσκαηίδηα κεηάιινπ (~nm). Σαπηφρξνλα απειεπζεξψλνπλ δεπηεξνγελή ειεθηξφληα  

ηα νπνία ειεθηξφληα πξνθαινχλ πεξεηαίξσ ηνληζκφ ηνπ αεξίνπ Ar θαη έηζη 

επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξνη ξπζκνί ελαπφζεζεο. 

 Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ ηνληζκνχ απφ ηα εθπεκπφκελα 

δεπηεξνγελή ειεθηξφληα, έλαο καγλήηεο ζρήκαηνο δαθηπιηδηνχ ηνπνζεηείηαη θάησ 

απφ ηνλ ζηφρν. Σα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην καγλεηηθφ ηνπ πεδίν 

παγηδεχνληαη ζε ειιεηπηηθέο ηξνρηέο θαη θπθινθνξνχλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζηφρνπ. Έηζη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ηνληζκνχ ηνπ Ar θαη γηα απηφ ην ιφγν 

πξνθαινχλ έλαξμε πιάζκαηνο ζε πηέζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εθαηφ θνξέο 

κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπο. Δπίζεο, έηζη παξαηεξνχληαη 

πςειφηεξνη ξπζκνί ελαπφζεζεο,  θαζψο ζπκβαίλνπλ ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο  κεηαμχ 

ησλ ηφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνθηνχλ κεγαιχηεξε θηλεηηθή ελέξγεηα θαηά ηελ 

ηξνρηά ηνπο πξνο ηνλ ζηφρν. Ζ κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο ηνληνβνιήο ζπκβαίλεη ζηελ  

πεξηνρή ηνπ ζηφρνπ θάησ απφ απηφ ην ζεκείν. αλ ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη κηα δψλε 

δηάβξσζεο ζην ζηφρν πνπ αθνινπζεί ηελ κνξθή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ.  
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σήμα 3.6: Ζ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηνληνβνιήο. 

 

3.2.2.2  Οι παπάμεηποι ηηρ ιονηοβολήρ 

 Σν πάρνο ηνπ παξαγφκελνπ πκελίνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κεηαβάιινληαο ηηο 

αθφινπζεο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο : 

 Tν ρεύμα ιονηοβολής Isp, είλαη ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ θαζνξίδεη ην ξπζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο ελαπφζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ρξφλν πνπ παξακέλεη γηα ηα 

πξνζιακβαλφκελα ζσκαηίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο είηε γηα επηθαλεηαθή 

δηάρπζε θαη ζπζζψξεπζε ζηα ήδε ππάξρνληα θέληξα αλάπηπμεο είηε ππξήλσζε. 

 Σν επιβαλλόμενο δσναμικό θαζνξίδεη ηε κέγηζηε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηα 

ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην ζηφρν αιιά επίζεο θαη ηελ απφδνζε ηεο 

ηνληνβνιήο, πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ εμεξρνκέλσλ ζσκαηηδίσλ απφ ην ζηφρν αλά ηφλ 

πνπ βάιιεηαη. 

 Ζ πίεζη P, ηνπ ζαιάκνπ ελαπφζεζεο θαζνξίδεη ηελ ειεχζεξε δηαδξνκή, ι, ηνπ 

πιηθνχ πξνο ελαπφζεζε, πνπ είλαη αλάινγν ηνπ 1/p. Μαδί κε ηελ απφζηαζε απφ ην 

ππφζηξσκα ε πίεζε θαζνξίδεη, πφζεο ζπγθξνχζεηο ζα ζπκβνχλ ζηα ζσκαηίδηα ηνπ 

ζηφρνπ ζηε δηαδξνκή ηνπο έσο ην ππφζηξσκα. Απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ην πνξψδεο 

ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ πκελίνπ. Μέζσ ηνπ ζχζηαζεο ησλ αεξίσλ κπνξεί θαλείο λα 
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ειέγμεη ηελ ζηνηρεηνκεηξία ησλ πκελίσλ, πνπ ηνληνβνινχληαη απφ έλα κεηαιιηθφ 

ζηφρν.  

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο κπνξεί λα έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ 

πξνζθνιιεζηκφηεηα ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ πκελίνπ, ζηελ θξπζηαιιηθφηεηα θαη ζην 

πνξψδεο. 

3.2.2.3 Το ζύζηημα sputtering  

 Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαηαιπηηθψλ πκελίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχζηεκα 

καγλεηηθήο ηνληνβνιήο ζπλερνχο ηάζεο (DC Magnetron sputtering system). Σν 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά κέξε (ρήκα 3.7) : 

 Θάιακνο θελνχ 

 Αληιίεο θελνχ 

 Πίλαθαο Οξγάλσλ 

 Αέξηα Σξνθνδνζίαο 

 

σήμα 3.7 :Ζ ζπζθεπή DC Magnetron Sputtering  
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3.2.2.3.1 Ο θάλαμορ κενού  

 Ο ζάιακνο ελαπφζεζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην αηζάιη ηχπνπ 

SS 304 (ρήκα 3.8).  

 

σήμα 3.8: Ο ζάιακνο ελαπφζεζεο 

Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ είλαη 35,5 cm x 28 cm x 43 cm. 

Πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ είλαη δπλαηή κε ζχξα ζην κπξνζηηλφ ηκήκα 

ηνπ ζαιάκνπ δηαζηάζεσλ  31,75 cm x 34,3 cm. Ζ ζχξα έρεη κηα πάιηλε επηθάλεηα 

δηακέηξνπ 2" ψζηε λα επηηξέπεηαη νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ, ε 

νπνία ζθξαγίδεη κε  ιαζηηρέληα O rings. 

 
σήμα 3.9: Δζσηεξηθφ ζαιάκνπ θελνχ φπνπ δηαθξίλεηαη ε πεγή sputtering ζην θάησ κέξνο 

Σν θάησ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ θελνχ έρεη κηα θιάληδα δηακέηξνπ 8.5” γηα ηελ 

πξφζδεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνληνβνιήο θαη ησλ ηξηψλ παξνρψλ, γηα ηα αθφινπζα : 

 ηνλ αεξαγσγφ ζσιελνεηδνχο βαιβίδαο 

 ηελ βαιβίδα ειέγρνπ αεξίσλ 
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 ην άλνηγκα/θιείζηκν ηνπ θιείζηξνπ (shutter) 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ ελαπφζεζεο πεξηέρεη ηξεηο εηζφδνπο παξνρήο 

δηακέηξνπ  25mm γηα ηηο αθφινπζεο ζπλδέζεηο : 

 ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο ηφλησλ 

 ηνπ ζεξκνδεχγνπο 

 ησλ καλνκέηξσλ 

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη κηα είζνδνο δηακέηξνπ 75mm, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθά ηξνπνπνηνχκελνπ ζηνκίνπ (foreline), θαη ηεο ηνπξκπνκνξηαθήο αληιίαο. 

Σν κεηαβιεηφ ζηφκην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο πίεζεο  κεηαμχ ηεο 

ηνπξκπνκνξηαθήο αληιίαο θαη ηνπ ζαιάκνπ. 

 

3.2.2.3.2 Φοπέαρ Υποζηπωμάηων 

   Ο θνξέαο ππνζηξψκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

(ηχπνπ SS-314), κε ζνισηή δνκή, 22,9 cm, θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη έμη 

δηακέηξνπ πειιέηεο 5cm.  

 

σήμα 3.10: Φνξέαο Τπνζηξσκάησλ 

 

3.2.2.3.3 Ανηλίερ κενού, πίνακαρ οπγάνων, αέπια ηποθοδοζίαρ, πηγή ηποθοδοζίαρ. 

 Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ θελνχ ζην ζάιακν ελαπφζεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αληιίεο θελνχ. Μία κεραληθή αληιία δχν ζηαδίσλ (Balzers) 

κε δπλαηφηεηα άληιεζεο 16.2m
3
/hr. Ζ αληιία απηή δεκηνπξγεί ην πξνθαηαξηηθφ θελφ 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δεχηεξεο αληιίαο. Ζ αληιία πνπ 

δεκηνπξγεί ην πςειφ θελφ είλαη κία ηνπξκπνκνξηαθή αληιία (Leybold-Heraus 

Turbovac 151) κε δπλαηφηεηα άληιεζεο 522m
3
/hr. Γεληθά, ππφ αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 5min γηα λα επηηεπρζνχλ πηέζεηο ~5 x 10
-3

Torr ελψ γηα 
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ηελ επίηεπμε πίεζεο ~5 x 10
-6

 Torr απαηηνχληαη πεξίπνπ 6 ψξεο. πλήζσο, γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ελαπφζεζεο απαηηείηαη πίεζε ~7-8 x 10
-6

 Torr. 

 Μφιηο επηηεπρζεί ην θαηάιιειν θελφ εηζάγεηαη ζην ζάιακν ην αέξην 

ελαπφζεζεο (Αξγφ), ην νπνίν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε νμπγφλν εάλ είλαη επηζπκεηή 

ε δεκηνπξγία νμεηδίσλ ζην πκέλην. ηηο ελαπνζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ε πίεζε 

ηνπ Αξγνχ ήηαλ ~3-20 x 10
-3

Torr, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο νμεηδίσλ 

κεηάιισλ  (TiO2) ε πίεζε ηνπ νμπγφλνπ ήηαλ ~1-2 x 10
-3

Torr. 

 Σν ζχζηεκα ησλ αεξίσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην άδσην, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πλεπκαηηθήο βαιβίδαο (foreline valve) 

πνπ επηηξέπεη ηελ “επηθνηλσλία” ησλ αληιηψλ θελνχ κε ηνλ ζάιακν θαζψο θαη γηα ηελ 

επαλαθνξά ηνπ ζαιάκνπ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηά ην πέξαο ηεο ελαπφζεζεο. 

 Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο πίεζεο ηνπ ζαιάκνπ (καλφκεηξα), ε γελλήηξηα 

ζπλερνχο ηάζεο (Advanced Energy, model MDX 1-K) θαζψο θαη ηα ξνφκεηξα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ (ρήκα 3.11).  

 

σήμα 3.11: Πίλαθαο Οξγάλσλ 

3.2.3. Δθαπμογή οπγανομεηαλλικήρ πάζηαρ 

Σα κεηαιιηθά θαηαιπηηθά πκέληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ NEMCA πξνεηνηκάδνληαη ζπλήζσο απφ εκπνξηθέο νξγαλνκεηαιιηθέο 

πάζηεο ηνπ επηζπκεηνχ κεηάιινπ. ηελ πεξίπησζε ελαπφζεζεο κε ρξήζε παζηψλ, 

εθαξκφδνληαη ιεπηέο επηζηξψζεηο ηεο πάζηαο ζηελ επηθάλεηα ησλ πειιεηψλ ζηεξεψλ 

ειεθηξνιπηψλ θαη αθνινπζεί μήξαλζε θαη ππξνζπζζσκάησζε. Σν ζεξκνθξαζηαθφ 

πξφγξακκα ηεο ππξνζπζζσκάησζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ην κέηαιιν, ην νπνίν 

επηζηξψλεηαη, φζν θαη απφ ηε ζχζηαζε ηεο πάζηαο θαη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 
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ζηελ απφθηεζε ελφο θαιά πξνζθνιιεκέλνπ ζπλερνχο θαη πνξψδνπο   πκελίνπ, πνπ 

είλαη απαξαίηεην ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ NEMCA.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ε παξαζθεπή ησλ θαηαιπηηθψλ ειεθηξνδίσλ έγηλε θαη 

κε ηελ ηερληθή ηεο ιονηοβολής (sputtering). ε ζρέζε κε ηελ κέζνδν βαθήο κε 

νξγαλνκεηαιιηθή πάζηα, ε κέζνδνο ηνληνβνιήο ππεξηεξεί φζνλ αλαθνξά ηελ 

παξαζθεπή πνιχ πην νκνηφκνξθσλ πκελίσλ, επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξεο δηαζπνξέο 

θαηαιχηε ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξν πιηθφ ελαπφζεζεο. Καηφπηλ αθνινπζείηαη ην 

πξφγξακκα ππξνζπζζσκάησζεο, φπσο θαη ζηελ κέζνδν κε ηελ εθαξκνγή 

νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο. 

 Δλαπφζεζε ειεθηξνδίσλ: ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο ηνληνβνιήο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ειεθηξνδίνπ εξγαζίαο ελψ γηα ην 

βνεζεηηθφ θαη ην ειεθηξφδην αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαιχηεο ρξπζνχ 

(Au) θαη ζχκθσλα κε ηελ ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία [17] φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα ιεπηή επίζηξσζε νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο ρξπζνχ (Engelhard A1121 

Gold Resinate) κε ηε ρξήζε ιεπηνχ πηλέινπ.  

 

 

 

 

 

 

σήμα 3.12:Φσηνγξαθία ηνπ ειεθηξνδίνπ εξγαζίαο (Mo) 

ελαπνηεζεηκέλνπ ζε  CZI  

 

 Θεξκηθή θαηεξγαζία: Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελν 

θνχξλν φπνπ γίλεηαη μήξαλζε κε 10°C/min ζηνπο 430°C γηα 90 ιεπηά. ην 

ζηάδην απηφ επηηπγράλεηαη θαη ε θαχζε ηνπ δηαιχηε. Αθνινπζεί πεξαηηέξσ 

ζέξκαλζε γηα ππξνζπζζσκάησζε.  

 ηάδην ππξνζπζζσκάησζεο: ηελ επηθάλεηα ηνπ ειεθηξνιχηε παξακέλεη 

ιεπηφθνθθν κεηαιιηθφ πιηθφ. ην ζηάδην απηφ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη κε 

αξγφ ξπζκφ ζέξκαλζεο (5°C/min) έσο ηε ζεξκνθξαζία ππξνζπζζσκάησζεο 

(~800°C) φπνπ παξακέλεη γηα 30 ιεπηά. Δδψ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε 

θξπζηαιιηηψλ ηνπ κεηάιινπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη θαιχηεξε 

πξφζθπζε ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ/ζηεξενχ ειεθηξνιχηε θαη θπξίσο 

νκνηνγέλεηα θαη ζπλέρεηα ηνπ κεηαιιηθνχ πκελίνπ έηζη ψζηε λα είλαη αγψγηκν 

ζε φια ηα ζεκεία ηεο επηθάλεηάο ηνπ. 

Γεληθά, είλαη πξνηηκφηεξνο ν αξγφο ξπζκφο ζέξκαλζεο φζν ην δείγκα βξίζθεηαη 

ζηνλ θνχξλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πηζαλή ζξαχζε ή ζρεκαηηζκφο 

„ζθαζηκάησλ‟ (blistering) ζηα ειεθηξφδηα. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ππξσζπζζσκάησζεο, αθφκα θαη θαηά 20°C κε 30°C γηα κία δεδνκέλε κεηαιιηθή 
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πάζηα, νδεγεί ζε απμαλφκελε ππξνζπζζσκάησζε θαη ζε κείσζε ηφζν ηεο 

θαηαιπηηθά ελεξγήο επηθάλεηαο φζν θαη ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ θάζεσλ (tpb). Σν 

ηειεπηαίν φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2 είλαη άθξσο ζεκαληηθφ γηα ην κέγεζνο 

ηνπ θαηλνκέλνπ NEMCA. 

3.3 Πειπαμαηική Γιάηαξη  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε  πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.13, απνηειείηαη απφ έλαλ αέξην ρξσκαηνγξάθν 

(Shimadzu GC-14A) εθνδηαζκέλν κε αληρλεπηή ηνληζκνχ θιφγαο (FID) θαη 

εμνπιηζκέλν κε θαηάιιειε ρξσκαηνγξαθηθή ζηήιε (Capillary), ζε ζπλδπαζκφ κε 

έλαλ αέξην αλαιπηή Ζ2S (Analytical Systems) γηα ηε ζπλερή κέηξεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ζ2S. Ζ κέηξεζε ηνπ Ζ2S βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο έληαζεο 

θσηνδέζκεο (laser) πνπ δηέξρεηαη απφ ηαηλία ραξηηνχ-Pb θαη ε νπνία ρξσκαηίδεηαη 

παξνπζία  Ζ2S ιφγσ ζρεκαηηζκνχ PbS2. ηαζεξά ξεχκαηα θαη δπλακηθά 

επηβάιινληαη κέζσ ελφο γαιβαλνζηάηε/πνηελζηνζηάηε AMEL 2053. πλερήο 

θαηαγξαθή ησλ ζεκάησλ ηνπ αλαιπηή Ζ2S  θαη ηνπ ξεχκαηνο/δπλακηθνχ απφ ηνλ 

γαιβαλνζηάηε/πνηελζηνζηάηε έγηλε ζε θαηαγξαθηθφ πνιιαπιψλ γξαθίδσλ 

(ΤΟΚOGAWA). ην ρήκα 3.13 δηαθξίλνληαη ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο αεξίσλ, ν 

αληηδξαζηήξαο θαη ην ζχζηεκα αλάιπζεο. 
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σήμα 3.13 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

Πξφηππα αέξηα κίγκαηα H2 , Ζ2S θαη Ar (L‟Air Liquide) ηξνθνδνηνχληαλ 

κέζσ ηξηψλ ξννκέηξσλ ζηνλ αληηδξαζηήξα. Με θαηάιιειν ζπλδπαζκφ βαιβίδσλ 

ήηαλ δπλαηφ λα δηεμαρζεί είηε ζείσζε ηνπ θαηαιχηε είηε πδξνγνλνεπεμεξγαζία θαη 

αληίδξαζε. Καζαξφ Αr  κπνξεί λα ζπληξνθνδνηείηαη κέζσ ελφο ηέηαξηνπ ξννκέηξνπ 

έηζη ψζηε λα ξπζκίδεηαη ε ζπλνιηθή παξνρή θαη ε ζχζηαζε αέξηαο ηξνθνδνζίαο ζηα 

επηζπκεηά επίπεδα. ηα πεηξάκαηα πδξνγνλναπνζείσζεο, ε ζπλνιηθή ξνή αεξίσλ 

θνξέλεηαη  κε ζεηνθαίλην, θαζψο δηέξρεηαη απφ θνξεζηή πνπ πεξηέρεη πγξφ ζεηνθαίλην, 

ζηνπο 0
ν
C (ηάζε αηκψλ: 3kPa). Μέζσ κηαο ηεηξάπνξηεο βαιβίδαο, ηα αέξηα είηε 

παξαθάκπηνπλ ηνλ αληηδξαζηήξα θαη νδεγνχληαη πξνο αλάιπζε, είηε νδεγνχληαη 

ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη ελ ζπλερεία αλαιχνληαη καδί κε ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο. 

Σν θαζαξφ ζεηνθαίλην πξνκεζεχηεθε απφ ηελ Merck-Schuchardt. 

Ο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ηχπνπ κνλνχ ζαιάκνπ (ή αιιηψο κνλήο πειιέηαο) 

αληηδξαζηήξαο, κέζα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ην δείγκα, είλαη ζπλερνχο ξνήο. Ο 
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αληηδξαζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιαδία (quartz) θαη αλνμείδσην αηζάιη 

θαη έρεη φγθν ~30 cm
3
 (ρήκα 3.14). Σν αλψηεξν κέξνο ηνπ αληηδξαζηήξα απνηειεί 

ηελ  αηζάιηλε θεθαιή, ελψ ε αεξνζηεγήο πξνζαξκνγή ηνπ ζσιήλα ραιαδία ζε απηήλ, 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε  ιαζηηρέλησλ δαθηπιίσλ-θιαληδψλ (O-ring). ε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν θελφ ρψξν ηεο κεηαιιηθήο θεθαιήο ξέεη λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ςπθηηθφ κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ιαζηηρέλησλ θιαληδψλ απφ ηελ ππεξζέξκαλζε. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.14 ηα αέξηα αληηδξψληα θαηεπζχλνληαη πξνο ην 

ειεθηξφδην εξγαζίαο-θαηαιχηε κέζσ ελφο αθξνθπζίνπ, ηχπνπ jet. Ζ ζπλνιηθή 

νγθνκεηξηθή παξνρή ησλ αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 100 STP cm
3
/min πνπ 

έρεη βξεζεί απφ παιαηφηεξεο κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο φηη είλαη αξθεηή γηα 

ηελ απνθπγή πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο ζε ρακειέο ηηκέο κεηαηξνπψλ. Ο αληηδξαζηήξαο 

ηνπνζεηείηαη κέρξη ην χςνο ηεο κεηαιιηθήο θεθαιήο, ζε θπιηλδξηθφ ζεξκνζηαηνχκελν 

θνχξλν. Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε ρξήζε ζεξκνζηνηρείνπ ηχπνπ Κ 

εγθιεηζκέλν ζε ζσιήλα αλνμείδσηνπ ράιπβα ηνπνζεηεκέλν ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε 

(~1 cm) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνχ πκελίνπ.  

 

 

σήμα 3.14: Αληηδξαζηήξαο ηχπνπ κνλνχ ζαιάκνπ εμνπιηζκέλνο κε έλα ηππηθφ 

ειεθηξνρεκηθφ θειί ζηεξενχ ειεθηξνιχηε. 
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3.4  Παπαζκεςή-Πποεηοιμαζία ηλεκηποδίων 

3.4.1 Σηεπεοί ηλεκηπολύηερ  

 ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηεξενί ειεθηξνιχηεο ηφζν αγσγνί 

πξσηνλίσλ (Ζ
+
) φζν θαη ηφλησλ νμπγφλνπ (Ο

2-
). Ωο πξσηνληαθνί αγσγνί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην CZI (CaZr0.9In0.1O3-α) [18-24] γηα εθαξκνγέο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ (>350
ν
C) θαη ην BCN18 (Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α) [24-30] γηα εθαξκνγέο 

ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (<350
ν
C). Ζ δηαθνξά ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ πξσηνληαθή 

αγσγηκφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ ζην κειεηψκελν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. Οη πξσηνληαθνί 

απηνί θεξακηθνί ειεθηξνιχηεο παξαζθεπάζηεθαλ ζε κνξθή πειιέηαο (1,8mm x 

2mm) απφ ην Vito (Flemish Institute for Technological Research, MOL, Belgium). 

Δπίζεο, ζηαζεξνπνηεκέλε ZrO2 κε 8% mol Y2O3 ρξεζηκνπνηήζεθε σο αγσγφο ηφλησλ 

νμπγφλνπ (Ο
2-

) (Ceraflex). 

3.4.2 Βοηθηηικό ηλεκηπόδιο και ηλεκηπόδιο αναθοπάρ  

 Καη ηα δχν απηά ειεθηξφδηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο. Γε ρξεηάδεηαη λα είλαη απφ ην ίδην πιηθφ 

κε ηνλ θαηαιχηε, παξφιν πνπ γηα ην ειεθηξφδην αλαθνξάο απηφ εμππεξεηεί ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο αληηδξαζηήξα δχν ζαιάκσλ (ηχπνπ θειηνχ  

θαπζίκνπ), θαζψο ε κεηξνχκελε δηαθνξά δπλακηθνχ κπνξεί απεπζείαο λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηε κεηαβνιή ζην έξγν εμφδνπ κεηαμχ ησλ εθηεζεηκέλσλ ζηελ αέξηα 

θάζε επηθαλεηψλ ηνπ θαηαιχηε θαη ηνπ ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο. 

 Ζ δηεπηθάλεηα βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ/ζηεξενχ ειεθηξνιχηε δε ρξεηάδεηαη 

λα είλαη πνιψζηκε. Όηαλ ε δηεπηθάλεηα δελ είλαη πνιψζηκε, ηφηε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο επηβαιιφκελεο δηαθνξάο δπλακηθνχ θαηαλαιψλεηαη σο ππέξηαζε ζην 

θαηαιπηηθφ θαη φρη ζην βνεζεηηθφ ειεθηξφδην. 

 Σα ειεθηξφδηα αλαθνξάο θαη ην βνεζεηηθφ θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ρξπζφ 

(Au), ν νπνίνο έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη θαηαιπηηθά αλελεξγφο ζηελ εμεηαδφκελε 

αληίδξαζε. Δπίζεο, ν ρξπζφο ζπκπεξηθέξεηαη πνιχ θαιά σο ειεθηξφδην αλαθνξάο, 

κηαο θαη παξνπζηάδεη κηθξή δηαθχκαλζε ζην δπλακηθφ ηνπ (0.1 V) γηα έλα κεγάιν 

εχξνο αέξησλ ζπζηάζεσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ θαη 

ηνπ ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε νξγαλνκεηαιιηθή πάζηα Au (Metalor, 

Gold resinate, A1118). Ύζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πάζηαο ην δείγκα 

ηνπνζεηήζεθε ζε ζεξκνζηαηνχκελν θνχξλν θαη αθνινχζεζε μήξαλζε ζηνπο 400
ν
C 

γηα 90 min θαη ζηε ζπλέρεηα ππξνζπζζσκάησζε ζηνπο 650
ν
C γηα 30 min [24]. 

Πεηξάκαηα κε ρξήζε κφλν ειεθηξνδίσλ Au έδεημαλ πσο ηα ειεθηξφδηα απηά είλαη 

πξαθηηθά θαηαιπηηθά αλελεξγά ζηελ αληίδξαζε ηεο πδξνγφλσζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ.  

 

 



134  Κεθάλαιο 3 

 

3.4.3. Ηλεκηπόδιο επγαζίαρ-καηαλςηικό ηλεκηπόδιο 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 29 θαηαιπηηθά-ειεθηξφδηα 

ζε ηξείο ειεθηξνιχηεο (CZI, BCN18, YSZ ) κε ηξείο βαζηθέο κεζφδνπο : 

 ηνληνβνιή (sputtering) 

 εθαξκνγή νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο  

 πγξφ εκπνηηζκφ θαη ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ κεζφδσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε παξαζθεπή ειεθηξνληαθά αγψγηκσλ θαη ζπλερνχο δνκήο ειεθηξνδίσλ. 

ην ρήκα 3.15 θαίλεηαη ε ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ ειεθηξνδίσλ ζηελ 

πειιέηα ηνπ ζηεξενχ ειεθηξνιχηε. Όπσο θαίλεηαη, ην βνεζεηηθφ ειεθηξφδην Au 

ελαπνηίζεηαη απέλαληη απφ ην θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην (ειεθηξφδην εξγαζίαο) έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί φζν δπλαηφλ πην νκνηνγελέο ειεθηξηθφ πεδίν ζηνλ ειεθηξνιχηε 

θαη ηελ επίηεπμε ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη ζπλεπψο ησλ εληζρπηηθψλ 

ηφλησλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα. Δπίζεο, ην ειεθηξφδην αλαθνξάο ηνπνζεηείηαη 

δηαγσλίσο ηνπ ειεθηξνδίνπ εξγαζίαο ζηελ πιεπξά ηνπ βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ, 

νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην δηεξρφκελν ξεχκα (ξεχκα δηαθπγήο) πνπ 

επεξεάδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο. Σν ειεθηξφδην εξγαζίαο, 

ζπλδέεηαη κε κεραληθή επαθή κε ην εμσηεξηθφ ζχζηεκα παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο αλελεξγά ζχξκαηα Au. 

 

σήμα 3.15: Ζιεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηξηψλ ειεθηξνδίσλ ζε ειεθηξνρεκηθφ θειί γηα κειέηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο.  

 

 

 

 

 

σήμα 3.16:Σν βνεζεηηθφ ειεθηξφδην θαη ην ειεθηξφδην 

αλαθνξάο (Au) ελαπνηεζεηκέλα ζε  πειιέηα CZI. 
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ε δέθα θαηαιχηεο-ειεθηξφδηα επηηεχρζεθε ζεκαληηθή ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε  

ηεο HDS ηνπ ζεηνθαηλίνπ. Ζ παξαζθεπή ηνπο πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα.  

Πίνακαρ 3.3: χλνςε ησλ κειεηεκέλσλ θαηαιπηψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηεπρζεί 

ειεθηξνελίζρπζε (NEMCA): ζεξκνθξαζία, ξπζκνί θαηαλάισζεο ζεηνθαηλίνπ, ηηκέο ησλ ξ 

θαη Λ. 

 

 

 

 

Όλοκα  Καηαιύηες   T/
o
C -rth

0
/10

-6
 

mol/(s gcat) 

-rth/10
-6

 

mol/(s gcat) 

ρ │Λ│ 

Φορέας-δηζθίο CZI 

 

Α1 

                     

                 Mo/CZI/Au 

380 

480 

0.54 

0.82 

0.756 

1.025 

1.4 

1.25 

~1 

~2 

       Α2  CoMo/Mo(sput.)/CZI/Au 504 1.6 1.808 1.13 0.015 

  

  Α3 

 

CoMo-TiO2/Mo(sput.)/CZI/Au 

350 

370 

400 

1.4 

1.4 

1.06 

1.5 

1.54 

1.16 

1.07 

1.1 

1.09 

100 

54 

3.5 

 

Α4 

 

 Nebula (Ni-Mo-W) /Au 

310 

520 

5 

5 

5.15 

5.5 

1.03 

1.1 

8 

1.3 

Φορέας-δηζθίο BCN18  

      

     Β1 

     

     CoMo-TiO2/Mo(sput)/BCN/Au 

 

240 

260 

300 

0.67 

1 

6.8 

0.717 

1.03 

6.87 

1.07 

1.03 

1.01 

85 

252 

6 

     Β2     CoMo-TiO2/Mo(sput.)/BCN/Au 300 3 3.3 1.1 585 

Φορέας-δηζθίο YSZ  

C1 CoMo-TiO2/Pt (paste)/YSZ/Au 500 0.95 2.19 2.3 0.01 

C2  CoMo-TiO2/Au (paste)/YSZ/Au 500 1.26 2.4 1.9 0.006 

C3 CoMo-TiO2/Mo(sput.)/YSZ/Au 500 0.36 0.56 1.56 0.1 

C4  CoMo/TiO2(sput.)/YSZ/Au 250 0.56 2.18 3.89 0.2 
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3.4.3.1  Καηαλύηερ πος παπαζκεςάζηηκαν ζε ςπόζηπωμα CZI  

 3.4.3.1.1 Δναπόθεζη  Μο με ςγπό εμποηιζμό (δείγμα Α1) από Πίνακα1  

Ζ ελαπφζεζε ηνπ Μν γηα ην ζρεκαηηζκφ πκελίνπ ζε CZI γίλεηαη 

ππξνζπζζσκαηψλνληαο πξνδπγηζκέλε πνζφηεηα  ακκσληαθψλ αιάησλ κνιπβδαηλίνπ, 

(NH4)6Mo7O24*4H2O (Aldrich 99%), ζηνπο 500
ν
C γηα 3h πξνο ζρεκαηηζκφ  ΜνΟ3. 

Λίγεο ζηαγφλεο 3D- λεξνχ πξνζηίζεληαη ζε κηθξή πνζφηεηα ΜνΟ3 γηα λα ζρεκαηηζηεί 

κηα παρχξεπζηε πάζηα, πνπ ελαπνηίζεηαη αξγφηεξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξσηνληαθνχ 

αγσγνχ CZI. Σν ζρεκαηηζκέλν πκέλην χζηεξα ππνβάιιεηαη ζε μήξαλζε ζηνπο 120
ν
C 

γηα 30 min θαη ππξσζπζζσκαηψλεηαη ζηνπο 500
ν
C γηα 2h.   

3.4.3.1.2 Δναπόθεζη CoΜο (δείγμα Α2) ζε ςπόζηπωμα Mο ζε CZI 

Ο ελαπνηεζεηκέλνο δηκεηαιιηθφο θαηαιχηεο CoMo παξαζθεπάδεηαη σο 

αθνινχζσο:  

 Πνζφηεηα 3 g  (NH4)6Mo7O24 *4H2O πξνζηίζεληαη ζε 100 ml H2O, ζε 

νγθνκεηξηθή θηάιε. 

 Μεηά ηελ δηάιπζε ηνπ άιαηνο Mo, 2.12 g Co(NO3)2*6H2O πξνζηίζεληαη 

ζην δηάιπκα. 

 

Γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 Μεξηθέο ζηαγφλεο 3-D λεξνχ πξνζηίζεληαη ζε κηθξή πνζφηεηα ζθφλεο 

CoMo γηα ηελ δεκηνπξγία παρχξεπζηεο πάζηαο. 

 Ζ πάζηα έπεηηα απιψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ζην ήδε ελαπνηεζεηκέλν κε 

ηνληνβνιή ιεπηφ πκέλην Μν ζηε πειιέηα ηνπ CZI. 

 Σν θαηαιπηηθφ πκέλην αξγφηεξα μεξαίλεηαη ζηνπο 120
o
C γηα 30 min θαη 

ππξνζπζζσκαηψλεληαη  ζηνπο 500
o
C γηα 2 hr. 

 

 Σα παξαπάλσ ιεπηά ζηξψκαηα Μνιπβδαίληνπ (Μν) ελαπνηέζεθαλ κε ηε κέζνδν 

ηεο καγλεηηθήο ηνληνβνιήο ζπλερνχο ηάζεο (DC magnetron sputtering). Με απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία παξάγνληαη νκνηνγελή, θαιψο πξνζθνιιεκέλα, ιεπηά κεηαιιηθά ή 

νμεηδίσλ κεηάιισλ πκέληα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ζηξσκάησλ, θαηάιιεισλ γηα 

κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο, δηάθνξεο επηζπκεηέο παξάκεηξνη ελαπφζεζεο 

πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ. 

 Οη παξάκεηξνη ελαπφζεζεο γηα ην ζηξψκα Μν ζην ππφζηξσκα ηνπ  ειεθηξνιχηε 

CZI κε 0.1 mg είλαη: 

p=8.86-10.53 mTorr (~40 ccm Ar) 

P=330-403 W 

I=0.8-1.09 A 
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V=327 V 

Υξφλνο Δλαπφζεζεο: 10 min 

 Οη παξάκεηξνη ελαπφζεζεο γηα ην ζηξψκα Μν ζην ππφζηξσκα ηνπ  ειεθηξνιχηε 

CZI κε κάδα 13.5 mg είλαη: 

p=5.57-6.74 mTorr   

P=306-390 W 

I=0.8-1.03 A 

V=340 V 

Υξφλνο Δλαπφζεζεο: 40 min 

 

3.4.3.1.3 Δναπόθεζη CoΜο-TiO2 (δείγμα Α3)  ζε ςπόζηπωμα Mo ζε CZI  

 Ζ κέζνδνο ηνπ πγξνχ εκπνηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπλελαπφζεζε Μν 

θαη Co κε αλαινγία 15θ.β.% MoO3 ζε 3θ.β.% CoO. Με πξνζζήθε 82θ.β.% TiO2 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιή δηαζπνξά ηνπ θαηαιχηε κε κία κνλνζηηβάδα θπξίσο Μν ζηελ 

επηθάλεηα ηεο κήηξαο TiO2. Ο πγξφο εκπνηηζκφο κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά 

pH. ε πην φμηλεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηαιχκαηνο (pH=4 ή 4.3) αλακέλεηαη ν 

ζρεκαηηζκφο εηδψλ Mo7O24 (ρήκα 3.17), ελψ ζε νπδέηεξεο ζπλζήθεο (pH=6.7) κφλν 

κνλνκεξή είδε MoO4 πξνζξνθψληαη (ρήκα 3.18). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 3.17: Σνπηθή δνκή (local structure) ησλ ειεθηξνζηαηηθά απνξξνθεκέλσλ εηδψλ  

[Mo7O24]
6-

  ζε (1 0 1) θξπζηαιιηθή δνκή αλαηάζε. Σν φξην ηνπ θξπζηάιινπ αλαηάζε (1 0 1), 

κία απφ ηηο δχν θχξηεο θάζεηο ηνπ αλαηάζε, επηιέρζεθε γηα παξάδεηγκα ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε. Άηνκα Ti – γθξη ζθαίξεο, άηνκα H – αλνηθηφ κπιε, άηνκα O ζηελ ζπζηνηρία TiO2 

– θφθθηλεο, άηνκα O ζηα είδε βνιθξακίνπ – θίηξηλεο, θαη άηνκα Mo - πξάζηλεο. 
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σήμα 3.18: Σνπηθέο δνκέο ησλ πξνζξνθεκέλσλ κνλνκεξψλ νμηθψλ εηδψλ (oxo-species) 

Mo(VI) ζε θξπζηαιιηθή δνκή  (1 0 0) ηνπ αλαηάζε. Ζ δηαθεθνκκέλε γξακκή ππνδεηθλχεη ηνλ  

H-δεζκφ κεηαμχ ησλ κνλνκεξψλ κνιπβδαηλίνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλαηάζε. Άηνκα Ti – 

γθξη ζθαίξεο, άηνκα H – αλνηθηφ κπιε, άηνκα O ζηε ζπζηνηρία TiO2 – θφθθηλεο, άηνκα O 

ζηα είδε βνιθξακίνπ – θίηξηλεο, θαη άηνκα Mo - πξάζηλεο. 

 Σα ρήκαηα 3.17 θαη 3.18 δείρλνπλ ηα Μν-πνιπκεξηθά θαη Μν-κνλνκεξηθά 

είδε πνπ είλαη ελαπνηεζεηκέλα ζηελ επηθάλεηα ηεο TiO2. Σα πνιπκεξηθά είδε (θπξίσο 

[Mo7O24]
6-

 θαη [HMo7O24]
5-

) είλαη ελαπνηεζεηκέλα κέζσ ειεθηξνζηαηηθήο 

πξνζξφθεζεο. Σα κνλνκεξή είδε (θπξίσο [MoO4]
2-

) πξνζδέλνληαη κέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ δεζκψλ πδξνγφλνπ. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν ηνπ πγξνχ 

εκπνηηζκνχ γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο θαηαιχηεο, κφιηο έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

εηδψλ ελαπνηίζεληαη κέζσ ησλ αλσηέξσ ηξφπσλ ελαπφζεζεο. Tα είδε απηά 

ελαπνηίζεληαη κέζσ ηδεκαηνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βήκαηνο ηεο εμάηκηζεο 

ηνπ λεξνχ[31]. 

Ο ελαπνηεζεηκέλνο θαηαιχηεο CoMo-TiO2(pH=4.3) παξαζθεπάδεηαη κε ηελ 

κέζνδν πγξνχ εκπνηηζκνχ σο αθνινχζσο:  

 Πνζφηεηα 0.736 g  (NH4)6Mo7O24 *4H2O πξνζηίζεληαη ζε 100 ml H2O ζε 

νγθνκεηξηθή θηάιε. 

 Μεηά ηελ δηάιπζε ηνπ άιαηνο Mo, πξνζηίζεληαη 0.52 g Co(NO3)2*6H2O 

ζην δηάιπκα. 

 Ρχζκηζε ηνπ pH ζην 4.3 επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα δηαιχκαηνο HNO3.  

 Πξνζηίζεηαη 3.5g TiO2 ζην δηάιπκα CoMo θαη επαλαξπζκίδεηαη ην pH ζην 

4.3.  

 Ζ θηάιε ηνπνζεηείηαη αξγφηεξα ζηνλ πεξηζηξεθφκελν εμαηκηζηήξα θαη ην 

δηάιπκα αλαδεχεηαη γηα 30min. Ύζηεξα, ην λεξφ εμαηκίδεηαη ππφ θελφ ζε 

ζεξκνθξαζία 40-45
o
C θαη  πίεζε ~ 30mbar. 

 Σν απνκέλσλ ζηεξεφ ζπιιέγεηαη θαη ππξνζπζζσκαηψλεηαη ζηνπο 500 
o
C 

γηα 2 hr. Ζ ηειηθή ζχζηαζε ηνπ θαηαιχηε ήηαλ 14.91 θ.β.% MoO3, 3.16 

θ.β.% CoO θαη 82.65 θ.β.% TiO2. 
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Γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ζηνηρείνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

 

3.4.1.4 Παπαζκεςή ηπιμεηαλλικού καηαλύηη Nebula (Ni-Mo-W) (δείγμα A4) 

 

  Ζ κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ ηξηκεηαιιηθνχ θαηαιχηε Nebula (Ni/Mo/W) είλαη 

ε αθφινπζε: 

 Πνζφηεηα 1.766g (NH4)6Mo7O24 *4H2O πξνζηίζεληαη ζε 100 ml 3-D H2O 

ζε νγθνκεηξηθή θηάιε. 

 Μεηά ηελ δηάιπζε ηνπ άιαηνο Mo-W, πξνζηίζεληαη ζην δηάιπκα 2.611g 

(NH4)10W12O41 *5H2O. 

 Ρχζκηζε ηνπ pH ζην 9.8 κε ρξήζε δηαιχκαηνο ακκσλίαο (NH4OH).  

 Σν φιν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 90
o
C ππφ αλάδεπζε. 

 Πνζφηεηα 5.82 g Ni(NO3)2 *6H2O πξνζηίζεληαη 50 ml 3D-H2O θαη 

ζεξκαίλεηαη ζηνπο 40
o
C.  

 Σν δεχηεξν δηάιπκα πξνζηίζεηαη ζην πξψην ζηάγδελ θαη ππφ ζπλερή 

αλάδεπζε. 

 Ζ θηάιε  κε ην ηειηθφ δηάιπκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ πεξηζηξεθφκελν 

εμαηκηζηήξα θαη αλαδεχεηαη γηα  30 min ζηνπο T=90
o
C θαη πίεζε ~30 mbar 

κέρξη εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. 

 Σν απνκέλσλ ζηεξεφ ζπιιέγεηαη θαη ε ζθφλε μεξαίλεηαη ζηνπο 120
o
C γηα 30min 

θαη ππξνζπζζσκαηψλεηαη  500
o
C γηα 2 hr. 

Γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ αθνινπζείηαη ε εμήο 

δηαδηθαζία: 

 Μεξηθέο ζηαγφλεο 3-D λεξνχ πξνζηίζεληαη ζε κηθξή πνζφηεηα ζθφλεο 

Nebula γηα ηελ δεκηνπξγία παρχξεπζηεο πάζηαο. 

 Ζ πάζηα έπεηηα απιψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξσηνληαθνχ αγσγνχ CZI. 

 Σν θαηαιπηηθφ πκέλην αξγφηεξα μεξαίλεηαη ζηνπο 120
o
C γηα 30 mins θαη 

ππξνζπζζσκαηψλεληαη  ζηνπο 500
o
C γηα 2 h. 

 

3.4.3.2  Παπαζκεςή  καηαλςηικών ηλεκηποδίων ζε ςπόζηπωμα BCN18  

 3.4.3.2.1 Δναπόθεζη CoΜo-TiO2 από ςγπό εμποηιζμό ζε pH=4.3 ζε 

ήδη εναποηεθειμένο ςπόζηπωμα  Mo ζε BCN18 με ηη μέθοδο ηος sputtering 

(δείγμα B1, B2) 

 Γχν δείγκαηα  CoMo-TiO2 παξαζθεπάζζεθαλ, ελαπνηεζεηκέλα πάλσ ζε ήδε 

παξαζθεπαζκέλν πκελίν Mo κε ηε κέζνδν ηνπ sputtering ζε πειιέηα ειεθηξνιχηε 

BCN18, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 

3.4.3.1.2. Ζ δηαθνξά ησλ δχν δεηγκάησλ εληνπίδεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή κάδα CoMo-

TiO2 . ην Β1: mCoMo-TiO2 =19.9mg θαη ζην Β2: mCoMo-TiO2 =15mg. 
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3.4.3.3 Παπαζκεςή καηαλςηικών ηλεκηποδίων ζε ςπόζηπωμα YSZ  

3.4.3.3.1 Δναπόθεζη CoMo-TiO2 από ςγπό εμποηιζμό ζε ηλεκηπόδιο από 

εθαπμογή οπγανομεηαλλικών παζηών Pt (C1)και Au (C2), και ςπόζηπωμα 

Mo από ηην μέθοδο ηος sputtering  (C3)  

 Τκέληα Pt  θαη Au ελαπνηέζεθαλ ζε πειιέηεο ζηεξενχ ειεθηξνιχηε YSZ 

ρξεζηκνπνηψληαο ιεπηά ζηξψκαηα νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο Engelhard Pt θαη Au 

αληίζηνηρα, αθνινπζήζεθε μήξαλζε θαη ππξνζπζζσκάησζε ζε αέξα ζηνπο 400
o
C γηα 

2hr θαη έπεηηα ζηνπο  820
o
C γηα 30 min. Σα ιεπηά πκέληα Μν θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

ηελ κέζνδν ηεο ηνληνβνιήο (DC magnetron sputtering). 

 Ο θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ελαπνηέζεθε ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ 

πξνελαπνηεζεηκέλσλ κεηαιιηθψλ πκελίσλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ πεξηγξάθεθε 

ζηελ παξάγξαθν παξάγξαθν 3.4.3.1.2. 

 

3.4.3.3.2 Παπαζκεςή διμεηαλλικού CoMo με ςγπό εμποηιζμό ζε ένα 

ςπόζηπωμα  TiO2 εναποηεθειμένηρ με ηην μέθοδο ηος sputtering  (C4) ζε 

YSZ 

Έλα ιεπηφ ζηξψκα TiO2 ζρεκαηηζκέλν κε ηνληνβνιή ζε πειιέηα YSZ. Ο 

θαηαιχηεο CoMo ελαπνηέζεθε κε πγξφ εκπνηηζκφ ζην πκέλην TiO2 ελαπνηεζεηκέλν 

κε ηνληνβνιή. Μεηά απφ ηελ ελαπφζεζε ηνπ θαηαιχηε, ην πκέλην ππφθεηηαη ζε 

μήξαλζε ζηνπο 120
o
C γηα 30 min θαη χζηεξα ππξνζπζζσκαηψζεθε ζηνπο 500

o
C γηα 

2 h. 

 

3.5. Πειπαμαηική Γιαδικαζία-Αποηελέζμαηα 

 

 3.5.1 Θείωζη καηαλςηών 

 Ζ ζείσζε ηνπ θαηαιχηε είλαη κηα απαξαίηεηε δηεξγαζία γηα ηε δηάζπαζε ησλ 

νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ζνπιθηδίσλ, ηα νπνία 

θαη απνηεινχλ ηελ ελεξγφ θάζε ηνπ θαηαιχηε ζηελ HDS [4, 8]. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζείσζεο, ζηνλ αληηδξαζηήξα παξέρεηαη ζπλερψο H2S. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζείσζεο 

ησλ θαηαιπηψλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 Θέξκαλζε ζηνπο  500
ν
C ππφ ξνή Ar (20ml/min). 

 Σξνθνδνζία κείγκαηνο 15%H2S θαη 85%Ζ2 γηα 2 ψξεο ζηνπο 500
ν
C. 

 Έθπιπζε γηα 1 hr ζηνπο 500
ν
C κε Ar θαη ςχμε. 
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3.5.2 Καηαλςηικά Πειπάμαηα  

 Σα θαηαιπηηθά πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο ξνήο ζην 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ησλ 250-550
ν
C. ε απηά ηα πεηξάκαηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ H2S θαη ζπλεπψο ν ξπζκφο κεηαηξνπήο ηνπ ζεηνθαηλίνπ κεηξάηαη ππφ 

ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (κε-πξνσζεκέλνπ) σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ησλ κεξηθψλ πηέζεσλ Ζ2 θαη ζεηνθαηλίνπ. 

3.5.3 Πειπάμαηα δςναμικήρ απόκπιζηρ ηος καηαλςηικού πςθμού καηά ηην 

επιβολή δςναμικού  

 ε έλα ηππηθφ πείξακα δπλακηθήο απφθξηζεο ξπζκνχ θαηά ηελ επηβνιή 

δπλακηθνχ (πείξακα NEMCA), ε ζπγθέληξσζε ηνπ H2S  κεηξάηαη δηαξθψο ζαλ 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ.  

3.6 Αποηελέζμαηα  

 3.6.1 Ηλεκηποσημικέρ Ανηιδπάζειρ 

3.6.1.1 Φπήζη ππωηονιακών αγωγών  

  ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πξσηνληαθψλ αγσγψλ φπνπ πξσηφληα παξέρνληαη ή 

αληινχληαη πξνο/απφ ηελ δηεπηθάλεηα κεηάιινπ (θαηαιχηε)/αεξίνπ, νη θάησζη 

ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ησλ ηξηψλ θάζεσλ (tpb): 

i. Θεηηθή πφισζε θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ (ειεθηξφδην εξγαζίαο)-άληιεζε 

(απνκάθξπλζε) πξσηνλίσλ: 

               2

1
( )

2
H g H e                         (1) 

ii. Αξλεηηθή πφισζε θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ-παξνρή πξσηνλίσλ: 

ρεκαηηζκφο backspillover εηδψλ 

( )H e H               (2) 

Παξαγσγή-έθινπζε Ζ2 

2

1
( )

2
H e H g             (3) 

Δθφζνλ ε θαηαιπηηθά ελεξγφο θάζε είλαη ην MoS2, πηζαλφ ζα ήηαλ ηα 

εληζρπηηθά είδε ζηελ επηθάλεηα λα βξίζθνληαη ζηε κνξθή „HS
+
‟. Απηφ ζηεξίδεηαη 

απφ ηελ παξαηήξεζε κε-πιήξνπο αληηζηξεπηφηεηαο ηνπ ξπζκνχ χζηεξα απφ ηε 

δηαθνπή επηβνιήο ελφο αξλεηηθνχ ξεχκαηνο, φπνπ πηζαλφηαηα λα πδξνγνλψλεηαη ην S 

πξνο ζρεκαηηζκφ H2S θαη θαηαιπηηθά ελεξγνχ θάζεο.  
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3.6.1.2 Φπήζη αγωγών ιόνηων οξςγόνος 

  ηελ πεξίπησζε ρξήζεο αγσγψλ ηφλησλ νμπγφλνπ φπνπ ηφληα νμπγφλνπ 

παξέρνληαη ή αληινχληαη πξνο/απφ ηελ δηεπηθάλεηα κεηάιινπ (θαηαιχηε)/αεξίνπ, νη 

θάησζη ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα φξηα ησλ ηξηψλ θάζεσλ 

(tpb): 

i. Θεηηθή πφισζε (παξνρή Ο
2-

): 

ρεκαηηζκφο backspillover εηδψλ 

 2 ( ) 2O YSZ O e              (4) 

ρεκαηηζκφο-έθινπζε Ο2(g) 

2

2

1
( ) ( ) 2

2
O YSZ O g e                     (5) 

ii. Αξλεηηθή πφισζε (άληιεζε Ο
2-

): 

22 ( )adsO e O YSZ                 (6) 

ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο φπνπ επηθξαηνχλ πνιχ αλαγσγηθέο 

ζπλζήθεο ζηνλ αληηδξαζηήξα, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη YSZ σο ειεθηξνιχηεο, ηα 

εληζρπηηθά είδε είλαη πνιχ πηζαλφ λα βξίζθνληαη ζηε κνξθή ΟΖ
δ-
 θαη φρη Ο

δ-
 [25, 32, 

33]. Δπίζεο, πηζαλή είλαη θαη ε αληίδξαζε ησλ Ο
δ-

 κε ην επηθαλεηαθφ S (MoS2), πξνο 

ζρεκαηηζκφ SOx, ην νπνίν πηζαλφηαηα ζα επζπλφηαλ γηα ηελ κηθξή απελεξγνπνίεζε 

χζηεξα απφ παχζε επηβαιιφκελνπ ζεηηθνχ δπλακηθνχ.   

 

 3.6.2 Καηαλςηικά ςμένια  εναποηεθειμένα ζε ζηεπεό ηλεκηπολύηη CZI 

  Σηερεοί ηλεκηρολύηες-αγφγοί πρφηονίφν συηλών θερμοκραζιών  

Γλσξίδνπκε πσο ηα ηξηζζελψο ληνπαξηζκέλα CaZrO3 (π.ρ. In
3+

, Y
3+

, Gd
3+

) 

άγνπλ πξσηφληα ζε αηκφζθαηξα πδξνγφλνπ ή παξνπζία αηκψλ [18, 19, 29], πνπ καδί 

κε ηελ εμαίξεηε ρεκηθή θαη κεραληθή ηνπο ζηαζεξφηεηα είλαη ηδαληθά γηα εθαξκνγέο 

ζε δηάθνξεο ειεθηξνρεκηθέο ζπζθεπέο π.ρ. αηζζεηήξεο πγξαζίαο, θειηά θαπζίκνπ, 

αληιίεο πδξνγφλνπ θιπ. 

Ωο  πεξνβζθίηεο (ΑΒΟ3) ρσξίο πξνζκίμεηο, ν CaZrO3 είλαη έλαο εκηαγσγφο κε 

ρακειή αγσγηκφηεηα, ε πξνζζήθε ηξηζζελψλ θαηηφλησλ, π.ρ. Yb
3+

, Nd
3+

, Gd
3+

 ε In
3+

, 

νδεγνχλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Zr
4+

 κε ηα ηξηζζελή θαηηφληα ζηε δεκηνπξγία θελψλ 

ζέζεσλ ηφλησλ νμεηδίνπ, πνπ απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο πξσηνληαθήο 

αγσγήο γηα απηά ηα πιηθά φηαλ εθηίζεληαη ζε πδξνγφλν ή αηκνχο [20]. Ο ζηεξεφο 

ειεθηξνιχηεο CaZr0.9In0.1O3-δ, γλσζηφο κε ηελ ζπληνκνγξαθία CZI, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ζε πδξνγφλσζε [21], 
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νμείδσζε [22] θαζψο θαη ζε αληηδξάζεηο απνζχλζεζεο [23]. Ζ πξσηνληαθή αγσγή 

ζηνπο ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο απηνχ ηνπ είδνπο κέζσ θνξέσλ ΟΖ
-
, Ζ2Ο, Ζ3Ο

+
, ΝΖ4

+
 

θ.α. είλαη πνιχ ζπρλή. Παξά φια απηά, ζε ειεθηξνιχηεο νμεηδίσλ ηα πξσηφληα 

κεηαλαζηεχνπλ θπξίσο σο έρνπλ πεδψληαο αλάκεζα ζηα ζρεηηθά αθίλεηα ηφληα 

νμεηδίνπ ηνπ πιέγκαηνο ηνπ ζηεξενχ (κεραληζκφο Grotthuss) [24]. 

 

Αποηελέζμαηα 

ην ρήκα 3.19 θαίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο (U-I) γηα ην δείγκα 

CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Mo απφ ηνληνβνιή, ελαπνηεζεηκέλν ζε ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε CZI. Σν I0 κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηα δηαγξάκκαηα ηάζεσο-

εληάζεσο (U-I) πξνεθηείλνληαο ηε γξακκηθή πεξηνρή πςειψλ ππεξηάζεσλ (πεξηνρή 

Tafel) ζην U=0. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 3.19 ππνινγίζηεθε πεξίπνπ 5κA γηα 

ηνπο 350
o
C.  

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50
0.1

1

10

100

CoMo-TiO2/Mo(sp)/CZI/Au

pH = 4.3 

mMo(sp) = 0.3 mg 

mCoMo-TiO2
 = 16.5 mg

 350oC

 370oC

PH2
 = 97 kPa

P Th = 3 kPa

FT = 30 cm3/min

 

I 
/ 

A

U
WC

 / V

 

σήμα 3.19. Κακπχιε ηάζεο-έληαζεο ζε δχν ζεξκνθξαζίεο 300
o
C θαη 350

o
C, γηα ην δείγκα 

Α3: CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au.   

 

ην  ρήκα 3.20 θαίλεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε, ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ, ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S θαη ηνπ ξεχκαηνο, θαηά ηελ επηβνιή ελφο 

ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-0.04V) ζηνπο 350
ν
C, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θαηαιπηηθφ δείγκα Α3 (βι. Πίλαθα 3.3) CoMo-TiO2/Μν(sput.)/CZI/Au. Οη κεξηθέο 

πηέζεηο ηνπ ζεηνθαηλίνπ θαη ηνπ Ζ2 ήηαλ 3 kPa θαη 97kPa αληίζηνηρα. 
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σήμα 3.20. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-0.04 V). T=350
o
C, 

δείγκα Α3: CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au.   

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.20, αξρηθά ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ είλαη 

~4.2% θαη ν αληίζηνηρνο ξπζκφο παξαγσγήο H2S 0.282×10
-7

 mol/s. H επηβνιή ηνπ 

αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-0.04V), πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ηεο 

αληίδξαζεο, φπνπ ε κεηαηξνπή θζάλεη ην 4.5% θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο H2S ην 

0.30×10
-7

 mol/s. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ H2S (ξ=r0/r) 

ηζνχηαη κε 1.07 (7% αχμεζε) ελψ ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε θηάλεη ηελ ηηκή 

Λ=100, αλαδεηθλχνληαο φηη ιακβάλεη ρψξα ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε. Μεηά ηε 

δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ, ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο  παξαγσγήο H2S 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηηκή πνπ είρε ζε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, γεγνλφο 

πνπ δειψλεη ηελ αληηζηξεπηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο. 

Ζ παξαηεξνχκελε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ κε επηβνιή 

αξλεηηθψλ δπλακηθψλ είλαη ελδεηθηηθή ηεο ηζρπξήο ρεκεηνξφθεζεο ηνπ πδξνγφλνπ 

θαη ηεο αζζελνχο ρεκεηνξφθεζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ ζην Μν. Δπηβνιή αξλεηηθήο 

ππέξηαζεο πξνθαιεί ειεγρφκελε δηάρπζε εληζρπηηθψλ εηδψλ Ζ
δ+

 απφ ειεθηξνιχηε-

θνξέα (CZI) πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ. Σα ειεθηξνζεηηθά  

απηά εληζρπηηθά είδε, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ην αληηζηαζκηζηηθφ ηνπο θνξηίν δ- ζην 

κέηαιιν, θαη παξάγνληαη ζηα φξηα ηξηψλ θάζεσλ (tpb) ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ 

κε ξπζκφ I/F, (Δμ.(2)) ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλνιηθά νπδέηεξε δηπινζηηβάδα 

(απνηειεζκαηηθή δηπινζηηβάδα) [17], πνπ πξνθαιεί κείσζε ηνπ έξγνπ εμφδνπ ηνπ 

θαηαιχηε θαη ζπλεπψο ραιάξσζε ηνπ δεζκνχ ξφθεζεο ηνπ ειεθηξνληνδφηε 

(πδξνγφλν) θαη ηεο ελίζρπζεο απηήο ηνπ ειεθηξνληνδέθηε (ζεηνθαίλην).  
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Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία (370
ν
C) 

θαη ρακειφηεξε κεξηθή πίεζε ζεηνθαηλίνπ PTh (1.5kPa), φπνπ θαηά ηελ επηβνιή ελφο 

ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-5κΑ) παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ 

ξπζκνχ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζεηνθαηλίνπ απφ 3.5% ζε 3.8% (ρήκα 3.21). Ο 

ιφγνο πξνζαχμεζεο ηνπ ξπζκνχ ήηαλ  1.1 θαη ε θαηλφκελε θαξαληατθή απφδνζε ίζε 

κε 54.  

Πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ ή ξεχκαηνο δελ βξέζεθε λα 

νδεγεί ζε επηπιένλ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

ειεθηξνρεκηθήο αληίδξαζεο ζρεκαηηζκνχ αεξίνπ Ζ2 ζηα φξηα ηξηψλ θάζεσλ (Δμ.(3)). 

ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο απφ 350 έσο 400
o
C ν κέγηζηνο ξπζκφο 

πξνζαχμεζεο ήηαλ  ξ=1.1 θαη ε θαξαληατθή απφδνζε 100. 

 

σήμα 3.21. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-0.052 V). T=370
o
C, 

δείγκα Α3: CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au. 

 

Ήδε απφ ην Κεθάιαην 1 γλσξίδνπκε πσο ε ηάμε κεγέζνπο ηεο ηηκήο ηεο 

θαηλφκελεο θαξαληατθήο απφδνζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί γηα θάζε ηχπν αληίδξαζεο, 

θαηαιχηε θαη ζηεξεφ ειεθηξνιχηε απφ ηελ πξνζεγγηζηηθή έθθξαζε: 

0

0

r

I

nF

 
 
 
 

     (7) 
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φπνπ ην r0 είλαη ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη I0 ην 

ξεχκα αληαιιαγήο ηεο δηεπηθάλεηαο θαηαιχηε/ζηεξενχ ειεθηξνιχηε.  

 Απφ ηελ Δμ.(7) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 350
o
C κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη ηελ 

ζεσξεηηθά αλακελφκελε ηηκή θαξαληατθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ξπζκφ 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο r0=0.282×10
-7

 mol/s θαη ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο αληαιιαγήο I0 

≈ 5κA απφ ην Γηάγξακκα Tafel (ρήκα 3.19) φπνπ πξνθχπηεη │Λ│th≈250. Απηή ε 

ηηκή είλαη θνληά ζηελ πεηξακαηηθά κεηξνχκελε ηηκή │Λ│exp=100. Ζ ηηκή ηνπ Λ 

αλαδεηθλχεη πσο θάζε πξσηφλην πνπ παξέρεηαη ειεθηξνρεκηθά ζηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε έσο θαηά κέζν φξν 100 γεηηνληθά 

ξνθεκέλσλ αηφκσλ Ζ ή ζεηνθαηλίνπ. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο Λ γηα ηνπο 370
o
C ήηαλ 

│Λ│th≈250 θαη│Λ│exp=54. 

ην ρήκα 3.22 παξνπζηάδεηαη έλα δηάγξακκα ηχπνπ Arrhenius, φπνπ 

θαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ ηεο αληίδξαζεο ηφζν 

ζε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο φζν θαη επηβνιήο αξλεηηθνχ ξεχκαηνο γηα ηνλ 

θαηαιχηε CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au. Με επηβνιή αξλεηηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο 350
o
C 

παξαηεξήζεθε αχμεζε 5% ηεο κεηαηξνπήο (ξ = 1.06) κε ηηκή θαηλφκελεο 

Φαξαληατθήο απφδνζεο │Λ│ = 100, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.20. Αληίζηνηρα, 

ζηνπο 370
o
C ππφ ηελ ίδηα πφισζε ε ηηκή ηνπ ιφγνπ πξνζαχμεζεο 1.05 (5% αχμεζε) 

θαη ηηκή ηεο θαηλφκελεο Φαξαληατθήο απφδνζεο │Λ│ = 54, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ρήκα 3.21. 

1.6 1.8 2.0 2.2
0.01

0.1

1

 = 1,06

 = 100

 = 1,05

 = 54

r H
2
S
 /

 1
0

-7
 m

o
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2
S
/s

PTh = 3 kPa

PH2
 = 97 kPa

FT = 30 ccm

mMo(sp) = 0.3 mg

mCoMo-TiO2
 = 16,5 mg 

CoMo-TiO2/Mo(sp)/CZI/Au

pH = 4.3

 

1000 / T / K
-1

 o.c.

 -4A

 

σήμα 3.22. Γηάγξακκα ηχπνπ Arrhenius. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θαηαιπηηθφ 

ξπζκφ παξαγσγήο H2S ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο αιιά θαη επηβνιήο  αξλεηηθνχ 

ξεχκαηνο (-4κΑ). Γείγκα Α3: CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au. 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ππφ ζπλζήθεο 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ππνινγίζηεθε ~9.4 kcal/mol, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε επηβνιήο 

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο ππνινγίζηεθε ειαθξψο κεγαιχηεξε (9.6 kcal/mol). Ζ ηηκή απηή 

είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε απηέο ηεο βηβιηνγξαθίαο (~11kcal/mol)[34-36]. 

Απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 400
o
C φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.23, ε 

αλνηρηνχ θπθιψκαηνο κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θζάλεη ην ~2.7% θαη ν αληίζηνηρνο 

ξπζκφο παξαγσγήο H2S ην 0.18×10
-7

 mol/s. H επηβνιή ηνπ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-

0.8V), πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ηεο αληίδξαζεο, φπνπ ε κεηαηξνπή 

θζάλεη ην 2.9% θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο H2S ην 0.2×10
-7

 mol/s. Ο ιφγνο  

πξνζαχμεζεο ξπζκνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ H2S (ξ=r0/r) ηζνχηαη κε 1.1 (10% 

αχμεζε), ελψ  ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε θηάλεη ηελ ηηκή Λ=3.5. Μεηά ηε 

δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ  δπλακηθνχ, ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο  παξαγσγήο H2S 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηηκή πνπ είρε ζε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο.  
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σήμα 3.23. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-0.8 V). T=400
o
C, 

δείγκα Α3: CoMo-TiO2/Μν/CZI/Au. 
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Ζ επίδξαζε ελφο επηβαιιφκελνπ ζεηηθνχ δπλακηθνχ +2V ζην ξπζκφ 

ζρεκαηηζκνχ H2S θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ, ζηνπο 310
o
C, θαίλεηαη ζην 

ρήκα 3.24 ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηαιχηε Nebula ελαπνηεζεηκέλνπ ζε θνξέα CZI 

δείγκα Α4. 

 

σήμα 3.24. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ δπλακηθνχ (+2 V). T=310
o
C, 

δείγκα Α4: Nebula (NiMoW) /CZI/Au.  

 

Με ηελ επηβνιή ελφο ζηαζεξνχ ζεηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή άληιεζε 

πξσηνλίσλ απφ ηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, ν ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ H2S απμάλεη απφ 

0.52×10
-7

 mol/s (ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο) ζε 0.54×10
-7

 mol/s, θαη ε 

αληίζηνηρε κεηαηξνπή  ζεηνθαηλίνπ απφ 3.87% ζε 4%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ηνπ 

ξπζκνχ ζρεκαηηζκνχ H2S (ξ=r0/r) είλαη 1.03 θαη ε ηηκή ηεο Φαξαληατθήο απφδνζεο, 

Λ, είλαη 8.  

ην ρήκα 3.25 θαίλεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ 

παξαγσγήο H2S  θαηά ηελ επηβνιή ζηαζεξψλ αξλεηηθψλ δπλακηθψλ -1V ζηνπο 

520
o
C, ππφ 3 kPa C2H4S, 97 kPa Ζ2 θαη 60 cm

3
/min. Ο θαηαιπηηθφο ξπζκφο αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο γηα ην ζρεκαηηζκφ H2S είλαη r0=0.51×10
-7

mol/s θαη ε κεηαηξνπή 

ζεηνθαηλίνπ είλαη 3.8%. Με εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-1V)  

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε 7% ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ (ξ=1.07). ηε λέα απηή, κφληκε 

ειεθηξνεληζρπκέλε θαηάζηαζε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ είλαη 4.1%. Γηαθνπή ηνπ 

επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ νδεγεί ζε πιήξε επαλαθνξά ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ 

ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή. Δπηβνιή ελφο δεχηεξνπ ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ -1V 

πξνθαιεί  αχμεζε 10% ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ, πνπ είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ 

παξαηεξήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε επηβνιή αξλεηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ ηηκή ηεο 

Φαξαληατθήο απφδνζεο γηα ηα δχν πεηξάκαηα δπλακηθήο απφθξηζεο ξπζκνχ είλαη 

ειαθξψο κεγαιχηεξε ηεο κνλάδνο (~1.3). 
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ηε βηβιηνγξαθία ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζπκπεξηθνξά, δειαδή ε αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ηφζν κε επηβνιή ζεηηθνχ 

φζν θαη αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ή ηζνδχλακα εκθάληζε ειαρίζηνπ ζηελ θακπχιε 

ξπζκνχ-επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ, θαιείηαη ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ 

εθαηζηείνπ [17]. Απηφ αλαδεηθλχεη πσο ηφζν ην ζεηνθαίλην φζν θαη ην πδξνγφλν είλαη 

αζζελψο ξνθεκέλα ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

πςειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. 

 

σήμα 3.25: Γπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή  δχν δηαδνρηθά εθαξκνδφκελσλ αξλεηηθψλ 

δπλακηθψλ (-1 V). T=520
o
C, δείγκα Α4: Nebula (NiMoW) /CZI/Au. 

 

 Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ θαηαιχηε Nebula απφ ηνπο ππφινηπνπο θαηαιχηεο 

είλαη ε πςειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (520
ν
C). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο 

πσο αθφκε θαη ζε ηφζν πςειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο, φπνπ ν ρξφλνο δσήο ησλ 

εληζρπηηθψλ εηδψλ (Ζ
+
) ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε είλαη κηθξφο, παξαηεξείηαη 

ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε. Απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ πνιχ πςειή κεξηθή πίεζε 

Ζ2 ζηελ αέξηα θάζε, φπνπ κεηαηνπίδεη ηελ 2( ) 2 ( )H g H ads  πξνο ηα δεμηά, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν δσήο ησλ εληζρπηηθψλ ηνληηθψλ εηδψλ (Ζ
δ+

) ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε, ν νπνίνο είλαη αλάινγνο ηνπ Λ.  
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3.6.3 Καηαλύηερ-Ηλεκηπόδια εναποηεθειμένοι ζε ζηεπεό ηλεκηπολύηη BCN18 

Σηερεοί ηλεκηρολύηες-αγφγοί πρφηονίφν ταμηλών θερμοκραζιών 

Έλαο απφ ηνπο 2 πξσηνληαθνχο αγσγνχο-ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ν Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α , γλσζηφο κε ηελ 

εκπνξηθή ηνπ νλνκαζία BCN18, έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

(260-300
o
C) πνπ παξνπζηάδνπλ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ[17, 37-39]. Βαζίδεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πεξνβζθηηψλ κε γεληθφ ηχπν A3B΄1+xB2-xO9-α, ζηελ νπνία 

δεκηνπξγνχληαη θελέο ζέζεηο Ο [40]. Παξνπζία λεξνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο νη 

θελέο ζέζεηο Ο πιεξνχληαη ψζηε λα παξαρζνχλ νκάδεο ΟΖ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

απμάλνπλ ηελ πξσηνληαθή αγσγηκφηεηα [30]. χκθσλα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

Kröger-Vink ηα παξαπάλσ γξάθνληαη σο εμήο [30]: 

 2 2x

O O Og
H O V O OH        (10) 

Ο BCN18 έρεη ππάξμεη αληηθείκελν κειέηεο ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

εκπεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο πξσηνλίσλ αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 

400
o
C θαη λα παξνπζηάδεη θαιή πξσηνληαθή αγσγηκφηεηα [25-28]. Σα πξσηφληα 

κεηαθηλνχληαη ζην ζηεξεφ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Grotthuss. Απηή ε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξηζηξνθή ελφο πξσηνλίνπ γχξσ απφ έλα ηφλ Ο αθνινπζνχκελν 

απφ ππεξπήδεζε ζε γεηηνληθφ ηφλ Ο θαηά ηελ δφλεζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο 

φηαλ ε απφζηαζε Ο-Ο είλαη ηθαλνπνηεηηθά κηθξή [24]. 

Αποηελέζμαηα 

ην ρήκα 3.26 παξνπζηάδεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο 

H2S θαη ηεο κεηαηξνπήο C4H4S ζηνπο 300
ν
C, θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζηαζεξνχ 

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο -1κΑ, ππφ ζπλνιηθή παξνρή FT = 30 cm
3
/min, ρξεζηκνπνηψληαο 

πειιέηεο ζηεξενχ ειεθηξνιχηε ηχπνπ BCN18 .   
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σήμα 3.26. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1 κA). T=300
o
C, 

δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

Ζ επηβνιή ηνπ ξεχκαηνο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S  απφ 

0.45×10
-7

 mol/s (ζε αλνηθηφ θχθισκα) ζε 0.48×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ  

C4H4S απμάλεη απφ 6.75% ζε 7.2%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ H2S είλαη 1.1, ελψ ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε θηάλεη ηελ 

ηηκή Λ=585. Απηή ε πςειή ηηκή θαξαληατθήο απφδνζεο, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ 

κεγάινπ ρξφλνπ δσήο ησλ εληζρπηηθψλ εηδψλ (Ζ
+
) ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα ζηνπο 

300
ν
C. Με εθαξκνγή ηνπ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο ηα πξσηνληαθά είδε εμαλαγθάδνληαη 

λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ εθηεζεηκέλε ζηελ αέξηα θάζε επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνχ 

ειεθηξνδίνπ πξνθαιψληαο ραιάξσζε ηεο ηζρχο ηνπ δεζκνχ ξφθεζεο ηνπ πδξνγφλνπ 

θαη ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ ξφθεζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ. Με αχμεζε ηεο θάιπςεο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο DDS θαζψο ην Ζ, πνπ βξίζθεηαη ζε 

πεξίζζεηα ζην κείγκα δχλαηαη λα αληηδξάζεη κε ην ρεκνξνθεκέλν άηνκν ζείνπ 

παξάγνληαο H2S. Μεηά ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ ξεχκαηνο, ν θαηαιπηηθφο 

ξπζκφο παξαγσγήο H2S δελ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή, αιιά ζε κηθξφηεξε. 

Φαηλφκελα κε-αληηζηξεπηφηεηαο παξαηεξήζεθαλ ζε πνιιά πεηξάκαηα δπλακηθήο 

απφθξηζεο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνζηεξηγκέλνη θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ζε 

BCN18. Παξφκνηα θαηλφκελα δειεηεξίαζεο θαηά ηελ επηβνιή δπλακηθνχ (είηε 

ζεηηθνχ είηε αξλεηηθνχ) έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο  γηα αληηδξάζεηο νμείδσζεο [41].  
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Δλαπνζέηνληαο θαηαιχηε Co-Mo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Μν, ζε 

ειεθηξνιχηε BCN18 κειεηήζακε, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.27, ηελ δπλακηθή 

απφθξηζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S θαη ηεο κεηαηξνπήο C4H4S ζηνπο 300
ν
C, θαηά 

ηελ επηβνιή ελφο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο -1κΑ, ππφ ζπλνιηθή παξνρή FT = 30 

cm
3
/min κε κεξηθή πίεζε C4H4S 1.5 kPa.   
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σήμα 3.27. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1 κA). T=300
o
C, 

δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

Ζ επηβνιή ηνπ ξεχκαηνο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ H2S  

απφ 0.25×10
-7

 mol/s (ζε αλνηθηφ θχθισκα) ζε 0.274×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ C4H4S απμάλεη απφ 7.6% ζε 8.2%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ H2S είλαη 1.1,  ελψ ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε θηάλεη 

ηελ ηηκή Λ=378. Ζ ηηκή απηή ηεο Φαξαληατθήο απφδνζεο είλαη πνιχ θνληά ζε εθείλε 

πνπ παξαηεξήζεθε ππφ δηπιάζηα ΡTh (δει. 3kPa, ρήκα 3.26). Μεηά ηελ δηαθνπή ηνπ 

επηβαιιφκελνπ ξεχκαηνο, ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο παξαγσγήο H2S δελ επηζηξέθεη ζηελ 

αξρηθή ηνπ ηηκή, αιιά ζε κηθξφηεξε.  
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ην ρήκα 3.28 παξνπζηάδεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο 

H2S θαη ηεο κεηαηξνπήο C4H4S ζηνπο 300
ν
C, θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζηαζεξνχ 

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο -1κΑ, ππφ ζπλνιηθή παξνρή FT = 90 cm
3
/min κε κεξηθή πίεζε 

C4H4S 0.75 kPa. 
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σήμα 3.28. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ  θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1 κA). T=300
o
C, 

δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

Ζ επηβνιή ηνπ ξεχκαηνο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ H2S  

απφ 0.187×10
-7

 mol/s (ζην αλνηθηφ θχθισκα) ζε 0.205×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ C4H4S απμάλεηαη απφ 3.7% ζε 4.1%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, 

ξ, γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ H2S είλαη 1.1  ελψ ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε 

θηάλεη ηελ ηηκή Λ=345 πνιχ θνληά ζε απηή ηνπ ζρήκαηνο 3.27. Μεηά ηελ δηαθνπή 

ηνπ επηβαιιφκελνπ ξεχκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη αληηζηξεπηφηεηα 

ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ ξεχκαηνο χζηεξα απφ 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σν ρήκα 3.29 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ C4H4S ζηνλ 

θαηαιπηηθφ ξπζκφ παξαγσγήο H2S ζε κφληκε θαηάζηαζε ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο αιιά θαη επηβνιήο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1κΑ), ζην δείγκα: 

CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au (Β2). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ην κέγεζνο ηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο γίλεηαη πην ζεκαληηθφ θαζψο απμάλεη ε κεξηθή πίεζε ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ (PTh). Δπίζεο, ν θαηαιπηηθφο θαη ν ειεθηξνεληζρπκέλνο ξπζκφο 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθήο ηάμεο εμάξηεζε απφ ηε κεξηθή πίεζε ηνπ ζεηνθαηλίνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ραιαξφ δεζκφ ξφθεζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα 

ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.    
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σήμα 3.29. Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο C4H4S ζην κε-εληζρπκέλν θαηαιπηηθφ ξπζκφ θαη 

ζηνλ ειεθηξνρεκηθά εληζρπκέλν θαηαιπηηθφ ξπζκφ γηα ηελ πεξίπησζε επηβνιήο ζηαζεξνχ  

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο  (-1 κA). T=300
o
C, δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

Αληίζηνηρα ζην ρήκα 3.30 παξαηεξνχκε κείσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαζψο πεγαίλνπκε ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο κεξηθψλ πηέζεσλ C4H4S, μεθηλψληαο απφ 11% κέρξη ηελ ειάρηζηε ηηκή 6.7% γηα 

κεξηθέο πηέζεηο C4H4S 0.75kPa θαη 3kPa αληίζηνηρα. Ζ κεηαηξνπή ηνπ C4H4S ππφ ηελ 

επίδξαζε ελφο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1κΑ) αθνινπζεί ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά κε αχμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ C4H4S, δειαδή αθνινπζεί εθζεηηθή 

κείσζε απφ ην 11% ζηα 0.75kPa C4H4S έσο ην 7.2% γηα 3kPa C4H4S. 
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σήμα 3.30. Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο C4H4S ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ ππφ 

ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο  (-1 κA). 

T=300
o
C, δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 
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ην ρήκα 3.31 θαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κφληκε θαηάζηαζε 

ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ γηα 
2HP =97kPa  θαη ThP =3kPa . Όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο απμάλεη 

απφ ~0.4% ζε ~6.7% ζηνπο 300
ν
C. Παξνκνίσο ππφ ζπλζήθεο αξλεηηθήο πφισζεο ε 

κεηαηξνπή ηνπ C4H4S απμάλεη απφ ~0.5% ζηνπο 230
ν
C ζην 7.2% ζηνπο 300

ν
C. 

 

220 240 260 280 300
0

2

4

6

8

 o.c.

 -1A

T / K

m
Mo(sp) 

= 0.3 mg

m
CoMo-TiO

2

 = 15 mg 

CoMo-TiO
2
/Mo(sp)/BCN18/Au

pH = 4.3

P
Th

 = 3 kPa

P
H

2

 = 97 kPa

F
T
 = 30 cm

3
/min

X
T

h
 /
 %

T / 
o
C

500 520 540 560 580

 

 

σήμα 3.31. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κφληκε θαηάζηαζε ζηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ελφο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ 

ξεχκαηνο (-1κΑ) γηα ην δείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

ην ρήκα 3.32 παξνπζηάδνληαη ηα ίδηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζε δηάγξακκα 

ηχπνπ Arrhenius, φπνπ ε θαηλφκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο ππνινγίζηεθε ~23 kcal/mol, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε επηβνιήο αξλεηηθνχ 

ξεχκαηνο ππνινγίζηεθε ειαθξψο κηθξφηεξε  θαη ίζε κε ~20 kcal/mol. Παξά ηελ 

έιιεηςε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζην εμεηαδφκελν 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο (κφλν 3 ζεξκνθξαζίεο ιφγσ αζηνρίαο ηνπ δείγκαηνο) νη ηηκέο 

απηέο είλαη θνληά ζηηο αλαθεξφκελεο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε 

10 θαη 30 kcal/mol [34-36]. 
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σήμα 3.32. Γηάγξακκα ηχπνπ Arrhenius ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο  

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1κΑ). Γείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au. 

 

 Ζ επίδξαζε ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο, F, ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ππφ ζηαζεξή 

ζχζηαζε ηξνθνδνζίαο, ζε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ζηαζεξνχ 

αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-1κΑ), ζην ξπζκφ παξαγσγήο H2S θαίλεηαη ζην ρήκα 3.33. Ο 

ξπζκφο ζηελ πεξίπησζε αλνηθηνχ είλαη αλεμάξηεηνο ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο, 

ππνδειψλνληαο ηαρεία δηάρπζε (κεηαθνξά κάδαο) ησλ αληηδξψλησλ, ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θαηαιχηε.   

 Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη, φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνχ δπλακηθνχ απμάλεη 

ηελ θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ζε νιφθιεξν ην εχξνο νγθνκεηξηθψλ παξνρψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ.     
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σήμα 3.33. Δπίδξαζε ηεο νγθνκεηξηθήο παξνρήο, F, ζε κφληκε θαηάζηαζε, ζην ξπζκφ 

παξαγσγήο H2S ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο  αξλεηηθνχ ξεχκαηνο (-

1κΑ). Γείγκα Β2: CoMo-TiO2/Μν/ΒCN18/Au.  
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3.6.4 Καηαλύηερ-ηλεκηπόδια εναποηεθειμένα ζε ζηεπεό ηλεκηπολύηη YSZ 

ην ρήκα 3.34 θαίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο (U-I) γηα ην δείγκα 

CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Pt απφ ελαπφζεζε νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο, 

ελαπνηεζεηκέλν ζε ζηεξεφ ειεθηξνιχηε ζε YSZ. Σν I0 κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηα 

δηαγξάκκαηα ηάζεσο-εληάζεσο (U-I) πξνεθηείλνληαο ηε γξακκηθή πεξηνρή πςειψλ 

ππεξηάζεσλ (πεξηνρή Tafel) ζην U=0. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο 3.34 

ππνινγίζηεθε πεξίπνπ 5mA γηα ηνπο 500
o
C. 
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σήμα 3.34. Κακπχιε ηάζεο-έληαζεο (U-I) ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ην δείγκα Α3: 

CoMo-TiO2/Pt/YSZ/Au.   

 ην ρήκα 3.35 παξαηεξνχκε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα 

αληαιιαγήο γηα ην δείγκα CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Pt, ελαπνηεζεηκέλν ζε 

ζηεξεφ ειεθηξνιχηε YSZ. Βιέπνπκε φηη ην ξεχκα αληαιιαγήο απμάλεηαη κε ηελ 

ζεξκνθξαζία.  
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σήμα 3.35 Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα αληαιιαγήο, γηα ην δείγκα Α3: CoMo-

TiO2/Pt/YSZ/Au.   

ην ρήκα 3.36 θαίλεηαη έλα πείξακα δπλακηθήο απφθξηζεο ηνπ θαηαιπηηθνχ 

ξπζκνχ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C4H4S θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ δπλακηθνχ 

+2V, ζην θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλν πάλσ ζε παρχ (~2κm) 

θαη πνξψδεο πκέλην Pt (απφ εθαξκνγή νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο) ζε πειέηηα YSZ 

ζηνπο T=500
o
C θαη FT =120 cm

3
/min.  

 

σήμα 3.36. Γπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ δπλακηθνχ (+2 V). T=500
o
C, δείγκα 

C1: CoMo-TiO2/Pt/YSZ/Au. 
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Αξρηθά ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (o.c.) ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ 

H2S  είλαη 0.12×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ είλαη 0.28%. Ζ 

εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ ζεηηθνχ δπλακηθνχ +2 V πξνθαιεί  130%  αχμεζε (ξ=2.3) 

ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θζάλεη ην 0.65%. Ζ 

θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε, │Λ│, ππνινγίζηεθε ίζε κε 0.01. Ζ ηηκή απηή είλαη 

θνληά ζηε ζεσξεηηθά ππνινγηδφκελε κε βάζε ηελ Δμ. (7) [17] φπνπ πξνθχπηεη φηη 

│Λ│th=0.45. Ζ εμαηξεηηθά κηθξή ηηκή θαξαληατθήο απφδνζεο πνπ ππνινγίζηεθε 

ζηελ πεξίπησζε απηή (ρξήζε YSZ) ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηνλ εμαηξεηηθά κηθξφ 

ρξφλν δσήο ησλ εληζρπηηθψλ ηνληηθψλ εηδψλ νμπγφλνπ (Ο
δ-

) ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θαηαιχηε θαηά ηε δηάξθεηα ζεηηθήο πφισζεο ππφ ζπλζήθεο άθξσο αλαγσγηθέο (97% 

Ζ2) θαη ζπλζήθεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο (500
ν
C). Παξνκνίσο, κηθξέο 

ηηκέο Φαξαληατθήο απφδνζεο κεηξήζεθαλ φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πειιέηεο CZI νη 

νπνίεο είλαη πξσηνληαθνί αγσγνί πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο πσο κε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο  

επαλέξρεηαη αληηζηξεπηά ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή. Όπσο έρνπκε αλαιχζεη δηεμνδηθά ζην 

Κεθάιαην 2 γηα ηελ πεξίπησζε αληηδξάζεσλ νμείδσζεο ζε θαηαιχηεο 

ελαπνηεζεηκέλνπο ζε αγσγνχο ηφλησλ Ο
2-

, φπσο ε YSZ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο είλαη ηηκέο │Λ│>1. Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε 

γηα ηελ αληίδξαζε πδξνγφλσζεο πνπ έρνπκε, αθνχ ην Ο2 δελ αληηδξά κε ην αέξην 

κείγκα, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ κε επηβνιή ξεχκαηνο ή 

δπλακηθνχ είλαη ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε αθφκα θαη αλ │Λ│<1 [37]. Ζ κηθξή ηηκή 

ηνπ Λ ππνδειψλεη ηνλ κηθξφ ρξφλν δσήο ησλ εληζρπηηθψλ εηδψλ ζηελ επηθάλεηα, 

πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ πνιχ αλαγσγηθνχ κείγκαηνο. Δπίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

ηηκή ηνπ Λ παίδεη θαη ε ζεξκνθξαζία (500
o
C) θαη ην I0. 
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ην ρήκα 3.37 θαίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο (U-I) γηα ην δείγκα 

CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Μν κε ηνληνβνιή, ελαπνηεζεηκέλν ζε ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε YSZ. Σν I0 ππνινγίζηεθε πεξίπνπ 3.5mA γηα ηνπο 500
o
C. 
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 σήμα 3.37. Κακπχιε ηάζεο-έληαζεο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ην δείγκα C3: CoMo-

TiO2/Μν/YSZ/Au. 

ην ρήκα 3.38 παξαηεξνχκε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα 

αληαιιαγήο γηα ην δείγκα CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Μν, ελαπνηεζεηκέλν ζε 

ζηεξεφ ειεθηξνιχηε YSZ. Βιέπνπκε φηη ην ξεχκα αληαιιαγήο απμάλεηαη εθζεηηθά κε 

ηελ ζεξκνθξαζία. 
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σήμα 3.38. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα αληαιιαγήο, γηα ην δείγκα Α3: CoMo-

TiO2/Μν/YSZ/Au.   

ην ρήκα 3.39 θαίλεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ θαη 

ηεο κεηαηξνπήο  ηνπ C4H4S θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ δπλακηθνχ +1.5V θαη ελ 

ζπλερεία ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ -1.2V, γηα ηνλ θαηαιχηε CoMo-TiO2 

ελαπνηεζεηκέλνπ ζε πάλσ ζε ιεπηφ πκέλην Μν (κε ηε κέζνδν sputtering) ζε πειιέηα 

ειεθηξνιχηε YSZ ζηνπο T=500
o
C θαη FT = 30 cm

3
/min.  

 
σήμα 3.39. Γπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ θαη ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ (+1.5 V) θαη ελ ζπλερεία 

ελφο αξλεηηθνχ (-1.2V) δπλακηθνχ ζε ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή 30cm
3
/min. T=500

o
C, 

δείγκα C3: CoMo-TiO2/Μν/YSZ/Au. 
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Αξρηθά ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (o.c.) ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ 

H2S είλαη 0.09×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ είλαη 0.71%. Ζ 

εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ ζεηηθνχ δπλακηθνχ +1.5 V πξνθαιεί  56%  αχμεζε (ξ=1.56) 

ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θζάλεη ην 1.12%. Ζ 

Φαξαληατθή απφδνζε, │Λ│, ππνινγίζηεθε 0.1. Με ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ 

δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο δελ επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή αιιά ζε 

κηθξφηεξε. ηε ζπλέρεηα ε επηβνιή αξλεηηθνχ δπλακηθνχ -1.2V πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 

ξπζκνχ παξαγσγήο H2S απφ 0.83×10
-8

mol/s (ζην αλνηθηφ θχθισκα) ζε 1.3×10
-8

 

mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ C4H4S απμάλεηαη απφ ~0.6% ζε ~1%. Ο ιφγνο 

πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, γηα ην ζρεκαηηζκνχ H2S είλαη 1.53 ελψ ε θαηλφκελε 

Φαξαληατθή απφδνζε θηάλεη ηελ ηηκή |Λ|=0.1. Ζ ηηκή απηή είλαη θνληά ζηε 

ζεσξεηηθά ππνινγηδφκελε κε βάζε ηελ Δμ. (7) [17] φπνπ πξνθχπηεη φηη │Λ│th=0.6. 

Με ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο  επαλέξρεηαη 

αληηζηξεπηά ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή. Ζ παξαηεξνχκελε κε-αληηζηξεπηφηεηα κε 

επηβνιή ζεηηθψλ δπλακηθψλ ίζσο λα νθείιεηαη ζε θαηαζηξνθή ηεο θαηαιπηηθά 

ελεξγνχ θάζεο (MoS2), είηε απφ ηα εληζρπηηθά είδε νμπγφλνπ (Ο
δ-

) πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ζεηηθήο πφισζεο πξνο 

παξαγσγή SOx, είηε απφ ην ηζρπξφηεξα ξνθεκέλν πδξνγφλν, ιφγσ ζεηηθήο πφισζεο 

πξνο ζρεκαηηζκφ H2S. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ παξαηεξνχκελε αληηζηξεπηφηεηα κε 

επηβνιή αξλεηηθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο 

ηνπ ξπζκνχ ηφζν κε επηβνιή ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ δπλακηθψλ. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο [17] απηφ νθείιεηαη ζην ραιαξφ δεζκφ 

ξφθεζεο ηφζν ηνπ ειεθηξνληνδφηε (Ζ2), φζν θαη ηνπ ειεθηξνληνδέθηε (C4H4S), ζηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο (500
o
C).    
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ην ρήκα 3.40 θαίλεηαη πάιη ε επίδξαζε ηεο επηβνιήο ελφο ζεηηθνχ θαη ελφο 

αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ C4H4S ζε 

πςειφηεξε νγθνκεηξηθή παξνρή (60cm
3
/min) απφ ην ρήκα 3.35 (30cm

3
/min) γηα ηνλ 

ίδην θαηαιχηε ζηνπο T=500
o
C.  
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σήμα 3.40. Γπλακηθή απφθξηζε θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ θαη ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο ζεηηθνχ (+1.2V) θαη ελ ζπλερεία ελφο 

αξλεηηθνχ (-1.2V) δπλακηθνχ. F=60cm
3
/min, T=500

o
C, δείγκα C3: CoMo-TiO2/Μν/YSZ/Au. 

 

 

Αξρηθά, ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (o.c.) ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ 

H2S  είλαη 0.34×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ είλαη 2.6%. Ζ 

εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ ζεηηθνχ δπλακηθνχ +1.2 V πξνθαιεί  20% αχμεζε (ξ=1.2) 

ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θζάλεη ην 3.04%. Ζ 

Φαξαληατθή απφδνζε, │Λ│, ππνινγίζηεθε 0.03. Με ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ 

δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ επαλέξρεηαη ζηελ 

αξρηθή ηνπ ηηκή αιιά ζε κηθξφηεξε. ηε ζπλέρεηα ε επηβνιή αξλεηηθνχ δπλακηθνχ -

1.2V πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζρεκαηηζκνχ H2S απφ 0.24×10
-7

mol/s (ζε 

αλνηθηφ θχθισκα) ζε 0.31×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ C4H4S απμάλεηαη απφ 

1.8% ζε ~2.4%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, γηα ην ζρεκαηηζκνχ H2S είλαη 1.35 

ελψ ε θαηλφκελε Φαξαληατθή απφδνζε θζάλεη ηελ ηηκή |Λ|=0.08. Με ηε δηαθνπή ηνπ 

επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο επαλέξρεηαη ζρεδφλ ζηελ αξρηθή 

ηνπ ηηκή. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζρήκα 

3.38 θαη απνδφζεθε ζε πηζαλή θαηαζηξνθή ηεο ελεξγήο θάζεο (ΜoS2) θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεηηθήο πφισζεο.   

Σν ρήκα 3.41 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ C4H4S ζηνλ 

θαηαιπηηθφ ξπζκφ παξαγσγήο H2S, ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θαη ζην ιφγν 
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πξνζαχμεζεο ξπζκνχ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο αιιά θαη επηβνιήο 

δπλακηθνχ ζην δείγκα C3: CoMo-TiO2/Μν/YSZ/Au. 

 
σήμα 3.41. Δπίδξαζε ηεο αέξηαο ζχζηαζεο ζην θαηαιπηηθφ θαη ζηνλ ειεθηξνρεκηθά 

εληζρπκέλν ξπζκφ, ζηελ κεηαηξνπή ηνπ C4H4S θαζψο θαη ζηνλ ιφγν πξνζαχμεζεο,  θαηά ηελ 

επηβνιή ζηαζεξoχ ζεηηθνχ θαη αξλεηηθφπ δπλακηθνχ.T=500
o
C, δείγκα C3: CoMo-

TiO2/Μν/YSZ/Au. 

 

 

 „Όπσο θαίλεηαη ν ξπζκφο ηεο αληίδξαζεο είλαη ζεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην PTh, 

κε παξφκνηα θιίζε ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο φζν θαη επηβνιήο 

ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζπκθσλία κε φζα παξαηεξήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πειιέηεο BCN18 (ρήκα 3.29). Όπσο είδακε θαη ζηα ζρήκαηα 3.39 

θαη 3.40 ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο απμάλεηαη είηε κε ηελ επηβνιή ζεηηθνχ είηε αξλεηηθνχ 

δπλακηθνχ.  

Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε κείσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C4H4S κε αχμεζε ηεο 

κεξηθήο ηνπ πίεζεο ζε θάζε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ κεηψλεηαη απφ 9.2% γηα PTh = 0.25 kPa έσο 2.55% γηα PTh 
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= 3 kPa, ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο ζηαζεξνχ ζεηηθνχ δπλακηθνχ (+1.2V) αθνινπζεί 

κεηψλεηαη απφ 13.7% έσο 3% γηα PTh = 0.25 kPa θαη 3 kPa αληίζηνηρα. Σέινο, ζηελ 

πεξίπησζε επηβνιήο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ε κεηαηξνπή ηνπ C4H4S 

κεηψλεηαη θζάλνληαο ην 9% γηα PTh = 0.25 kPa.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην κέγεζνο ηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο (ξ) γηα ηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο πφισζεο απμάλεη κε 

αχμεζε ηεο PTh, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο πφισζεο κεηψλεηαη κε αχμεζε ηεο 

PTh (ρήκα 3.41). Ζ παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ ιφγνπ πξνζαχμεζεο ππφ αξλεηηθή 

πφισζε κε αχμεζε ηεο PTh θαη αληηζηνίρσο κείσζε ηεο πξνζαχμεζεο ππφ ζεηηθή 

πφισζε, ίζσο λα απνηεινχλ ελδείμεηο γηα έιεγρν ηεο αληίδξαζεο απφ ην βήκα ηεο 

ξφθεζεο ηνπ Ζ2, πνπ ζε απηή ηελ πςειή ζεξκνθξαζία είλαη πηζαλφηεηα πνιχ 

ραιαξή. πγθεθξηκέλα, ππφ ζεηηθή πφισζε, δειαδή ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ ξφθεζεο 

ηνπ Ζ2, παξαηεξείηαη κεγάιε ελίζρπζε γηα κηθξέο κεξηθέο πηέζεηο C4H4S, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη θαη ηελ αληαγσληζηηθή ξφθεζε ησλ δχν αληηδξψλησλ. 

ην ρήκα 3.42 παξνπζηάδεηαη ε εθιεθηηθφηεηα πξνο ηνπο παξαγφκελνπο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο αιιά θαη επηβνιήο ζεηηθνχ 

(+1.2V) θαη αξλεηηθνχ (-1.2V) δπλακηθνχ ζηνπο 500
o
C. Όπσο θαίλεηαη ην 

ηζνβνπηάλην, βνπηάλην, cis-βνπηέλην θαη trans-βνπηέλην παξάγνληαη ζε κεηξήζηκεο 

πνζφηεηεο κε εθιεθηηθφηεηεο ζε αλνηθηφ θχθισκα 20%, 34%, 26% θαη 20% 

αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε επηβνιήο δπλακηθνχ είηε ζεηηθνχ είηε αξλεηηθνχ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ρήκα, παξαηεξήζεθαλ πνιχ κηθξέο κεηαβνιέο απφ ηηο ηηκέο 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο.  

Δλ ζπλερεία ζην ρήκα 3.43 θαίλνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ππφ κνξθή 

απφδνζεο ηεο αληίδξαζεο παξαγσγήο ηνπ θάζε πδξνγνλάλζξαθα, γηα ηελ πεξίπησζε 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο δπλακηθνχ. Οη απνδφζεηο φισλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην 2%, ελψ κηθξή αχμεζε παξαηεξείηαη κε 

ηελ επηβνιή ζεηηθνχ δπλακηθνχ (+1.2V) θαη κηθξή κείσζε κε ηελ επηβνιή αξλεηηθνχ 

δπλακηθνχ (-1.2V). 
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σήμα 3.42 Γηάγξακκα εθιεθηηθφηεηαο παξαγφκελσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ππφ ζπλζήθεο 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ελφο ζεηηθνχ (+1.2V) θαη ελφο αξλεηηθνχ (-1.2V) 

δπλακηθνχ. F=30cm
3
/min. T=500

o
C, δείγκα C3: CoMo-TiO2/Μν/YSZ/Au. 
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σήμα 3.43. Γηάγξακκα απφδνζεο παξαγφκελσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ελφο ζεηηθνχ (+1.2V) θαη ελφο αξλεηηθνχ (-1.2V) δπλακηθνχ. 

F=30cm
3
/min. T=500

o
C, δείγκα C3: CoMo-TiO2/Μν/YSZ/Au. 
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ην ρήκα 3.44 θαίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο (U-I) γηα ην δείγκα 

CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Αu (κε εθαξκνγή νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο), 

ελαπνηεζεηκέλν ζε YSZ. Σν I0 ππνινγίζηεθε 6 mA ζηνπο 500
o
C. 
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UWR / V
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  PTh = 3 kPa

  PH2
 = 97 kPa

FT = 60 cm3/min
 250oC

 300oC

 400oC

 500oC
CoMo_TiO2/Au/YSZ/Au

      mCoMo-CZI = 19,6 mg 

 
 σήμα 3.44. Κακπχιε ηάζεο-έληαζεο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ην δείγκα C3: CoMo-

TiO2/Αu/YSZ/Au. 

 

ην ρήκα 3.45 παξαηεξνχκε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα 

αληαιιαγήο γηα ην δείγκα CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν ζηξψκα Αu, ελαπνηεζεηκέλν ζε 

ζηεξεφ ειεθηξνιχηε YSZ. Βιέπνπκε φηη ην ξεχκα αληαιιαγήο απμάλεηαη εθζεηηθά κε 

ηελ ζεξκνθξαζία.  
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 σήμα 3.45. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα αληαιιαγήο, γηα ην δείγκα Α3: CoMo-

TiO2/Au/YSZ/Au.   

ην ρήκα 3.46 θαίλεηαη έλα πείξακα δπλακηθήο απφθξηζεο ηνπ θαηαιπηηθνχ 

ξπζκνχ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C4H4S θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ 

(-2V), γηα ηνλ θαηαιχηε CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλν πάλσ ζε παρχ θαη πνξψδεο 

πκέλην Au (απφ εθαξκνγή νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο) ζε πειιέηα ειεθηξνιχηε YSZ 

ζηνπο T=500
o
C θαη FT =60 cm

3
/min.  

 

σήμα 3.46: Γπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ θαη ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή  αξλεηηθψλ  δπλακηθψλ (-2 V). T=500
o
C, 

δείγκα C2: CoMo-TiO2/Αu/YSZ/Au. 
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Αξρηθά απφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ H2S  

είλαη 0.36×10
-7

 mol/s, ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ 2.6%. Ζ εθαξκνγή ελφο 

ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ -2V πξνθαιεί 25% αχμεζε (ξ=1.25) ηνπ 

θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ελψ ε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ θζάλεη ην 3.25%. Ζ 

θαηλφκελε θαξαληατθή απφδνζε, │Λ│, ππνινγίζηεθε ~0.02. Ζ ηηκή απηή είλαη θνληά 

ζηε ζεσξεηηθά ππνινγηδφκελε κε βάζε ηελ Δμ. (7) [17] φπνπ πξνθχπηεη φηη 

│Λ│th=1.2. Με ηε δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο  

κεηψλεηαη θαηά 33% ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο ζην αλνηθηφ θχθισκα, ελψ ε επηβνιή ελφο 

δεχηεξνπ ζηαζεξνχ θαζνδηθνχ δπλακηθνχ -2V πξνθαιεί εθ λένπ αχμεζε ηνπ 

θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ θαηά 56%. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ 

παξαηεξήζεθε θαη αλαιχζεθε ζηα παξαπάλσ δείγκαηα κε πειιέηα YSZ, φπνπ ε 

παξνρή εληζρπηηθψλ εηδψλ Ο
δ-

 ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε, θαίλεηαη λα 

θαηαζηξέθεη ηελ θαηαιπηηθά ελεξγφ θάζε (MoS2). 

Σν επφκελν δείγκα παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 1, πνπ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ελαπφζεζεο ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ επηθάλεηα ηεο πειιέηαο YSZ έρεη ελαπνηεζεί έλα ιεπηφ πκέλην 

TiO2 κε ηελ κέζνδν ηεο ηνληνβνιήο. Ύζηεξα, πάλσ ζε απηφ ηνπνζεηήζεθε ην Μν θαη 

ην Co ππφ κνξθή νμεηδίσλ κε πγξφ εκπνηηζκφ. Ο ηξφπνο απηφο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα απνθπγή ηνπ θνξέα TiO2, ν νπνίνο πηζαλφηαηα εκπνδίδεη ηελ 

γξήγνξε δηάρπζε ησλ εληζρπηηθψλ εηδψλ Ο
δ-

 απφ θαη πξνο ηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα. 

Ζ TiO2 απνηειεί θπξίσο ειεθηξνληαθφ αγσγφ ππφ ηηο άθξσο αλαγσγηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηα ελ ιφγσ πεηξάκαηα.  

ην Γηάγξακκα 3.47 θαίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο (U-I) γηα ην 

δείγκα CoMo, κε ελδηάκεζν ζηξψκα TiO2, ελαπνηεζεηκέλν ζε ζηεξεφ ειεθηξνιχηε 

ζε YSZ. Σν I0 είλαη 0.12A ζηνπο 250
o
C.  
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σήμα 3.47. Κακπχιε ηάζεο-έληαζεο γηα Σ= 250
o
C, γηα ην δείγκα C3: CoMo-

TiO2/Αu/YSZ/Au. 
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ην ρήκα 3.48 θαίλεηαη ε δπλακηθή απφθξηζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ C4H4S θαη 

ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-1.5V) 

ζηνπο 250
o
C, ππφ ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή FT= 60 cm

3
/min. Ζ ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ 

ρεκάησλ 3.37 έσο 3.42 (250
o
C έσο 500

o
C).  

 

σήμα 3.48:  Γπλακηθή απφθξηζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S, ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ ζεηνθαηλίνπ  θαη ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελφο αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-1.5 V). 

T=250
o
C, δείγκα C4: CoMo/TiO2 /YSZ/Au.  

 

Όπσο θαίλεηαη, κε επηβνιή αξλεηηθνχ δπλακηθνχ (-1.5V), ν ξπζκφο 

παξαγσγήο H2S απμάλεη απφ 0.07×10
-7

 mol/s ζε  0.27×10
-7

 mol/s, θαη ε αληίζηνηρε 

κεηαηξνπή C4H4S απφ 0.5% ζε 2%. Ο ιφγνο πξνζαχμεζεο γηα ηνλ ξπζκφ 

ζρεκαηηζκνχ H2S  είλαη ~4 θαη ε Φαξαληατθή απφδνζε θζάλεη ηελ ηηκή │Λ│= 0.2. Ζ 

ηηκή απηή είλαη θνληά ζηε ζεσξεηηθά ππνινγηδφκελε κε βάζε ηελ Δμ. (7) [17] φπνπ 

πξνθχπηεη φηη │Λ│th=0.01. Έπεηηα απφ δηαθνπή ηνπ επηβαιιφκελνπ δπλακηθνχ, ν 

θαηαιπηηθφο ξπζκφο  επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή θαη θαηά ζπλέπεηα ε επίδξαζε 

ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο είλαη αληηζηξεπηή. Ζ αληηζηξεπηφηεηα πνπ 

παξαηεξνχκε εδψ ίζσο λα νθείιεηαη ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (250
ν
C), 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ (500
ν
C) φπνπ ν 

ρξφλνο δσήο ησλ εηδψλ Ο
δ-

 ζηελ επηθάλεηα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηηκή ηεο θαηλφκελεο θαξαληατθήο απφδνζεο ε νπνία είλαη 

πεξίπνπ δηπιάζηα απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηα άιια δείγκαηα κε ειεθηξνιχηε YSZ.  
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Ζ επίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ C4H4S ζην αέξην κίγκα ηξνθνδνζίαο ζε 

κφληκε θαηάζηαζε, γηα ην δείγκα C4: CoMo/TiO2/YSZ/Au, ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ 

παξαγσγήο H2S θαη ζην ιφγν πξνζαχμεζεο, ξ, ζε ζπλζήθεο θαζνδηθήο (-1V) θαζψο 

θαη αλνδηθήο (+1V) πφισζεο  παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.49, ζηνπο 250
o
C. Όπσο 

θαίλεηαη, ζε  ζεξκνθξαζία 250
ν
C, ν θαηαιπηηθφο ξπζκφο ηεο παξαγσγήο H2S  

απμάλεη κε αχμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο C4H4S απφ ~0.05×10
-7

 mol/s ππφ 0.75 kPa Ζ2 

έσο ~0.09×10
-7

 mol/s γηα PTh=3kPa. Δπίζεο, παξαηεξνχκε πσο ππφ ζπλζήθεο 

επηβνιήο δπλακηθνχ (ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ) έρνπκε παξφκνηα αχμεζε ηνπ 

θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ κε αχμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ C4H4S. Ζ αξλεηηθή πφισζε 

βξέζεθε λα έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ ζε φιν ην εχξνο ησλ 

εμεηαδφκελσλ κεξηθψλ πηέζεσλ ζεηνθαηλίνπ. 

 

 

σήμα 3.49. Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ θαηαιπηηθφ ξπζκφ παξαγσγήο 

Ζ2S ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο αξλεηηθνχ (-1 V) θαη  ζεηηθνχ (+1V) 

δπλακηθνχ .T=250
o
C, δείγκα C4: CoMo/TiO2 /YSZ/Au. 
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Αληίζηνηρα ζην ρήκα 3.50 παξαηεξνχκε αχμεζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

ζεηνθαηλίνπ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαζψο πεγαίλνπκε ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο κεξηθψλ πηέζεσλ C4H4S .  

 

σήμα 3.50. Δπίδξαζε ηεο PTh ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζεηνθαηλίνπ, ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο θαη επηβνιήο ζηαζεξνχ αξλεηηθνχ (-1V) θαη ζεηηθνχ δπλακηθνχ  (+1V). 

T=250
o
C, δείγκα C4: CoMo/TiO2/YSZ/Au. 
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3.6.5 Σύγκπιζη αποηελεζμάηων με ηη κλαζζική καηάλςζη 

Δίλαη γεληθφηεξα γλσζηφ φηη νη φμηλνη θνξείο, φπσο νη δεφιηζνη, κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγφηεηα ησλ ελεξγψλ θέληξσλ ησλ κεηάιισλ [42, 43] θαζψο θαη 

άιισλ ζνπιθηδίσλ [44-47] ζε αληηδξάζεηο πδξνγφλσζεο. Ζ ελίζρπζε ηεο 

ελεξγφηεηαο απνδίδεηαη, ελ κέξεη, ζε θαηλφκελα κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ απφ ην 

κέηαιιν ή ην ζνπιθίδην ζην θνξέα (δεφιηζν), θέξεηαη λα επλνεί ηε ξφθεζε ηνπ 

πδξνγφλνπ ζην θνξέα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαλαζηεχεη ζηα ελεξγά θέληξα 

(κέηαιιν ή ζνπιθίδην) ηεο πδξνγφλσζεο [48]. Αληίζηνηρα, αχμεζε ηεο βαζηθφηεηαο 

ηνπ θνξέα κεηψλεη ηελ θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ην νπνίν παξαηεξήζεθε γηα Pt 

ελαπνηεζεηκέλε ζε δεφιηζνπο [48, 49] θαη πην πξφζθαηα απφ ηνπο Zhao et al.[50] θαη 

Hatanaka et al. [51, 52] πνπ παξαηήξεζαλ πσο νη θαηαιχηεο πνπ πεξηέρνπλ Κ 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ελεξγφηεηα ζηελ HDS. Απηφ απνδφζεθε ζηε κεησκέλε 

ελαπφζεζε άλζξαθα παξνπζία Κ πνπ πξνθαιεί κείσζε ηνπ ξπζκνχ απελεξγνπνίεζεο 

ηνπ θαηαιχηε. Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο απηή ε παξαηήξεζε δελ είλαη 

γεληθή θαη πσο άιιεο νκάδεο [53, 54] δελ βξήθαλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ησλ 

θαηαιπηψλ κε πξνζζήθε αιθαιηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα νη Miller et al.[53] 

παξαηήξεζαλ πσο ην Cs θαη ην K δελ έρνπλ θακηά επίδξαζε ζηελ ελεξγφηεηα ησλ 

Mo θαη CoMo γηα ηελ HDS ηεο λάθζαο. Δπηπιένλ, νη Muralidhar et al.[54] βξήθαλ 

πσο ν ξπζκφο ηεο HDS ηνπ ζεηνθαηλίνπ ήηαλ κηθξφηεξνο φηαλ ν θαηαιχηεο CoMo 

ηξνπνπνηήζεθε κε πξνζζήθε Ca θαη Νa. Οη δηαθνξέο ζηελ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο 

αιθαιίσλ πνπ παξαηεξνχληαη πηζαλφηαηα νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο ζηηο 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (P,T) ζην είδνο ηνπ εμεηαδφκελνπ κνξίνπ πξνο απνζείσζε, 

θαζψο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο παξαζθεπήο ησλ θαηαιπηψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνληαθνί αγσγνί σο 

θνξείο γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ, βξέζεθε πσο 

ε παξνρή πξσηνλίσλ, ειεθηξνζεηηθφο εληζρπηήο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε 

(αξλεηηθφ ξεχκα) κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ. Απηφ είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο [48-52], φπνπ κε πξνζζήθε αιθαιίσλ 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ηεο HDS. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο θνξέαο ν αγσγφο ηφλησλ νμπγφλνπ (YSZ), 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ παξαγσγήο H2S κε επηβνιή 

αξλεηηθψλ αιιά θαη ζεηηθψλ δπλακηθψλ, δειαδή είηε παξνρή είηε αθαίξεζε απφ ηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα ειεθηξαξλεηηθψλ εληζρπηηθψλ εηδψλ (Ο
δ-

).  
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3.6.6  Σύγκπιζη ηων καηαλςηών-ηλεκηποδίων 

ην ρήκα 3.51 βιέπνπκε ηελ θακπχιε ηάζεο-έληαζεο γηα ην ειεθηξφδην 

CoMo-TiO2, κε ελδηάκεζν πκέλην Μν, Au ή Pt ελαπνηεζεηκέλν ζε ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε YSZ ζηνπο 250
ν
C. Παξαηεξνχκε πσο νη ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο, αιιά θαη 

ην Η0, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελδηακέζνπ πκελίνπ Μν είλαη κεγαιχηεξεο. Απηφ, πνπ 

πηζαλφηαηα αλαδεηθλχεη ηε κηθξή αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην Μν ζηε κεηαθνξά 

θνξηίνπ ή αιιηψο ηε κηθξή πνισζηκφηεηα ηνπ ελδηάκεζνπ ειεθηξνδίνπ Μν, 

πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζην κεγαιχηεξν κήθνο νξίσλ ηξηψλ θάζεσλ (tpb) πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν ελαπφζεζεο κε ηνληνβνιή ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ηεο 

ελαπφζεζεο νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο. 
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σήμα 3.51. χγθξηζε θακπχιψλ ηάζεο-έληαζεο ζε θαηαιχηε CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ 

ζε δηαθνξεηηθά ελδηάκεζα ζηξψκαηα (Μν, Pt θαη Au) ελαπνηεζεηκέλα ζε ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε YSZ. PTh = 3  kPa, FT = 30 - 60 cm
3
/min ζηνπο 250

o
C. 

 

 ην ρήκα 3.52 ζπγθξίλνληαη νη θακπχιεο ηάζεο-έληαζεο πξηλ θαη κεηά ηε 

ζείσζε ηνπ θαηαιχηε θαη ζε δηαθνξεηηθέο κεξηθέο πηέζεηο Ζ2 (2-97 kPa). Όπσο 

βιέπνπκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε πξνεξγαζία ηεο ζείσζεο ππάξρεη κηα 

κηθξή απμεηηθή επίδξαζε ηεο PH2 ζηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ε νπνία εμαθαλίδεηαη 

κεηά ηελ ζείσζε ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε κεηά ηε ζείσζε ε έληαζε 

ηνπ ξεχκαηνο είλαη πεξίπνπ κηα ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ φηη πξηλ ηελ ζείσζε. 

Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη ε θαηαιπηηθά ελεξγφο θάζε είλαη ην MoS2.  
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σήμα 3.52. χγθξηζε θακππιψλ ηάζεο-έληαζεο ζε θαηαιχηε CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ 

ζε ελδηάκεζν ζηξψκα Μν, ζε ζηεξεφ ειεθηξνιχηε YSZ. PTh = 3  kPa, FT = 30 cm
3
/min ζηνπο 

320
o
C. 

 

Σν ρήκα 3.53 δείρλεη ηηο ηηκέο ηνπ  ιφγνπ πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, , πνπ 

ππνινγίζηεθαλ γηα θαηαιχηεο ελαπνηεζεηκέλνπο ζε ζηεξεφ ειεθηξνιχηε YSZ (C1-

C3). Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα ε πειιέηα κε ηελ Pt παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε 

ειεθηξνελίζρπζε (ξ).  
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σήμα 3.53. χγθξηζε ηνπ ιφγνπ πξνζαχμεζεο ζε θαηαιχηε CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ 

ζε δηαθνξεηηθά ελδηάκεζα ζηξψκαηα (Μν, Pt θαη Au) ελαπνηεζεηκέλα ζε ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε YSZ. PTh = 3  kPa, FT = 30 - 60 cm
3
/min ζηνπο 500

o
C. 
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ην ρήκα 3.54 παξνπζηάδνληαη νη θαηαιπηηθνί ξπζκνί αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 

αιιά θαη νη ειεθηξνρεκηθά εληζρπκέλνη ξπζκνί ησλ θαηαιπηψλ CoMo–TiO2 πνπ 

είλαη ελαπνηεζεηκέλνη ζε πειιέηεο CZI (A3), BCN18 (B1, B2) θαη YSZ (C1, C3). ε 

φινπο ηνπο θαηαιχηεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ, πκέληα είηε Mo κε ηνληνβνιή, είηε Pt 

ή  Au κε εθαξκνγή νξγαλνκεηαιιηθήο πάζηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππφζηξσκα γηα 

θαιχηεξε ζπλάθεηα αλάκεζα ζην θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην (CoMo/TiO2) θαη ηνλ 

ειεθηξνιχηε. Όπσο εμεγήζεθε κε ιεπηνκέξεηα ζηνλ Πίλαθα 3.3, ηα ζχκβνια A, B 

θαη  C αλαπαξηζηνχλ ηνπο ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο-θνξείο CZI, BCN18 θαη YSZ 

αληίζηνηρα. Γηα θαιχηεξε ζχγθξηζε, νη ξπζκνί κεηαηξνπήο ζεηνθαηλίνπ, rth, 

εθθξάδεηαη αλά κνλάδα κάδαο θαηαιχηε, mcat, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κάδαο 

ηεο TiO2. 
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σήμα 3.54. χγθξηζε θαηαιπηψλ CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο πειιέηεο-

ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο (CZI (A3), BCN18 (B1) θαη YSZ (C1, C3)). Με εληζρπκέλνο, r0, θαη 

ειεθηξνρεκηθά εληζρπκέλνο, r ξπζκφο, εθθξαζκέλνη αλά κνλάδα κάδαο θαηαιχηε (CoMo–

TiO2). PTh = 1.5 - 5 kPa, FT = 30 - 120 cm
3
/min. 

 

πγθξίλνληαο ηνπο θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ζην ρήκα 3.54, ν θαηαιχηεο B1 

(CoMo-TiO2/Mo(sput.)/BCN18) παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα 

ζηνπο 300
o
C, θάησ ηφζν απφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ (κε-εληζρπκέλνπ) φζν θαη επηβνιήο 

δπλακηθνχ (NEMCA).  Ζ ήδε πςειή ελεξγφηεηα ηνπ θαηαιχηε ππφ ζπλζήθεο 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο νδεγεί ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ιφγνπ πξνζαχμεζεο ξπζκνχ 

(~1.07) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαηαιχηεο πνπ ήηαλ ελαπνηεζεηκέλνη ζε πειιέηα YSZ 

φπνπ ν ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ έθζαζε πεξίπνπ ην 4. 
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σήμα 3.55. χγθξηζε θαηαιπηψλ κε ππφζηξσκα Mosp. Καηαιπηηθφο, r0, θαη ειεθηξνρεκηθά 

εληζρπκέλνο, r, ξπζκφο θαηαλάισζεο ζεηνθαηλίνπ, εθθξαζκέλνο αλά κνλάδα κάδα θαηαιχηε. 

ηεξενί ειεθηξνιχηεο-πειιέηεο CZI (A2, A3), BCN18 (B1) θαη YSZ (C3). PTh = 1.5- 3 kPa. 

FT = 30 cm
3
/min. 

 

  ην ρήκα 3.55 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ ξπζκψλ κεηαηξνπήο 

C4H4S ηφζν ζε ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο φζν θαη επηβνιήο δπλακηθνχ γηα 

φινπο ηνπο θαηαιχηεο (CoMo θαη CoMo-TiO2) πνπ βξίζθνληαη ελαπνηεζεηκέλνη ζε 

ππφζηξσκα Mo απφ ηνληνβνιή πξν-ελαπνηεζεηκέλν ζε πειιέηεο ειεθηξνιπηψλ CZI 

(A2, A3), BCN18 (B1) θαη YSZ (C3). „Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηα πνιπζηξσκαηηθά 

απηά ειεθηξφδηα ε πξνζθφιιεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ (CoMo-TiO2) ζην 

θνξέα (πειιέηα) βειηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ελφο ιεπηνχ κεηαιιηθνχ 

ππνζηξψκαηνο.  

Όπσο θαίλεηαη ζπγθξίλνληαο ηα δείγκαηα Α2 (CoMo/Mo/CZI) θαη Α3 

(CoMo-TiO2/Mo/CZI), ζε δχν ζεξκνθξαζίεο ε ρξήζε TiO2 σο θνξέα γηα ηε δηαζπνξά 

ηεο κεηαιιηθήο ελεξγνχ θάζεο Μν (θαη Co) νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο, κηαο θαη παξφκνηεο ηηκέο ξπζκνχ θαηεγξάθεζαλ ζε θαηά 

~130
ν
C ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ζην Α3. Ωζηφζν, ε επίδξαζε ηεο ειεθηξνρεκηθήο 

ελίζρπζεο ήηαλ ειαθξψο κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Α2, ίζσο ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ πάρνπο ηνπ πκελίνπ CoMo, ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ CoMo-TiO2, ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηάρπζε ησλ ηνληηθψλ εηδψλ (Ζ
δ+

) απφ θαη πξνο ηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα [55]. 

Σελ πςειφηεξε ελεξγφηεηα παξνπζίαζε ν θαηαιχηεο Β1 (CoMo-

TiO2/Mo/CZI), φπνπ ζηνπο 300
ν
C ν ξπζκφο παξαγσγήο H2S θζάλεη ην 7*10

-6
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mol/s*gcat. Ωζηφζν, ε επίδξαζε ηεο επηβνιήο δπλακηθνχ, φπσο θαίλεηαη, είλαη κηθξή 

(ξ = 1.01).   

Σν ρήκα 3.56 δείρλεη ηηο ηηκέο ηνπ  ιφγνπ πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, (ρήκα 

3.56a) θαη θαηλφκελεο θαξαληατθήο απφδνζεο, Λ, (ρήκα 3.56b), πνπ θαηαγξάθεθαλ 

γηα θαηαιχηεο ελαπνηεζεηκέλνπο ζε ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο CZI (A1-A3), BCN18 

(B1, B2) θαη YSZ (C1-C4). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα νη θνξείο-πειιεηψλ YSZ 

παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε ειεθηξνελίζρπζε (ξ), φκσο ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο 

Φαξαληατθήο απφδνζεο (Λ). Αθξηβψο ην αληίζεην παξαηεξήζεθε ζηνπο θνξείο-

πειιέηεο BCN18, φπνπ θαηαγξάθεζαλ νη πςειφηεξεο ηηκέο θαηλφκελεο θαξαληατθήο 

απφδνζεο, πνπ θζάλνπλ ~600
ν
C. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην κηθξφ ρξφλν δσήο ησλ 

ηνληηθψλ εηδψλ Ο
δ-

 ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε ππφ ηζρπξά αλαγσγηθέο ζπλζήθεο. 

Απηφ θαίλεηαη λα κελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ BCN18, φπνπ ηα Ζ
δ-

 

είλαη πηζαλψο ηα εληζρπηηθά είδε θαη δελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο πσο ν ειεθηξνιχηεο Β1 παξνπζίαζε ηελ πςειφηεξε ελεξγφηεηα θαη 

αθνινπζεί ν Α4 (Nebula). Δπίζεο, ελψ ζρεδφλ φινη εκθάληζαλ ελεξγφηεηα 

πςειφηεξε εθείλεο ηνπ βηνκεραληθνχ ην δείγκα ηεο θαηεγνξίαο C (κε ρξήζε 

πειιέηαο YSZ) παξνπζίαζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε ειεθηξνελίζρπζε, φπνπ ζην C4, 

παξαηεξήζεθε ξ ≈ 4 ζηνπο 250
ν
C. 
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(a)  

 (b) 

σήμα 3.56. (a)Σηκέο  ιφγνπ πξνζαχμεζεο, ξ, θαη  (b) θαξαληατθήο απφδνζεο, Λ, ησλ 

θαηαιπηηθψλ δεηγκάησλ ζε ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο CZI, BCN 18 θαη YSZ. 
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Οη ξπζκνί αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη νη ειεθηξνρεκηθά εληζρπκέλνη φισλ ησλ 

θαηαιπηψλ CoMo θαη CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ ζε θνξείο ζηεξενχο 

ειεθηξνιχηεο CZI (A1-A4), BCN18 (B1, B2) θαη YSZ (C1-C4) παξνπζηάδνληαη ζην 

ρήκα 3.57 θαη ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρνπο βηνκεραληθνχο θαηαιχηεο 

ζηεξηγκέλνπο ζε γ-Al2O3.   
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σήμα 3.57.  Ο θαηαιπηηθφο, r0, θαη ν ειεθηξνρεκηθά εληζρπκέλνο ξπζκφο, r, ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ, εθθξαζκέλνο αλά κνλάδα κάδαο θαηαιχηε γηα φινπο ηνπο 

θαηαιχηεο ζε ζηεξενχο ειεθηξνιχηεο CZI, BCN18 θαη YSZ. χγθξηζε κε ηνλ βηνκεραληθφ 

θαηαιχηε, CoMo ζηεξηγκέλν ζε  γ-Al2O3.  PTh = 1.5 - 5 kPa, FT = 30 - 120 cm
3
/min. 

 

 

πλνιηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο παξαηεξήζεθε ε θάησζη 

ζπκπεξηθνξά: 

ξBCN  <  ξCZI  <  ξYSZ 

ΛYSZ  <  ΛCZI  <  ΛBCN 
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 3.6.6.1 Σύγκπιζη με ηοςρ βιομησανικούρ καηαλύηερ  

 Σν ρήκα 3.58 δείρλεη ηε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηνπ ξπζκνχ θαηαλάισζεο 

C4H4S αλά κνλάδα κάδαο θαηαιχηε ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, γηα ηνπο 

θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλνπο ζε ππφζηξσκα Μν sputtered ζε θνξείο CZI, 

BCN18 θαη ΤSΕ ζε ζχγθξηζε κε ην βηνκεραληθφ θαηαιχηε CoMo ζηεξηγκέλν ζε γ-

Al2O3. 

 Οη θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ζε CZI θαη YSZ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ησλ 250-350
ν
C. Ωζηφζν, φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε BCN18, ήηαλ ζεκαληηθή ε αχμεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο 

ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ ηνπο 250
ν
C, ην νπνίν ίζσο λα ζπλδέεηαη θαη κε ην 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνληαθνχ αγσγνχ.  

   

 

σήμα 3.58. Με πξνσζεκέλνο (αλνηθηφ θχθισκα) ξπζκφο κεηαηξνπήο ζεηνθαηλίνπ σο 

ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλν ζε 

ειεθηξνιχηεο BCN18(■), CZI(●) θαη YSZ(▲) ζε ζχγθξηζε κε βηνκεραληθφ θαηαιχηε ζθφλε 

CoMo ππνζηεξηγκέλν ζε γ-Al2O3( ). Οη ξπζκνί εθθξάδνληαη αλά κνλάδα κάδαο θαηαιχηε. 

 

 Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο TiO2 γηα ηε ζηήξημε ηεο ελεξγνχ κεηαιιηθήο θάζεο 

πξνθαιεί, ζε ζχγθξηζε κε ηελ γ-Al2O3, κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ζεξκνθξαζηαθήο 

εμάξηεζεο πξνο ηα αξηζηεξά (~70
ν
C) αλαδεηθλχνληαο ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο TiO2 ζηελ 

ελ ιφγσ δηεξγαζία. Σν ηειεπηαίν ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Μν, θαη ζε 

θαηλφκελα spillover πδξνγφλνπ απφ ηελ TiO2. 
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 Σν βάξνο ηνπ Μν ζηα θαηαιπηηθά ειεθηξφδηα CoMo-TiO2 πνπ είλαη 

ελαπνηεζεηκέλα ζηνπο BCN18, CZI θαη YSZ είλαη αληίζηνηρα 2mg, 1.67mg θαη 

2.61mg ελψ ν βηνκεραληθφο θαηαιχηεο CoMo/γ-Al2O3 είλαη 75mg. Σν ρήκα 3.59 

δείρλεη ηνπ ξπζκνχο θαηαλάισζεο ζεηνθαηλίνπ ππφ ζπλζήθεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 

εθθξαζκέλνπο αλά κνλάδα κάδαο κεηάιινπ Μν, mMo. 
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σήμα 3.59. Με πξνσζεκέλνο (αλνηθηφ θχθισκα) ξπζκφο κεηαηξνπήο ζεηνθαηλίνπ σο 

ζπλάξηεζε ζεξκνθξαζίαο γηα ην θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλν ζε 

ειεθηξνιχηεο BCN18(■), CZI(●) θαη YSZ(▲) ζε ζχγθξηζε κε κηα βηνκεραληθή ζθφλε 

θαηαιχηε CoMo ππνζηεξηγκέλνπ ζε γ-Al2O3( ). Οη ξπζκνί εθθξάδνληαη αλά κάδα κεηάινπ 

ζηνλ θαηαιχηε. 

 

 Ξαλά παξαηεξνχκε φηη, νη θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλνη ζε δηάθνξνπο 

ειεθηξνιχηεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ελεξγφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ βηνκεραληθφ 

CoMo/γ-Al2O3 θαηαιχηε. πγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο κεηαηξνπήο ζεηνθαηλίνπ αλά 

κνλάδα κάδαο κεηάιινπ Μν ζηνλ CoMo-TiO2 είλαη 3 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ζηνλ  CoMo/γ-Al2O3. 
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3.7 ςμπεπάζμαηα  

Σν θαηλφκελν ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο θαηάιπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηαιπηηθνχ ξπζκνχ ηεο αληίδξαζεο 

πδξνγνλναπνζείσζεο ηνπ ζεηνθαηλίνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ππφ 

αηκνζθαηξηθή πίεζε, ζηνρεχνληαο ζε θαηαιπηηθά ειεθηξφδηα κε ελεξγφηεηα 

πςειφηεξε απηήο ησλ βηνκεραληθψλ θαηαιπηψλ ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο. 

Παξαζθεπάζηεθαλ δηκεηαιιηθνί θαηαιχηεο θνβαιηίνπ-κνιπβδαηλίνπ (CoMo) θαη 

παξφκνηνη δηκεηαιιηθνί ζηεξηγκέλνη θαηαιχηεο (CoMo/TiO2). Σα παξαπάλσ 

ειεθηξφδηα παξαζθεπάζηεθαλ είηε κε ηελ κέζνδν ηνπ πγξνχ εκπνηηζκνχ είηε κε ηελ 

κέζνδν ηεο ηνληνβνιήο. Πειιέηεο-ζηεξενί ειεθηξνιχηεο αγσγνί πξσηνλίσλ  

(CaZr0.9In0.1O3-α (CZI) θαη Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α (BCN18)) αιιά θαη ηφλησλ νμπγφλνπ 

(YSZ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θνξείο γηα ηα θαηαιπηηθά ειεθηξφδηα. Οη θαηαιχηεο 

απνηεινχληαη απφ έλα ελεξγφ θαηαιπηηθφ ειεθηξφδην πνπ ελαπνηίζεληαη ζηνλ ζηεξεφ 

ειεθηξνιχηε, ελψ έλα δεχηεξν βνεζεηηθφ θαη έλα ηξίην αλαθνξάο ειεθηξφδην 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ξεχκαηνο ή δπλακηθνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο.  

Οη θαηαιχηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα απφ ηνπο βηνκεραληθνχο. Ζ παξνπζία ηεο TiO2 ζηελ θάζε ηνπ CoMo 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ζηαζεξήο θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο κε 

ηαπηφρξνλε  πξνζηαζία θαη ησλ θαηαιπηηθά ελεξγψλ θέληξσλ ζηνλ θαηαιχηε CoMo. 

Με ηελ πξνζζήθε TiO2, ην πξφβιεκα ηεο γξήγνξεο απελεξγνπνίεζεο ηεο 

θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο αληηκεησπίδεηαη, θαζψο επηηπγράλεηαη θαιή πξνζθφιιεζε 

ηνπ θαηαιπηηθνχ ειεθηξνδίνπ ζηνλ ειεθηξνιχηε πνπ απαηηείηαη ζηα πεηξάκαηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο  (ζπκπεξηθνξά NEMCA). 

πλνιηθά, 10 θαηαιχηεο (Πίλαθα 3.3) εληζρχζεθαλ ειεθηξνρεκηθά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαιπηψλ Nebula ελαπνηεζεηκέλσλ ζε CZI θαη ησλ 

θαηαιπηψλ CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλσλ ζε ελδηάκεζν ζηξψκα Pt,  Au θαη Mo ζε 

YSZ. Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζχλνςε φισλ (29) ησλ θαηαιπηηθψλ δεηγκάησλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηελ αληίδξαζε. 

 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα απνηειέζκαηα πσο: 

 Σα ειεθηξφδηα Au (βνεζεηηθφ θαη αλαθνξάο) δελ έρνπλ θακία επίδξαζε 

ζηνλ θαηαιπηηθφ ξπζκφ. 

 Σα πεηξάκαηα κε θαηαιπηηθά πκέληα Mo ελαπνηεζεηκέλνπ απφ ληηξηθά 

άιαηα παξνπζηάδνπλ κεηξήζηκε αιιά ζρεηηθά κηθξή κεηαηξνπή 

ζεηνθαηλίνπ. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ππφ ήπηα θαζνδηθή πφισζε ν 

ξπζκφο κεηαηξνπήο ηνπ ζεηνθαηλίνπ απμάλεη ειαθξψο κε Φαξαληατθή 

απφδνζε κε ≈2. 
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 Ο ζπλδπαζκφο ηφζν ηνπ ειεθηξνδίνπ Mo sputtered φζν θαη ηνπ 

ελαπνηεζεηκέλνπ CoMo (πνιπζηξσκαηηθνχ ειεθηξνδίνπ) δελ έδεημε ηελ 

αλακελφκελε βειηίσζε ζηελ θαηαιπηηθή απφδνζε, θπξίσο ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ηεο  TiO2 πνπ βνεζά ζην λα έρνπκε κηα θαιά δηεζπαξκέλε 

θαηαιπηηθά ελεξγφ θάζε. Απηφ γίλεηαη πεξαηηέξσ εκθαλέο απφ ηελ 

ξαγδαία κείσζε ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα κε ηνλ ρξφλν. 

 Σα θαηαιπηηθά ειεθηξφδηα CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλα ζε CZI δείρλνπλ 

κηα κέζε κεηαηξνπή ζεηνθαηλίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 3-5% απφ ηνπο 300 έσο 

400
o
C. 

 Με ηελ ρξήζε ελφο ελδηάκεζνπ ζηξψκαηνο Mo sputtered ζε 

πνιπζηξσκαηηθά ειεθηξφδηα, φπσο ζπλαπνηεζεηκέλα MoCo, 

παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πξνζθφιιεζε ηνπ θαηαιπηηθνχ 

ειεθηξνδίνπ ηελ πειιέηα ηνπ ζηεξενχ ειεθηξνιχηε. Ζ θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα απηνχ ηνπ θαηαιχηηθνχ ειεθηξνδίνπ παξακέλεη κηθξή, θαη ε 

απφδνζε κεηψλεηαη ξαγδαία κε ηνλ ρξφλν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε ηνπ TiO2. Ζ ρξήζε ζπλαπνηεζεηκέλσλ θαηαιπηψλ CoMo-TiO2 

πάλσ ζε ελδηάκεζν ζηξψκα Mo sputtered ζηνπο θνξείο CZI θαη BCN18 

βειηηψλεη ηελ θαηαιπηηθή ιεηηνπξγία. Με ηελ πξνζζήθε ηεο θάζεο TiO2, 

μεπελάηαη ην πξφβιεκα ηεο γξήγνξεο απελεξγνπνίεζεο ηεο θαηαιπηηθήο 

ελεξγφηεηαο. 

 Σα πεηξάκαηα δπλακηθήο απφθξηζεο NEMCA κε απηνχο ηνπο θαηαιχηεο 

ζε CZI είλαη αληηζηξεπηά, δειαδή ν ξπζκφο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο κεηά 

ηελ επηβνιή ελφο δπλακηθνχ ή ξεχκαηνο ηζνχηαη κε ηνλ αξρηθφ ξπζκφ 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο.  

 Σα πεηξάκαηα NEMCA ζε θνξέα BCN18 δελ είλαη πιήξσο 

αλαληίζηξεπηα, δειαδή ν ξπζκφο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο κεηψλεηαη κεηά 

ηελ απνπφισζε ρακειφηεξα απφ ηνλ αξρηθφ ξπζκφ θαη απαηηείηαη ζείσζε 

κεηαμχ ησλ δχν πεηξακάησλ γηα ηελ αλάθηεζε ηεο θαηαιπηηθήο 

ελεξγφηεηαο.  

 Οη θαηαιχηεο CoMo-TiO2 ελαπνηεζεηκέλνη ζε ελδηάκεζν ζηξψκα Mo 

sputtered ζε BCN18 παξνπζηάδνπλ πςειή θαηαιπηηθή απφδνζε. 

 Οη κηθξέο ηηκέο ξ πνπ απνθηψληαη απφ  ηα θαηαιπηηθά ειεθηξφδηα 

ππνζηεξηγκέλα ζε CZI θαη BCN18  κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ απνπζία 

ζεκαληηθήο ππέξηαζεο ελεξγνπνίεζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε.  

 Παξαηεξήζεθε κεγάινο ιφγνο πξνζαχμεζεο ξπζκνχ, ξ, έσο θαη 4 ζε 

θαηαιχηεο ελαπνηεζεηκέλνπο ζε YSZ ελψ ε κέγηζηε θαηλφκελε 

θαξαληατθή απφδνζε, Λ, (Λ=585) παξαηεξήζεθε γηα θαηαιχηεο 

ελαπνηεζεηκέλνπο ζε BCN18. 

 

 

 

 



186  Κεθάλαιο 3 

 

3.8 Βιβλιογπαθία 

 

1. Ho, T.C., Deep HDS of diesel fuel: chemistry and catalysis. Catalysis Today, 2004. 
98(1–2): p. 3-18. 

2. Whitehurst, D.D., T. Isoda, and I. Mochida, Present State of the Art and Future 
Challenges in the Hydrodesulfurization of Polyaromatic Sulfur Compounds, in 
Advances in Catalysis, W.O.H.B.G. D.D. Eley and K. Helmut, Editors. 1998, Academic 
Press. p. 345-471. 

3. Song, C., An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean 
gasoline, diesel fuel and jet fuel. Catalysis Today, 2003. 86(1–4): p. 211-263. 

4. Alain P. Lamourelle, J.M.D.E.N., CLEAN FUELS: ROUTE TO LOW SULFUR LOW 
AROMATIC DIESEL, NPRA ANNUAL MEETING: New Orleans, Louisiana, 2001. 

5. Grange, P. and X. Vanhaeren, Hydrotreating catalysts, an old story with new 
challenges. Catalysis Today, 1997. 36(4): p. 375-391. 

6. Prins, R., Catalytic hydrodenitrogenation, in Advances in Catalysis. 2001, Academic 
Press. p. 399-464. 

7. Kagami, N., Advances in HDS catalysts design - Relation between catalyst structure 
and feed composition, in 2006, Waseda University, Jpn. 

8. Byskov, L.S., et al., Edge termination of MoS2 and CoMos catalyst particles. Catalysis 
Letters, 2000. 64(2-4): p. 95-99. 

9. Plantenga, F.L., et al., 89 “Nebula”: A hydroprocessing catalyst with breakthrough 
activity, in Studies in Surface Science and Catalysis, M.O. Masakazu Anpo and Y. 
Hiromi, Editors. 2003, Elsevier. p. 407-410. 

10. Voorhoeve, R.J.H. and J.C.M. Stuiver, The mechanism of the hydrogenation of 
cyclohexene and benzene on nickel-tungsten sulfide catalysts. Journal of Catalysis, 
1971. 23(2): p. 243-252. 

11. Delmon, B. and G.F. Froment, Remote Control of Catalytic Sites by Spillover Species: 
A Chemical Reaction Engineering Approach∗. Catalysis Reviews, 1996. 38(1): p. 69-
100. 

12. Lauritsen, J.V., et al., Atomic-Scale Structure of Co–Mo–S Nanoclusters in 
Hydrotreating Catalysts. Journal of Catalysis, 2001. 197(1): p. 1-5. 

13. Lauritsen, J.V., et al., Atomic-scale insight into structure and morphology changes of 
MoS2 nanoclusters in hydrotreating catalysts. Journal of Catalysis, 2004. 221(2): p. 
510-522. 

14. R. Candia, O.S., J. Villadsen, N. Y. Topsøe, B. S. Clausen & H. Topsøe, Bull. Soc. Chim. 
Belg., 1984. 93: p. 763. 

15. Topsøe, H., et al., The role of reaction pathways and support interactions in the 
development of high activity hydrotreating catalysts. Catalysis Today, 2005. 107–
108(0): p. 12-22. 

16. Λυκουργιώτησ, Α.Σ., Εισαγωγή στην Κατάλυση Επαφής. 1987: Εκδόςεισ Α. 
Σταμοφλησ. 

17. C.G. Vayenas, S.B., C. Pliangos, S. Brosda, D. Tsiplakides, Electrochemical Activation 
of Catalysis: Promotion, Electrochemical Promotion and Metal–Support Interactions. 
2001, New York Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

18. Mather, G.C., et al., Synthesis and characterisation of cermet anodes for SOFCs with 
a proton-conducting ceramic phase. Solid State Ionics, 2003. 162–163(0): p. 115-120. 

19. Zhou, M. and A. Ahmad, Sol–gel processing of In-doped CaZrO3 solid electrolyte and 
the impedimetric sensing characteristics of humidity and hydrogen. Sensors and 
Actuators B: Chemical, 2008. 129(1): p. 285-291. 



187  Κεθάλαιο 3 

 

20. Hills, M.P., C. Schwandt, and R.V. Kumar, Oxide ion conduction in indium-oxide-
substituted calcium zirconate. Journal of the Electrochemical Society, 2006. 153(10): 
p. H189-H194. 

21. Yiokari, C.G., et al., High-pressure electrochemical promotion of ammonia synthesis 
over an industrial iron catalyst. Journal of Physical Chemistry A, 2000. 104(46): p. 
10600-10602. 

22. Bebelis, S., et al., Electrochemical activation of catalytic reactions using anionic, 
cationic and mixed conductors. Solid State Ionics, 2000. 129(1): p. 33-46. 

23. Balomenou, S., et al., Electrochemical promotion of Pd, Fe and distributed Pt 
catalyst-electrodes. Solid State Ionics, 2000. 136–137(0): p. 857-862. 

24. Norby, T. and Y. Larring, Concentration and transport of protons in oxides. Current 
Opinion in Solid State and Materials Science, 1997. 2(5): p. 593-599. 

25. Thursfield, A., et al., Electrochemical promotion of an oxidation reaction using a 
proton conductor. Electrochimica Acta, 2003. 48(25–26): p. 3779-3788. 

26. Schober, T. and J. Friedrich, The mixed perovskites BaCa(1+x)/3Nb(2−x)/3O3−x/2 
(x=0…0.18): proton uptake. Solid State Ionics, 2000. 136–137(0): p. 161-165. 

27. Bohn, H.G., et al., The high temperature proton conductor Ba3Ca1.18Nb1.82O9−δ. I. 
Electrical conductivity. Solid State Ionics, 1999. 117(3–4): p. 219-228. 

28. Schober, T., et al., Cation Loss of BaCa0.393Nb0.606O2.91 in Aqueous Media: 
Amorphization at Room Temperature. Journal of Solid State Chemistry, 2000. 149(2): 
p. 262-275. 

29. Iwahara, H., et al., Protonic conduction in calcium, strontium and barium zirconates. 
Solid State Ionics, 1993. 61(1–3): p. 65-69. 

30. Kreuer, K.D., On the development of proton conducting materials for technological 
applications. Solid State Ionics, 1997. 97(1–4): p. 1-15. 

31. Panagiotou, G.D., et al., The interfacial chemistry of the impregnation step involved 
in the preparation of tungsten(VI) supported titania catalysts. Journal of Catalysis, 
2009. 262(2): p. 266-279. 

32. Souentie, S., et al., Electrochemical promotion of the water–gas shift reaction on 
Pt/YSZ. Journal of Catalysis, 2011. 283(2): p. 124-132. 

33. Theleritis, D., et al., Hydrogenation of CO 2 over Ru/YSZ electropromoted catalysts. 
ACS Catalysis, 2012. 2(5): p. 770-780. 

34. Hensen, E.J.M., et al., Kinetics and mechanism of thiophene hydrodesulfurization 
over carbon-supported transition metal sulfides. Journal of Catalysis, 1996. 163(2): p. 
429-435. 

35. Borgna, A., et al. Intrinsic kinetics of thiophene HDS over a NiMo/SiO2 model 
catalyst. 2003. 

36. Vít, Z., Effect of temperature on activity and selectivity of carbon supported Mo 
sulfide in simultaneous hydrodenitrogenation of pyridine and hydrodesulfurization of 
thiophene. Catalysis Letters, 1992. 13(1-2): p. 131-136. 

37. Papaioannou, E.I., et al., Electrochemical promotion of the CO2 hydrogenation 
reaction using thin Rh, Pt and Cu films in a monolithic reactor at atmospheric 
pressure. Catalysis Today, 2009. 146(3-4): p. 336-344. 

38. G. Ertl, H.K., J. Weitcamp Handbook of Catalysis. 1997, Weinheim: VCH Publishers. 
39. L.L. Hegedus, R.A., A.T. Bell, M. Boudart, N.Y. Chen, B.C. Gates, W.O. Haag, G.A. 

Somorjai, J. Wei, Catalyst Design: Progress and Perspectives. 1987, New York Wiley. 
40. R.J. Farrauto, C.H.B., Fundamentals of Industrial Catalytic Processes. 1997, London: 

Chapman & Hall. 
41. Nakos, A., S. Souentie, and A. Katsaounis, Electrochemical promotion of methane 

oxidation on Rh/YSZ. Applied Catalysis B: Environmental, 2010. 101(1-2): p. 31-37. 



188  Κεθάλαιο 3 

 

42. Gallezot, P., STATE AND CATALYTIC PROPERTIES OF PLATINUM AND PALLADIUM IN 
FAUJASITE-TYPE ZEOLITES. Catalysis Reviews - Science and Engineering, 1979. 20(1): 
p. 121-154. 

43. Sachtler, W.M.H. and A.Y. Stakheev, Electron-deficient palladium clusters and 
bifunctional sites in zeolites. Catalysis Today, 1992. 12(2–3): p. 283-295. 

44. Moraweck, B., et al., The Nature of Ruthenium Sulfide Clusters Encaged in a Y Zeolite. 
Journal of Catalysis, 1997. 165(1): p. 45-56. 

45. Breysse, M., et al., Hydrogenation Properties of Ruthenium Sulfide Clusters in Acidic 
Zeolites. Journal of Catalysis, 1997. 168(2): p. 143-153. 

46. Leyrit, P., et al., Aromatic reduction properties of molybdenum sulfide clusters in HY 
zeolite. Catalysis Today, 2001. 65(2–4): p. 249-256. 

47. Maugé, F., et al. Influence of the Support Acidity on the Sulfided Phase Properties. 
2003. 

48. A. De Mallmann, D.B., J. Chim. Phys., 1990. 87 p. p. 535. 
49. Barthomeuf, D., Basic zeolites: Characterization and uses in adsorption and catalysis. 

Catalysis Reviews - Science and Engineering, 1996. 38(4): p. 521-612. 
50. Zhao, R., C. Yin, and C. Liu, Selective HDS catalysts for FCC gasoline with oxides from 

hydrotalcite-like compounds as supports. American Chemical Society, Division of 
Petroleum Chemistry, Preprints, 2001. 46(1): p. 30-33. 

51. S. Hatanaka, O.S., S. Hikita, T. Miyama, U. Patent, Editor. 1998. 
52. S. Hatanaka, T.M., H. Seki, S. Hikita, E. Patent, Editor. 1996. 
53. Miller, J.T., et al., Selective Hydrodesulfurization of FCC Naphtha with Supported 

MoS2 Catalysts: The Role of Cobalt. Journal of Catalysis, 2000. 193(1): p. 123-131. 
54. Muralidhar, G., F.E. Massoth, and J. Shabtai, Catalytic functionalities of supported 

sulfides: I. Effect of support and additives on the CoMo catalyst. Journal of Catalysis, 
1984. 85(1): p. 44-52. 

55. Koutsodontis, C., et al., The effect of catalyst film thickness on the electrochemical 
promotion of ethylene oxidation on Pt. Topics in Catalysis, 2006. 39(1-2): p. 97-100. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.4: χλνςε δεηγκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηελ αληίδξαζε HDS.  
 

NR Ηιεθηροιύη

ες 

Καηαιύη

ες 

ειεθηρο

δηο 

εργαζία

ς 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μάδα 

θαηαισηηθού 

σκεληοσ (g) 

 

Μάδα 

κεηάιιοσ (g) 

Αληίζηαζε 

ηοσ 

θαηαιύηε 

κεηά ηελ 

ζείωζε 

(OHM) 

Πρόζδεζε 

Καηαιύηε 

ζηο 

σπόζηρακα 

Αποηει

έζκαηα 

Στόιηα -r
0

th/10
-6

 

mol/(s gcat) 

ρ, Λ, Χ 

1 Γεληθά Δείγκαηα   

 

1.1 

 

CaInZr 

 

Au paste 

 

 

Commercial 

paste 

Engelhardt 

400
o
C 5K/min 

2h 

750
o
C 5K/min 

1h 
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o
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2.2 Mo- θαη CoMo-TiO2  (σγρό εκποηηζκό)   

 

2.2.0 

 

CaInZr 

 

Mo 

 

Ελαπόζεζε 

από ληηξηθά 

άιαηα 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0190 

 

0.0190 

  

Μηθξή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαηξνπ

ή Th έωο 

θαη  3% 

κεηαμύ  

380 θαη 

480
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη 

ειαθξώο 

από ην 

δπλακηθό, 

≈2 

ζηνπο 

T=480
o
C 

 

0.54(380
o
C)  

 

 

0.82(480
o
C) 

 

ξ= 1.4 

Λ=~1  

(+0.8V) 

 

ξ= 1.25 

/Λ/=~ 2 

(-0.1V) 

 

2.2.1 

 

CaInZr 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2: 

Co 3% 

Mo 10% 

TiO2 

87% 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.0 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0509 

 

0.0066 

 

1.2 

 

Μηθξή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαηξνπ

ή Τh έωο 

θαη 6% 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

αλεπεξέα

ζηε από 

ην 

δπλακηθό 

  

X
oc

thiop≤6% 

 

2.2.2 

 

CaInZ 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2 

Co 3% 

Mo 10% 

TiO2 

87% 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0212 

 

0.0028 

 

200 

 

Μηθξή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαηξνπ

ή Th έωο 

θαη  10% 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη 

ειαθξώο 

από ην 

δπλακηθό 

 

32 (310
o
C 

<T<400
o
C) 

 

Xthiop≤10% 

 

ξ=1.01 

Λ = 0.001 

 

2.2.3 

 

CaInZr 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2 

Co 3% 

Mo 10% 

TiO2 

87% 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=6.7 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0388 

 

0.0049 

 

200 

 

Μηθξή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαηξνπ

ή Th θάηω 

από  6% 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη  

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

αλεπεξέα

ζηε από 

ην 

δπλακηθό 

 

14 (308
o
C) 

14 (330
o
C) 

18 (370
o
C) 

 

 

X
oc

max, 

thiop≤6% 

2.3 Mo από ηοληοβοιή   

 

2.3.1 

 

CaInZr 

 

Mo 

 

Ινληνβνιή 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.0001 

 

0.0001 

 

1 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε  

 

Κακηά 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

 

2.3.2 

 

CaInZ 

 

Mo 

 

Ινληνβνιή 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.0135 

 

0.0135 

 

23 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε  

 

Κακηά 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

2.4 Mo sputtered – CoMo deposited (ειεθηρόδηο ζάληοσηης)   
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NR Ηιεθηροιύη

ες 

Καηαιύη

ες 

ειεθηρο

δηο 

εργαζία

ς 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μάδα 

θαηαισηηθού 

σκεληοσ (g) 

 

Μάδα 

κεηάιιοσ (g) 

Αληίζηαζε 

ηοσ 

θαηαιύηε 

κεηά ηελ 

ζείωζε 

(OHM) 

Πρόζδεζε 

Καηαιύηε 

ζηο 

σπόζηρακα 

Αποηει

έζκαηα 

Στόιηα -r0
th/10

-6
 

mol/(s gcat) 

ρ, Λ, Χ 

 

2.4.1 

 

CaInZ 

 

CoO-

MoO3 

πάλω ζε  

Mo 

sputtered 

 

Ινληνβνιή θαη 

ζπλελαπόζεζ

ε  ληηξηθώλ 

αιάηωλ 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.0046 

 

0.0026 

 

36 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη 

ειαθξώο 

από ην 

δπλακηθό 

 

1.6 (504
o
C) 

 

Xthiop≤0.6% 

ξ=1.13 

Λ=0.015 

 

2.4.2 

 

CaInZ 

 

CoO-

MoO3 

πάλω ζε  

Mo 

sputtered 

 

Ινληνβνιή θαη 

ζπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ 

αιάηωλ 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.0477 

 

0.0269 

 

2 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

αλεπεξέα

ζηε από 

ην 

δπλακηθό 

 

1.2  (328
o
C) 

 

X
oc

thiop≤5% 

 

2.4.3 

 

CaInZ 

 

CoO-

MoO3 

πάλω ζε  

Mo 

sputtered 

 

Ινληνβνιή θαη 

ζπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ 

αιάηωλ 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.0161 

 

0.0090 

 

7 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη 

ειαθξώο 

από ην 

δπλακηθό 

 

1.1  (300
o
C) 

 

X
oc

thiop≤1.4

% 

2.5 Σσλελαπόζεζε CoMo   

 

2.5.1 

 

CaInZ 

 

Mo-Co 

 

Ινληνβνιή 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.010 

  

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μηθξή 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

X
oc

thiop≤0.2

% 

 

2.5.2 

 

CaInZ 

 

Mo-Co 

 

Ινληνβνιή 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs) 

ζείωζε 

 

0.002 

  

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μηθξή 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

X
oc

thiop≤0.2

% 

 

2.5.3 

 

CaInZ 

 

Mo-Co –

TiO2 

πάλω ζε 

Mo 

sputtered 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 

πάλω ζε Mo 

sputtered  

 

Ξήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0003 ηνπ Mo 

sputtered θαη 

0.0165 ηνπ 

CoMo-TiO2 

 

320 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

κεηαηξνπή 

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό 

 

1.4 (350
o
C) 

 

 

1.4 (370
o
C) 

 

 

 

 

 

1.06(400
o
C) 

ξ= 1.07 

/Λ/= 100 

(-0.04V) 

 

ξ= 1.1 

/Λ/= 54 

(-4.5κΑ) 

X
ΜΑΧ

thiop=4.4

% 

 

ξ= 1.09 

/Λ/= 3.5 

(-0.8 V) 

X
ΜΑΧ

thiop=2.9  

3 Δείγκαηα  Ru   

 

3.1 

 

CaInZr 

 

Ru paste  

 

Εκπνξηθή 

πάζηα 

Engelhardt  

 

Πύξωζε 

ζηνπο 

400
o
C 5K/min 

2h 

750
o
C 5K/min 

1h 

ζείωζε 

 

0.0080 

 

0.0008 

 

280 

 

Κακία 

πξνζθόιιε

ζε  

 

Κακία 

κεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

X
oc

thiop≤0.3

% 

 

3.2 

 

CaInZr 

 

RuO2 

 

Ελαπόζεζε 

ληηξηθώλ 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

 

0.0049 

 

19 

 

Κακία 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Κακία 

κεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 
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έζκαηα 
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mol/(s gcat) 

ρ, Λ, Χ 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

3.3 

 

CaInZr 

 

RuO2–

TiO2 ζε 

Mo 

sputtered 

 

Ελαπόζεζε 

ληηξηθώλ 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0204 

 

600 

 

Κακία 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Κακία 

κεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

4 Δείγκαηα Fe    

 

4.1 

 

CaInZr 

 

Πάζηα 

Fe  

 

Εκπνξηθή 

πάζηα 

Engelhardt  

 

Πύξωζε 

ζηνπο 

400
o
C 5K/min 

2h 

750
o
C 5K/min 

1h 

ζείωζε 

 

0.0296 

 

0.0296 

 

2 

 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μηθξή 

κεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

X
oc

thiop≤0.1

% 

5 Δείγκαηα Ni-Mo-W   

 

5.1 

 

CaInZr 

 

Ni-Mo-W  

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ 

  

0.010 

 

19 

 

Μηθξή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

500
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

 

5 (310
o
C) 

 

 

5 (520
o
C) 

 

ξ= 1.03 

Λ = 8 

 

ξ= 1.1 

Λ =1.3 

6 Σσλελαπόζεζε CoMo    

 

6.1 

 

BaCaNb 

 

Mo-Co –

TiO2  

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 

πάλω ζε Mo 

sputtered 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

  

47.3 

 

Αλεπαξθήο 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μηθξή 

κεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

  

15.8 

 

X
ΜΑΧ

thiop=~2

% 

(345
o
C) 

 

6.2 

 

BaCaNb 

 

Mo-Co –

TiO2 ζε 

Mo 

sputtered 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 

πάλω ζε Mo 

sputtered 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0199 (Mo 

interlayer & 

MoCo) 

 

150 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

  

0.67 

(240
o
C) 

 

 

 

 

 1 (260
o
C) 

 

 

 

 

6.8 (300
o
C) 

 

 

240
o
C: 

X
ΜΑΧ

thiop=2% 

ξmax = 1.07 

Λmax= 85 

 

 

260
o
C: 

X
ΜΑΧ

thiop=3% 

ξmax = 1.03 

Λmax= 252 

 

 

300
o
C: 

X
ΜΑΧ

thiop=5.7

% 

ξmax = 1.01 

Λmax= 6 

 

 

 

 

6.3 

 

BaCaNb 

 

Mo-Co –

TiO2 ζε 

Mo 

sputtered 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ, 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

 

0.015 (Mo 

interlayer & 

MoCo) 

 

300 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

 

3 (300
o
C) 

 

 

300
o
C, 

I=-1 κΑ: 

X
ΜΑΧ

thiop=7.2

% 

ξmax = 1.1 
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NR Ηιεθηροιύη

ες 

Καηαιύη

ες 

ειεθηρο

δηο 

εργαζία

ς 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μέζοδος 

Παραζθεσής 

Μάδα 

θαηαισηηθού 

σκεληοσ (g) 

 

Μάδα 

κεηάιιοσ (g) 

Αληίζηαζε 

ηοσ 

θαηαιύηε 

κεηά ηελ 

ζείωζε 

(OHM) 

Πρόζδεζε 

Καηαιύηε 

ζηο 

σπόζηρακα 

Αποηει

έζκαηα 

Στόιηα -r0
th/10

-6
 

mol/(s gcat) 

ρ, Λ, Χ 

πάλω ζε Mo 

sputtered 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

ξεύκα Λmax= 585 

 

Ι=+1 κΑ: 

ξ= 0.98 

Λ= 96 

 

6.4 

 

BaCaNb 

 

Mo-Co –

TiO2 

πάλω ζε  

Co-Mo 

ζπλ-

ελαπόζε

ζε 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ θαη 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 πάλω 

ζε Co-Mo 

“layer-by-

layer” 

sputtered 

πκέλην 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.010 (CoMo 

interlayer) 

 

0.0162 

 

1100 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

 

6.5 

 

BaCaNb 

 

Mo-Co –

TiO2 ζε 

Pt paste 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ θαη 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 πάλω 

ζε Pt 

 

Ξήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0193 of 

CoMo-TiO2 θαη 

Pt paste 

 

88 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

300 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

   

7 Καηαιύηες CoMo-TiO2  (σγρός εκποηηζκός) 

 

7.1 

 

YSZ 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2 

πάλω ζε 

Pt paste  

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ θαη 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 πάλω 

ζε Pt 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0126 

 

32 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

 

0.95 

(500
o
C) 

 

 

500
o
C, 

U=+2 V: 

X
ΜΑΧ

thiop=0.6

5% 

ξmax = 2.3 

Λmax= 0.01 

 

 

7.2 

 

YSZ 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2 

πάλω ζε 

Au paste  

 

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ θαη 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 πάλω 

ζε Au 

 

Πξνζζήθε  

H2O θαη 

μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0196 

 

23 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

 

1.26(500
o
C) 

 

500
o
C, 

U=-2.3 V: 

X
ΜΑΧ

thiop=3.4

9% 

ξmax = 1.9 

Λmax= -

0.006 

 

 

7.3 

 

YSZ 

 

CoO-

MoO3 

+ TiO2 

πάλω ζε 

Mo 

sputtered  

 

Σπλελαπόζεζ

ε ληηξηθώλ θαη 

πξνζζήθε 

ζθόλεο TiO2, 

pH=4.3 πάλω 

ζε Au 

Πξνζζήθε  

H2O,μήξαλζε 

ζηνπο 120
o
C 

(30 min) 

πύξωζε 

500
o
C (2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0261 

 

16 

 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

 

0.36 

(500
o
C) 

 

 

 

 

500
o
C, 

U= +1.5V: 

X
ΜΑΧ

thiop=0.7

1% 

ξmax = 1.56 

Λmax= 0.1 

 

8 Καηαιύηες CoMo (σγρός εκποηηζκός) 

 

8.1 

 

YSZ 

 

CoO-

MoO3 

πάλω ζε 

TiO2 

sputtered  

 

 

Ινληνβνιή 

αθνινπζνύκελ

ε από 

ζπλελαπόζεζο 

ληηξηθώλ 

 

Πύξωζε 

ζηνπο 500
o
C 

(2 hrs), 

ζείωζε 

 

0.0124 

 

10 

 

Καιή 

πξνζθόιιε

ζε 

 

Μεηαξνπή

κεηαμύ 

240 θαη 

400
o
C θαη 

±1.5 V 

 

Μεηαηξνπ

ή 

επεξεάδε

ηαη από ην 

δπλακηθό/

ξεύκα 

 

0.56 

(250
o
C) 

 

250
o
C, 

U= -1.5V: 

X
ΜΑΧ

thiop=0.7

1% 

ξmax = 3.89 

/Λmax/= 0.2 
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4.1 Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο  

4.1.1 Σν πξόβιεκα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

Η βαζηθή αξρή ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε κπνξεί λα γίλεη  θαηαλνεηή 

ζεσξώληαο ηελ ελέξγεηα κε ηε κνξθή αθηηλνβνιίαο πνπ ζεξκαίλεη ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο θαη ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα θαη ηελ 

αηκόζθαηξα ηεο γεο, σο δύν ξεύκαηα αθηηλνβνιίαο ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζνξξνπία. Δάλ απηή ε ηζνξξνπία δηαηαξαρζεί (γηα παξάδεηγκα από ηελ αύμεζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα) ηόηε άκεζν επαθόινπζν απνηειεί ε 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηα ηεο γεο. 

Όιεο νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, 

κεηαθηλήζεηο, εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θηι) έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ  

απειεπζέξσζε ζηε αηκόζθαηξα όιν θαη πεξηζζόηεξσλ πνζνηήησλ αεξίσλ, κε ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα λα απνηειεί ην κεγαιύηεξν πνζνζηό. Κάζε ρξόλν 

πξνζηίζεληαη ζηελ αηκόζθαηξα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηόλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

όπνπ θαη παξακέλνπλ ζε απηή γηα εθαηνληάδεο ρξόληα. Δπεηδή ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα απνξξνθάεη ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα  

ηεο γεο ιεηηνπξγεί ζαλ κία θνπβέξηα πάλσ από απηήλ, θξαηώληαο ηελ ζεξκόηεξε από 

όζν ζα έπξεπε λα είλαη. Η επαγόκελε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο 

γεο νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο πγξαζίαο ζηελ αηκόζθαηξα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ζέξκαλζε απηήο. 

Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο, ζε παγθόζκην επίπεδν, νδεγεί 

ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνλ πιαλήηε. Δάλ νη αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία ήηαλ  κηθξέο 

θαη πξαγκαηνπνηνύληαλ κε αξγό ξπζκό, ηόηε ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ αιιαγώλ 

απηώλ ίζσο λα ήηαλ εθηθηή. Γπζηπρώο, ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο  βηνκεραλίαο  ζε 

παγθόζκην επίπεδν δελ επηηξέπεη ηέηνηνπο ρεηξηζκνύο. Αξθεηά αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο 

πξνβιέπνπλ πσο κε παληειή απνπζία πξνζπαζεηώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε παγθόζκηα κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ζα απμάλεηαη 

θαηά ~0.33
ν
C θάζε 10 ρξόληα, πνπ ζεκαίλεη πεξίπνπ 3

ν
C κέζα ζε έλα αηώλα[1]. 

Μηα ηέηνηα ηηκή κπνξεί λα κε θαίλεηαη κεγάιε ζπγθξηλόκελε κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ εκέξαο θαη λύρηαο ή κεηαμύ κηαο κέξαο θαη 

ηεο επόκελεο. Η κεηαβνιή απηή, όκσο, αθνξά ηε κέζε ζεξκνθξαζία ζε όιε ηελ 

πθήιην. Ο πξνβιεπόκελνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 3
ν
C ζε έλαλ 

πεξίπνπ αηώλα είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο από ηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρνπλ 

ιάβεη ρώξα ηα ηειεπηαία 10.000 ρξόληα. Καη αλ ιάβεη θαλείο  ππόςε  όηη  ε  δηαθνξά  

ζηελ κέζε παγθόζκηα ζεξκνθξαζία κεηαμύ κηαο επνρήο παγεηώλσλ θαη κηαο ζεξκήο 

πεξηόδνπ, κεηαμύ ησλ παγεηώλσλ, είλαη κόιηο 5-6
ν
C, ηόηε γίλεηαη θαηαλνεηό όηη 

κεξηθνί βαζκνί ζηελ θιίκαθα Κειζίνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δξακαηηθέο αιιαγέο 

ζην παγθόζκην θιίκα. Παξόια απηά δελ ζα είλαη όιεο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο ην ίδην 
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επηδήκηεο γηα όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Δλώ, δειαδή, νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε ζα “βηώζνπλ” πην ζπρλά θαη κε κεγαιύηεξε έληαζε αθξαία θαηξηθά 

θαηλόκελα (πιεκκύξεο μεξαζίεο, άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο), ζε θάπνηεο 

άιιεο ζα παξαηεξεζεί αύμεζε ηεο παξαγόκελεο ζνδεηάο εμαηηίαο ηεο ιίπαλζεο ησλ 

εδαθώλ από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Τν ζύλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο έρεη πιένλ θαηαιήμεη όηη νη 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ δξακαηηθή  επίδξαζε  ζηελ  ππεξζέξκαλζε  ηνπ  

πιαλήηε  θαη  ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Παξόια απηά, δελ έρεη μεθαζαξηζηεί πόζν ζα 

είλαη ην ηειηθό κέγεζνο ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη πνηέο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πθειίνπ. 

4.1.2 Φπζηθέο δηεξγαζίεο ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

Γηα λα εμεγήζνπκε ηηο δηεξγαζίεο ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηεο 

αηκόζθαηξαο, αο ζεσξήζνπκε  έλα  απινπνηεκέλν  κνληέιν  ηεο  γεο.  Υπνζέηνπκε  

όηη  αθαηξνύκε  από  ηελ αηκόζθαηξα ηα ζύλλεθα, ηελ πγξαζία, ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (θαζώο θαη άιια αέξηα κε κηθξόηεξεο ζπγθεληξώζεηο) θαη ηελ ζθόλε, θαη 

αθήλνπκε κόλν ην άδσην θαη ην νμπγόλν. 

Όιεο νη άιιεο παξάκεηξνη παξακέλνπλ νη ίδηεο (ππάξρνπζα βιάζηεζε, 

σθεαλνί, μεξά θηι). Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη, ηί ζα ζπκβεί ζηελ αηκνζθαηξηθή 

ζεξκνθξαζία; Η απάληεζε πξνθύπηεη από ην ηζνδύγην εηζεξρόκελεο-εθπεκπόκελεο 

αθηηλνβνιίαο ζηελ γε. Η ελέξγεηα (κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο) από ηνλ ήιην πνπ 

πξνζπίπηεη ζε κία επηθάλεηα ελόο ηεηξαγσληθνύ κέηξνπ αθξηβώο έμσ από ηελ 

αηκόζθαηξα, θαη ε νπνία αληηθξίδεη ηνλ ήιην, είλαη πεξίπνπ 1370 Watt. Θεσξώληαο 

όκσο όηη ε γε πεξηζηξέθεηαη θαη ςύρεηαη όηαλ δελ αληηθξίδεη ηνλ ήιην, ζεσξνύκε κία 

κέζε ελέξγεηα πεξίπνπ 343 Watt. Όηαλ απηή ε πνζόηεηα ελέξγεηαο πεξάζεη ηελ 

αηκόζθαηξα έλα κηθξό πνζνζηό (πεξίπνπ 6%), αλαθιάηαη πίζσ ζην δηάζηεκα από 

κόξηα ηεο αηκόζθαηξαο, θαη έλα άιιν πνζνζηό (πεξίπνπ 10%) αλαθιάηαη πίζσ ζην 

δηάζηεκα από ηηο ζάιαζζεο θαη ηελ μεξά. Τν ελαπνκείλαλ πνζνζηό ελέξγεηαο 

(πεξίπνπ 84%) αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 288Watt αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη ζεξκαίλεη 

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε πξνζπίπηνπζα ελέξγεηα, ε γε ζα πξέπεη λα 

αθηηλνβνιεί πξνο ην ζύκπαλ ηελ ίδηα πνζόηεηα ελέξγεηαο (Σρήκα 4.1) κε ηελ κνξθή 

ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Τν πνζό ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία απηήο. Όζν πην ζεξκή είλαη ηόζν 

πην κεγάιε πνζόηεηα ελέξγεηαο αθηηλνβνιεί. 
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ρήκα 4.1: Τν ηζνδύγην αθηηλνβνιίαο ηε Γήο. Η θαζαξή εηζεξρόκελε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ηζνζηαζκίδεηαη από ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηε Γή. 

Υπνινγίδνληαο ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, νύησο  ώζηε λα 

αθηηλνβνιεί ην ζσζηό πνζό ζεξκόηεηαο γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε  εηζεξρόκελε 

πνζόηεηα ελέξγεηαο, βξίζθνπκε όηη ζα πξέπεη λα είλαη -6
ν
C[1]. Απηή ε ζεξκνθξαζία 

είλαη πνιύ ρακειόηεξε από κία κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαο ηόζν ηεο επηθάλεηα ησλ σθεαλώλ όζν θαη ηελ επηθάλεηα ηεο 

μεξάο) ζε ρξνληθό βάζνο ελόο ρξόλνπ, ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  πεξί  ηνπο 15
ν
C. 

Οπόηε,  εύθνια  ζπκπεξαίλνπκε  πσο  πεξαηηέξσ παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε γηα λα εμεγήζνπκε απηή ηελ αζπκθσλία. 

4.1.3 Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Τα  αέξηα  άδσην  θαη  νμπγόλν  ηα  νπνία  απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν  πνζνζηό 

ηεο αηκόζθαηξαο (ζηνλ  Πίλαθα 4.1  δίλνληαη  αλαιπηηθά  ζηνηρεία  γηα  ηελ  ζύζηαζε 

ηεο αηκόζθαηξαο) νύηε απνξξνθνύλ νύηε εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία. Οη πδξαηκνί, ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη θάπνηα άιια αέξηα ζε κηθξόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ηα νπνία 

απνξξνθνύλ κέξνο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο, θαη ιεηηνπξγνύλ σο θνπβέξηα πξνθαιώληαο ηελ δηαθνξά ησλ 21
ν
C, από ηελ 

ζεξκνθξαζία ησλ -6
ν
C ε νπνία ζα πθίζηαην εάλ ε αηκόζθαηξα πεξηείρε κόλν άδσην 

θαη νμπγόλν[1]. Απηό ην θαηλόκελν είλαη γλσζηό σο θπζηθό θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (natural greenhouse effect) θαη ηα αέξηα πνπ ην πξνθαινύλ είλαη γλσζηά 

σο αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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αέξην πνζνζηό 

Άδσην (Ν2)   78% 

Ομπγόλν (Ο2)  21% 

Αηκνί (Η2Ο)   0-2% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2)   370 ppm 

Μεζάλην (CH4) 1.8 ppm 

Υπνμείδην ηνπ αδώηνπ (Ν2Ο)   0.3% 

Φισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs)  0.001% 

Όδνλ(O3)   0-1% 

Πίλαθαο 4.1: Η ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο, ηα θύξηα ζπζηαηηθά θαη ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ όπσο κεηξήζεθαλ ην 2001 [1]. 

Τν θαηλόκελν απηό θαιείηαη “θπζηθό” επεηδή ηα αέξηα ηεο αηκόζθαηξαο 

(εθηόο από ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο, CFCs) ππάξρνπλ πνιύ πξηλ εκθαληζηεί ν  

άλζξσπνο ζηε γε. Σε αληηπαξάζεζε κε ην “θπζηθό” απηό θαηλόκελν, ζα  

αλαθεξζνύκε παξαθάησ γηα ην “εληζρπκέλν” θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  θαη  ζα  

ελλννύκε ηα πξόζζεηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμαηηίαο ησλ αλζξώπηλσλ  

δξαζηεξηνηήησλ (όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ε 

θαηαζηξνθή δαζώλ). 

Η βαζηθή επηζηεκνληθή γλώζε πνπ αθνξά ην θαηλόκελν απηό ήηαλ γλσζηή 

από ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα, όπνπ θαη γηα πξώηε θνξά έγηλε θαηαλνεηή ε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπ γπαιηνύ ελόο ζεξκνθεπίνπ (Σρήκα 

4.2) όζν αλαθνξά ηελ απνξξόθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, εμ‟νύ θαη ν όξνο 

“θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ”. 
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Σε έλα πξαγκαηηθό ζεξκνθήπην, ε νξαηή αθηηλνβνιία πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ 

ήιην δηαπεξλά αλεκπόδηζηα ην γπαιί θαη απνξξνθάηαη από ηα θπηά θαη ην ρώκα. Η 

ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηα θπηά θαη ην ρώκα απνξξνθάηαη από ην 

γπαιί θαη κέξνο απηήο επαλεθπέκπεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  Δπνκέλσο, 

ην γπαιί δξα σο “θνπβέξηα αθηηλνβνιίαο” βνεζώληαο ζηελ ζέξκαλζε ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Όκσο, ε κεηαθνξά ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη κόλν έλαο ηξόπνο ζέξκαλζεο  ελόο 

ζεξκνθεπίνπ. Η δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο  κε  ξεύκαηα (θπζηθή  ζπλαγσγή)  είλαη πην 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. Σύκθσλα κε απηή ν κηθξόηεξεο 

ππθλόηεηαο ζεξκόο αέξαο κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ ελώ ν, κεγαιύηεξεο 

ππθλόηεηαο, ςπρξόο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα θάησ. Έλα νηθείν παξάδεηγκα απηήο  ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ζεξκαληηθώλ ζπζθεπώλ ζε νηθηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Οη δύν απηνί ηξόπνη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ιακβάλνπλ ρώξα θαη ζηελ 

αηκόζθαηξα, ζε πνιύ επξύηεξε θιίκαθα βέβαηα, θαη γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν 

κεραληζκόο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε πξέπεη λα ιεθζνύλ θαη νη δύν ππόςε. 

Μέζα ζηελ αηκόζθαηξα ε θπζηθή ζπλαγσγή είλαη ε επηθξαηνύζα  δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. Ο κεραληζκόο απηόο δνπιεύεη σο εμήο:  ε  επηθάλεηα ηεο γεο 

ζεξκαίλεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο ηηο νπνίεο απνξξνθάεη. Ο αέξαο θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη θαη αλπςώλεηαη εμαηηίαο ηεο κηθξή ππθλόηεηάο ηνπ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ ςπρξόηεξν αέξα πνπ βξίζθεηαη ζε αλώηεξα ζηξώκαηα. Καζώο ν ζεξκόο αέξαο 

αλπςώλεηαη, δηαζηέιιεηαη θαη ςύρεηαη. Καζώο  θάπνηεο αέξηεο κάδεο αλεβαίλνπλ ζηα 

αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο, θάπνηεο άιιεο θαηέξρνληαη ζε ρακειόηεξα 

ζηξώκαηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθαζίζηαηαη κηα ζπλερή ξνή αέξησλ ξεπκάησλ. Η 

ζεξκνθξαζία ηεο  αηκόζθαηξαο κεηώλεηαη όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο, κε ξπζκό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηεξγαζίεο ζπλαγσγήο. Μηα κέζε εθηίκεζε 

είλαη πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6
ν
C αλά ρηιηόκεηξν ύςνπο (Σρήκα 4.3). 

ρήκα 4.2: Έλα ζεξκνθήπην  

πξνζνκνηάδεη ηελ επίδξαζε  ζηελ 

αηκόζθαηξα ηεο εηζεξρόκελεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο 

επαλεθπεκπόκελεο ζεξκηθήο 

αθηηλνβνιίαο. 



199  Κεθάλαιο 4 

 

 

 

 

ρήκα 4.3: Η θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αηκόζθαηξα όπνπ ε ζπλαγσγή 

ζεξκόηεηαο είλαη ν βαζηθόο κεραληζκόο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο 

ηεο γεο (ζπλερήο γξακκή). Η δηαθεθνκκέλε γξακκή δείρλεη πσο απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα απμεζεί 

(ζην δηάγξακκα ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ γξακκώλ έρεη ζθνπίκσο δηνγθσζεί, γηα 

παξάδεηγκα γηα δηπιαζηαζκό ηεο πνζόηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ  άλζξαθα απνπζίαο 

πξόζζεησλ παξαγόλησλ ε αύμεζε ζηελ ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ1.2
ν
C. Καη γηα ηηο 

δύν πεξηπηώζεηο θαίλνληαη ηα κέζα επίπεδα (average levels) από ηα νπνία ε ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία θεύγεη από ηελ αηκόζθαηξα[1]. 

4.1.4 Δληζρπκέλν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Όπσο αλαθέξζεθε,  ην “θπζηθό” θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ νθείιεηαη  ζηελ 

παξνπζία  πδξαηκώλ  θαη  δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα ζε  επίπεδα 

ζπγθεληξώζεσλ πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ. Η πνζόηεηα ησλ 

πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ εμάηκηζε από ηελ επηθάλεηα 

ησλ σθεαλώλ. Παξόια απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ εμαηκίδνληαη καδί κε ηνπο πδξαηκνύο 

δελ πξνέξρνληαη άκεζα από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Με ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Η πνζόηεηά ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα έρεη 

απμεζεί δξακαηηθά (πεξίπνπ 30% έσο ηώξα) από ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, όρη 

κόλν από ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη από ηελ απνςίισζε ησλ 

δαζώλ. Μειέηεο αλαθέξνπλ πσο απνπζία ξπζκηζηηθώλ παξαγόλησλ (π.ρ. ηα δάζε) ν 

ξπζκόο αύμεζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα απμεζεί ζεκαληηθά 

θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζα δηπιαζηαζηεί ζε ρξνληθό νξίδνληα 100 εηώλ από ηελ ηηκή 

πνπ είρε πξηλ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

Η ζπλερώο απμαλόκελε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα νδεγεί  

ζηελ παγθόζκηα αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο γεο εμαηηίαο ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ ππνζέζνπκε όηη ε πνζόηεηα ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα δηπιαζηάδεηαη ελώ θακία άιιε παξάκεηξνο 

δελ αιιάδεη, ηόηε, ζύκθσλα κε ππνινγηζκνύο [1], ε ελέξγεηα ε νπνία εηζέξρεηαη ζηελ 
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αηκόζθαηξα από ηηο ειηαθέο αθηίλεο είλαη πεξηζζόηεξε από απηήλ πνπ 

απνκαθξύλεηαη πάιη ζην δηάζηεκα (πεξίπνπ 4 Watt/m
2
). Γηα λα απνθαηαζηαζεί  ην  

ηζνδύγην ζεξκόηεηαο, ε επηθάλεηα ηεο γεο θαη ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο  

αηκόζθαηξαο ζεξκαίλνληαη. Δάλ όινη νη άιινη παξάγνληεο (ζύλλεθα, πδξαηκνί, πάγνη 

θηι) δελ κεηαβιεζνύλ, ε ζεξκνθξαζία ζα αλέβεη θαηά 1.2
ν
C. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνιινί από ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε ζα 

κεηαβιεζνύλ, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ  θαηλνκέλνπ, 

ελώ άιινη ζηελ απνθιηκάθσζε απηνύ. Η ζπλνιηθή εηθόλα είλαη, ινηπόλ, πνιύ πην 

πνιύπινθε από απινύο ππνινγηζκνύο. Μπνξνύκε λα πνύκε κε  αζθάιεηα όκσο όηη, 

εάλ δηπιαζηαζηνύλ ηα ήδε ππάξρνληα απνζέκαηα ηεο αηκόζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, ηόηε κηα κέζε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2.5
ν
C ζα είλαη αλακελόκελε. 

Καη όπσο εμεγήζακε θαη παξαπάλσ, απηή ε αύμεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην 

παγθόζκην θιίκα. 

 

4.1.5 Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Ωο αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νλνκάδνπκε εθείλα ηα αέξηα ηεο αηκόζθαηξαο, ηα 

νπνία απνξξνθνύλ ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα  ηεο  

γεο  θαη ιεηηνπξγνύλ σο θνπβέξηα γηα απηήλ. Τν πην ζεκαληηθό από ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη νη πδξαηκνί, αιιά ε πνζόηεηά ηνπο δελ αιιάδεη άκεζα από 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Σην Σρήκα 4.4 κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 

αεξίσλ ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. Καηαξράο ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ ζπλεηζθέξεη ζην 79% ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ. Η 

πιεηνςεθία ησλ εθπνκπώλ απηώλ πξνέξρεηαη από ηελ ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ. Τν 

κεζάλην (CH4) επζύλεηαη γηα ην 13% ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ, θπξίσο πξνεξρόκελν 

από ηελ Γεσξγηθή Βηνκεραλία θαη ηα Σηεξεά Απόβιεηα, θαζώο θαη από εθπνκπέο 

από ηελ βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Οη εθπνκπέο ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ 

αδώηνπ (Ν2Ο) πξνέξρνληαη θπξίσο από δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε δηαρείξηζε αγξνηηθώλ 

εδαθώλ θαη ιόγσ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη είλαη ππεύζπλν γηα ην 7% ησλ ζπλνιηθώλ 

εθπνκπώλ. Οη ππεξθζνξησκέλεο ρεκηθέο νπζίεο (PFCs), ην εμαθζνξηθό ζείν (SF6), νη 

πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HFCs), νη  ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) θαη  ην  όδνλ 

απνηεινύλ ην ππόινηπν 1%.  
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ρήκα 4.4 : Πνζνζηό ζπλεηζθνξάο ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο θάζε αεξίνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Σην Σρήκα 4.5  κπνξνύκε λα δνύκε ην δπλακηθό ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

(GWP) ηνπ θάζε αεξίνπ. Τν δπλακηθό ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (Global Warming 

Potential - GWP) ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεηξηέηαη ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζην νπνίν κε βάζε δηεζλή επηζηεκνληθή ζύκβαζε έρεη 

απνδνζεί ε ηηκή ηεο κνλάδαο (1). Όζν κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ηόζν πην πνιύ 

ζέξκαλζε πξνθαιεί ην ζπγθεθξηκέλν αέξην. Μπνξνύκε λα δνύκε πσο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα βξίζθεηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο θαηάηαμεο ελώ ην αέξην κε ην κεγαιύηεξν 

δπλακηθό είλαη ην εμαθζνξηθό ζείν (SF6). Έλαο επίζεο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε είλαη ν κέζνο ρξόλνο δσήο ησλ αεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 4.6 ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα έρεη κέζν ρξόλν δσήο 50-

200 ρξόληα ελώ ζηελ θνξπθή ηεο θαηεγνξίαο βξίζθεηαη ην ηεηξαθζνξνκεζάλην (CF4) 

κε 50.000 ρξόληα. Σε  απηή  ηελ ελόηεηα ζα αλαθεξζνύκε ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

θαζώο απνηειεί ηνλ αέξην ξύπν κε ηνλ νπνίν αζρνιεζήθακε ζηελ παξνύζα κειέηε. 
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ρήκα 4.5: Γπλακηθό Υπεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε γηα ηα θύξηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 
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ρήκα 4.6: Μέζνο ρξόλνο δσήο ησλ θπξηόηεξσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Σην Σρήκα 4.7 κπνξνύκε λα δνύκε ηηο πεξηνρέο ηνπ θάζκαηνο πνπ 

απνξξνθνύλ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η ζεκαζία ηνπο έγθεηηαη όρη κόλν ζηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζηνλ αέξα, αιιά θαη ζην πόζε ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

απνξξνθνύλ. Καη νη δύν απηέο παξάκεηξνη δηαθέξνπλ γηα ηα δηάθνξα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ην πην ζεκαληηθό από ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ε αηκνζθαηξηθή ηνπ ζπγθέληξσζε απμάλεηαη ζπλερώο, εμαηηίαο  

αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δάλ, θαη πξνο ζηηγκήλ, αγλννύκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

CFCs θαη ηηο αιιαγέο ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο, όπνπ θαη πνηθίινπλ αξθεηά αλά ηελ 

πθήιην θαη επνκέλσο είλαη πνιύ δύζθνιν λα αλαιπζνύλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνύλ, ε 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρεη ζπκβάιεη ζε πνζνζηό 

πεξίπνπ 70% ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ  ζεξκνθεπίνπ. Τν αληίζηνηρν 

πνζνζηό γηα ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ είλαη κόιηο 6%. 
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ρήκα 4.7: Η ζεξκηθή αθηηλνβνιία, ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, ε νπνία 

εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο όπσο παξαηεξείηαη πάλσ από ηελ Μεζόγεην 

ζάιαζζα. Με ηηο έλζεηεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζην θάζκα παξνπζηάδεηαη ε 

αθηηλνβνιία κέιαλνο ζώκαηνο ζε ζεξκνθξαζίεο 7
ν
C, -13

ν
C, -33

ν
C θαη -53

ν
C. 

 

4.1.6 Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ν θύθινο ηνπ άλζξαθα 

Τν δηνμείδην ην άλζξαθα είλαη ην θπξίαξρν ρεκηθό ζηνηρείν κέζσ ηνπ  νπνίνπ 

ν άλζξαθαο κεηαθέξεηαη ζηελ θύζε κέζα από κία δηεξγαζία πνπ είλαη γλσζηή σο “ν 

θύθινο ηνπ άλζξαθα”. Σε απηόλ ηνλ θύθιν ζπλεηζθέξνπκε αθόκε θαη κε θάζε καο 

αλάζα. Αθόκε θαη ηα δώα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

Σην Σρήκα 4.8 θαίλεηαη έλα απιό δηάγξακκα θύθισλ άλζξαθα κεηαμύ 

δηαθόξσλ ηακηεπηήξσλ (όπσο ε αηκόζθαηξα, νη σθεαλνί, ε παλίδα θαη ε ρισξίδα), 

ηνπ εδάθνπο, ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο (ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο, ηα δέληξα θαη ηα θπηά). Τν δηάγξακκα δείρλεη πσο ε θίλεζε ηνπ 

άλζξαθα (κε ηελ κνξθή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) κέζα (ζην έδαθνο θαη ηνπο 

σθεαλνύο) θαη έμσ από ηελ αηκόζθαηξα είλαη αξθεηά εθηεηακέλν. Πεξίπνπ ην έλα 

πέκπην ηεο πνζόηεηαο απηήο (ηνπ αηκνζθαηξηθνύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) 

αλαθπθιώλεηαη από θαη πξνο ηελ αηκόζθαηξα κέζσ ηεο επεηξσηηθήο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο θαζώο θαη κέζσ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

σθεαλώλ. Οη επεηξσηηθνί θαη νη σθεάληνη ηακηεπηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη 

πνιύ πην κεγάινη ζε ζρέζε κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνζεθεύεηαη ζηελ 

αηκόζθαηξα. 
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ρήκα 4.8: Ο παγθόζκηνο θύθινο ηνπ άλζξαθα. Φαίλνληαη νη ηακηεπηήξεο άλζξαθα 

(ζε GT) θαη νη ξνέο άλζξαθα (ζε GT αλά ρξόλν) πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηόηεηεο ηε δεθαεηία από ην 1989 έσο ην1998. 

Σπλεπώο, κηθξέο αιιαγέο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο, ησλ κεγάισλ απηώλ 

ηακηεπηήξσλ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζα κπνξνύζε λα έρεη ζεκαληηθή  επίδξαζε 

ζηελ αηκνζθαηξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ απηνύ. Η απειεπζέξσζε θαη κόλν 2% 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνπο σθεαλνύο ζα δηπιαζίαδε 

ηελ πνζόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε πσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηελ αηκόζθαηξα από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο, δελ 

θαηαζηξέθεηαη αιιά αλαθαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηακηεπηήξσλ 

απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έηζη δηαθέξεη από ηα ππόινηπα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη κέζσ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ζηελ 

αηκόζθαηξα. 

Πξηλ νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο αξρίζνπλ λα επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ, 

θαη ζε ρξνληθέο θιίκαθεο γεσινγηθώλ πεξηόδσλ, ε αλαθαηαλνκή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κεηαμύ ησλ ηακηεπηήξσλ ήηαλ αμηνζαύκαζηα ζηαζεξή. Γηα αξθεηέο  ρηιηάδεο 

ρξόληα πξηλ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα ήηαλ πεξίπνπ 280 ppm (βι. Σρήκα 4.9(α)). Η  

βηνκεραληθή επαλάζηαζε δηαηάξαμε απηήλ ηελ αλαινγία κε εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα πεξίπνπ 600 ρηιηάδεο εθαηνκκύξηα ηόλνπο, από θαύζεηο νξπθηώλ θαπζίκσλ. 

Απηό είρε σο απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα λα απμεζεί ζε 

370 ppm (βι. Σρήκα 4.9(β)), ηηκή ε νπνία απμάλεηαη ζπλερώο. Αθξηβείο κεηξήζεηο, νη 
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νπνίεο δηεμάγνληαλ από ην1959 έσο ζήκεξα ζηε Φαβάε έδεημαλ όηη ε εηήζηα αύμεζε 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη πεξίπνπ 1.5 ppm (Σρήκα 4.9(γ)). 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ 

θιίκαηνο πνπ ζα επηθξαηεί ζηε γε ζην άκεζν αιιά θαη απώηεξν κέιινλ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα, ζε  

ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. Αθόκε θαη 

εάλ ζηακαηήζνπλ ηειείσο νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη ζπγθεληξώζεηο  

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα επηζηξέςνπλ ζηα επίπεδα πνπ είραλ πξηλ ηελ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε ύζηεξα από αξθεηέο εθαηνληάδεο ρξόληα. 

Όζεο πξνβιέςεηο θαη λα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ην δηνμείδην ηνπ  άλζξαθα, 

αλακθίβνια νξαηέο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη θαη` 

επέθηαζε ζηελ πνηόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξώπσλ. Γπζνίσλεο 

πξνβιέςεηο γηα ην επεξρόκελν ιηώζηκν ησλ πάγσλ θαη ηελ επεξρόκελε άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, κε όιεο ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο ζην θιίκα ηεο γεο 

(ζπρλόηεξα θαη εληνλόηεξα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα) ζα πξέπεη λα καο αθππλίζνπλ 

θαη λα καο νδεγήζνπλ ζε άκεζεο θαη πξαθηηθέο ιύζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σηελ 

παξνύζα κειέηε αλαδεηθλύεηαη κηα ειπηδνθόξα, αλ θαη ζε πξώηκν ζηάδην, ιύζε γηα 

ηελ απεπζείαο κεηαηξνπή ηνπ CO2 ζε πδξνγνλάλζξαθεο (θαύζηκα), αμηνπνηώληαο ην 

θαηλόκελν ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο θαηάιπζεο ζε αληηδξαζηήξεο ζρεδόλ 

βηνκεραληθήο ηάμεσο-κεγέζνπο. 
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ρήκα 4.9: Η αηκνζθαηξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (a) ηα 

ηειεπηαία 10.000 ρξόληα ζηνλ ππξήλα ησλ πάγσλ ζηελ αληαξθηηθή (b) ηελ ηειεπηαία 

ρηιηεηία (παξαζέηνληαη κεηξήζεηο από δηάθνξα εξεπλεηηθά  θέληξα αλά ηνλ θόζκν). 

(c) Η κέζε κεληαία αιιαγή ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκόζθαηξα. Τα θάζεηα βέιε δείρλνπλ ην θαηλόκελν El Nino. Ο κηθξόο ξπζκόο 

αύμεζεο κεηαμύ 1991-1994 νθείιεηαη ζηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ Pinatubo ην 1991 

ή ζηελ απμεκέλε έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ El Nino εθείλε ηε ρξνληά (ζεκεηώλεηαη κε 

ππνγξακκηζκέλν βέινο)[1]. 
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4.2 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Παγθνζκίσο γίλνληαη πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο κε ζηόρν ηελ  

αλεύξεζε κεζόδσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαηξνπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζε πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή ελεξγείαο, όπσο 

πδξνγνλάλζξαθεο, αιιά θαη άκεζε δέζκεπζε ηνπ ζε αδξαλή πιηθά. Σηελ  θαηεγνξία 

ησλ δηεξγαζηώλ γηα παξαγσγή αμηνπνηήζηκσλ πξντόλησλ θαηαηάζζνληαη όιεο νη 

κέζνδνη πνπ αθνξνύλ ζε αληηδξάζεηο πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 (είηε ζε αέξηα κνξθή, 

είηε ζε πδαηηθό δηάιπκα) γηα παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ αιιά θαη αιθννιώλ 

(ζύλζεζε Fisher-Tropsh). Σηελ θαηεγνξία ηεο δέζκεπζήο ηνπ ζε αδξαλή  πιηθά,  

αλήθνπλ  δηεξγαζίεο παξαγσγήο  ζπζηαηηθώλ (ζηεξεώλ θπξίσο) πνπ κπνξνύλ εύθνια 

λα απνζεθεπηνύλ. Παξαθάησ θαίλνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο από ηηο κεζόδνπο απηέο. 

1. Φξήζε ππνζηεξηγκέλσλ δηεζπαξκέλσλ κεηαιιηθώλ θαηαιπηώλ (ηύπνπ 

κέηαιιν/θνξέαο) ζε αληηδξαζηήξεο ξεπζηνζηεξεάο θιίλεο ζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 

από 200
ν
C έσο 500

o
C, ζπλήζσο ππό πίεζε (~10-20atm) γηα ηε ζύλζεζε 

αμηνπνηήζηκσλ πξντόλησλ. Δκθαλέο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ρξήζε θαηαιπηώλ κε 

βάζε ην ραιθό, κηαο θαη ν δηκεηαιιηθόο θαηαιύηεο Cu/ZnO/Al2O3 απνηειεί θαηαιύηε 

γηα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή κεζαλόιεο. Πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ε 

εθιεθηηθόηεηα ηεο αληίδξαζεο πξνο όια ηα πηζαλά θαη επηζπκεηά πξντόληα. Με 

επηζπκεηό αιιά θαη επηθίλδπλν παξαπξντόλ απνηειεί ην CO, ελώ ηα ζπλεζέζηεξα 

επηζπκεηά πξντόληα είλαη ην CΗ4 θαη ε CH3OH. 

2.  Φξήζε  ρεκηθώλ  θαη  ειεθηξνρεκηθώλ  δηεξγαζηώλ  γηα  ηε  δέζκεπζε  θαη  ηειηθά  

ην ζρεκαηηζκό αδξαλώλ  πιηθώλ [2]. Έλα  παξάδεηγκα  ηέηνηαο  δηεξγαζίαο,  ην  

νπνίν θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.10, απνηειεί ε αληίδξαζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζην ζαιαζζηλό 

λεξό CO2, ζε κνξθή ηόλησλ ΗCO3
-
, κε ηόληα Η

+
 θαη ΟΗ

- 
από άκεζε ειεθηξόιπζε ηνπ 

ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη ύζηεξα κε παξερόκελα ηόληα Ca
2+

, ζύκθσλα κε ηελ 

αληίδξαζε: 

2 2

3 3 3 2( ) ( )Ca HCO OH CaCO CO aq H H O           

όπνπ ην ζρεκαηηδόκελν CaCO3, σο ίδεκα, θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο 

δίρσο λα πξνθαιεί πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο ή δηάζεζεο. Με ηνλ ηξόπν 

απηό, ε ζπγθέληξσζε ησλ αλζξαθηθώλ ηόλησλ κεηώλεηαη ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, πξνθαιώληαο έηζη αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ηνπ CO2 από 

ηελ αηκόζθαηξα ζην ζαιαζζηλό λεξό, γηα λα επέιζεη ελ ηέιεη μαλά ρεκηθή ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζην αέξην θαη ζην δηαιπκέλν ζην λεξό CO2. 

3.  Απνζήθεπζε ηνπ CO2 ηεο αηκόζθαηξαο ζε κεγάια βάζε ζην εζσηεξηθό ηεο γεο, 

όπνπ  ππάξρνπλ θνηιόηεηεο γεσινγηθήο πξνέιεπζεο ή ιόγν άληιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ 

ή πιήξεο  εμόξπμεο  ηνπ  άλζξαθα.  Δπίζεο  ελδηαθέξνπζα  είλαη  θαη  ε  πεξίπησζε 

απνζήθεπζεο ηνπ CO2 ζε βξαρώδε εδάθε από ηα νπνία ζήκεξα παίξλνπκε ην θπζηθό 
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αέξην. Τέινο, εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε απνζήθεπζεο ηνπ CO2 ζε ελεξγά νξπρεία 

άλζξαθα γηα ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο κεζαλίνπ (Σρήκα 4.11) [3]. 

 

ρήκα 4.10: Μέζνδνο δέζκεπζεο ηνπ CO2 ζην CaCO3 θαη δηάζεζε ηνπ ζηνλ ππζκέλα 

ηεο ζάιαζζαο [2]. 

 

ρήκα 4.11: Μέζνδνο δέζκεπζεο ηνπ CO2 ζε γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ζε κεγάια 

βάζε [3]. 
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4.3 Θεξκνδπλακηθή αλάιπζε παξαγσγήο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπ 

κεζαλίνπ θαζώο θαη ηεο κεζαλόιεο 

Αλ θαη ε ζεξκνδπλακηθή ηεο RWGS θαη ησλ αληηδξάζεσλ FT έρνπλ αλαιπζεί 

εθηελώο [4-6], ιίγεο είλαη νη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεξκνδπλακηθή 

αλάιπζε ησλ αληηδξάζεσλ απηώλ ζηε πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα. Οη 

Torrente-Murciano et al. [7] πξόζθαηα δεκνζίεπζαλ κηα ζεξκνδπλακηθή κειέηε γηα 

ην ζρεκαηηζκό πδξνγνλαλζξάθσλ από ηελ πδξνγόλσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα κεηαηξνπήο ηζνξξνπίαο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ CO θαη ηνπ CH4 (Σρήκαηα 4.12 θαη 4.13 αληίζηνηρα), ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο H2/CO2. Έπεηηα κε ηε κέζνδν "Gibbs minimization", κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο HSC ππνινγίδεηαη θαη πάιη γηα δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο H2/CO2 ε 

απόδνζε ησλ πξντόλησλ ζηελ πεξίπησζε όπνπ νη αληηδξάζεηο γίλνληαη ηαπηόρξνλα 

(Σρήκα 4.14). 

 

ρήκα 4.12: Μεηαηξνπή ηζνξξνπίαο γηα ηελ παξαγσγή CO από CO2, ζε δηάθνξεο 

αλαινγίεο H2/CO2. 
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ρήκα 4.13: Μεηαηξνπή ηζνξξνπίαο γηα ηελ παξαγσγή CΗ4 από CO2, ζε δηάθνξεο 

αλαινγίεο H2/CO2. 

 

 

ρήκα 4.14: Απόδνζε ησλ CΗ4 θαη CO, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ "Gibbs 

minimization", ζε δηάθνξεο αλαινγίεο H2/CO2. 
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Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη κηα ζεξκνδπλακηθά ζηαζεξή έλσζε ρακειήο 

δξαζηηθόηεηαο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ είλαη απαξαίηεην λα ππεξβεί θαλείο απηό 

ην ζεξκνδπλακηθό θξάγκα. Σπλεπώο, ε ρεκηθή ηνπ αμηνπνίεζε απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή πξόθιεζε. Σήκεξα, ππάξρνπλ πνιύ ιίγεο νξγαληθέο ζπλζέζεηο από ην 

CO2, όπσο ε παξαγσγή νπξίαο, ζαιπθηιηθνύ νμένο θαη πνιπθαξβνληθώλ. To 2006 o 

Song αλέιπζε ζεξκνδπλακηθέο εθηηκήζεηο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ CO2 θαη ηόληζε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο εηζαγσγήο πςειήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλζεθώλ 

αληίδξαζεο θαη ησλ θαηαιπηώλ [8]. 

Καηά ηελ παξαγσγή ηεο κεζαλόιεο από ην CO2, ην έλα ηξίην ηνπ Η2 

κεηαηξέπεηαη ζε λεξό, δειαδή πνιύ πεξηζζόηεξν από όζν απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή κεζαλόιεο από αέξην ζύλζεζεο [9]. Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ηεο κεζαλόιεο 

επλνείηαη ζεξκνδπλακηθά πεξηζζόηεξν από ην CO παξά από ην CO2 (Σρήκαηα 4.15, 

4.16). Γηα παξάδεηγκα, ε απόδoζε ηεο κεζαλόιεο από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ζηνπο 200 
ν
C είλαη ιίγν ιηγόηεξν από 40% ελώ από ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη 

πεξηζζόηεξν από 80% [10]. 

 

ρήκα 4.15: Μεηαηξνπή ηζνξξνπίαο γηα ηελ παξαγσγή κεζαλόιεο από CO2, ζε 

δηάθνξεο πηέζεηο. 
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ρήκα 4.16: Μεηαηξνπή ηζνξξνπίαο γηα ηελ παξαγσγή κεζαλόιεο από CO, ζε 

δηάθνξεο πηέζεηο. 

 

Η αληίδξαζε παξαγσγήο ηεο κεζαλόιεο από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη 

ηζρπξά εμώζεξκε θαη απαηηεί πςειέο πηέζεηο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο 

δηαρσξηζκόο ησλ πξντόλησλ απηήο ηεο αληίδξαζεο νδεγεί ζε πςειέο απνδόζεηο σο 

πξνο ηε κεζαλόιε. Οη θαηαιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή κεζαλόιεο 

από ην αέξην ζύλζεζεο (CuO/ZnO/Al2O3), δελ έρνπλ κεγάιε ελεξγόηεηα γηα ηελ 

πδξνγόλσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Τ<250 
ν
C) [11, 

12]. H αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ άιιε κεξηά, δηεπθνιύλεη ηελ RWGS, 

απμάλνληαο ηελ θαηαλάισζε ηνπ πδξνγόλνπ θαη ηαπηόρξνλα κεηώλνληαο ηελ 

παξαγσγή ηεο κεζαλόιεο [13]. Δπηπιένλ, ην λεξό επηηαρύλεη ηελ θξπζηάιισζε ησλ 

Cu θαη ZnO ζηνλ θαηαιύηε, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε ππξσζπζσκάησζε θαη 

απελεξγνπνίεζε ηνπ [14]. Μαδί κε ηε κεζαλόιε, παξάγνληαη θαη άιια πδξνγνλσκέλα 

είδε θαη πδξνγνλάλζξαθεο, επνκέλσο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηιερζεί ν 

θαηάιιεινο θαηαιύηεο. 
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4.4 θνπόο κειέηεο 

Όπσο πεξηγξάθεθε θαη ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο ε πδξνγόλσζε ηνπ CO2 

πξνο πδξνγνλάλζξαθεο ή/θαη αιθνόιεο έρεη ιάβεη κεγάιε πξνζνρή ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, ηόζν ζαλ πηζαλή πεγή αλαλεώζηκσλ θαπζίκσλ όζν θαη σο κέζν κείσζεο ησλ 

ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ CO2. 

Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο πάλσ ζηελ πδξνγόλσζε ηνπ CO2 έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε αληηδξαζηήξεο ξεπζηνζηεξεάο θιίλεο ρξεζηκνπνηώληαο θαηά 

θύξην ιόγν κεηαιιηθνύο θαηαιύηεο (π.ρ. Pt, Rh, Pd, Ru, Cu, Fe, Co, Ni) ζηεξηγκέλνπο 

ζε δηάθνξα ππνζηξώκαηα νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ (π.ρ. Nb2O3, ZrO2, Al2O3, SiO2) 

[15-36]. Υςειέο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο (5–70 atm) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε 

ηεο κεηαηξνπήο ζηελ ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπίαο πξνο πδξνγνλάλζξαθεο θαη/ή 

κεζαλόιεο [20, 37-42]. 

Όηαλ ζπληξνθνδνηνύκε CO2 θαη H2 ζε έλαλ θαηαιύηε πδξνγόλσζεο, δύν 

είλαη νη θύξηεο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο: 

2 2 2CO H CO H O           (1) 

2 2 x y z 2xCO (2x z y / 2)H C H O (2x z)H O          (2) 

Η πξώηε αληίδξαζε είλαη ε αληίζηξνθε water-gas shift (RWGS) ελώ ε 

δεύηεξε είλαη κηα αληίδξαζε ζύλζεζεο πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό πδξνγνλαλζξάθσλ 

ή (θαη) αιθννιώλ. Έηζη γηα x=1, y=4, θαη z=0 έρνπκε ηελ παξαγσγή CH4, γηα x=1, 

y=4 θαη z=1 έρνπκε ηελ αληίδξαζε ζύλζεζεο κεζαλόιεο, θ.ν.θ . 

Οη ελδηάκεζεο ελώζεηο θαζώο θαη ην ξπζκνξπζκηζηηθό βήκα γηα ηελ 

αληίδξαζε κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2 από επγελή κέηαιια ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Ru, είλαη αθόκα ππό ζπδήηεζε. Παιαηόηεξεο κειέηεο [40, 42-44] πξόηεηλαλ έλαλ 

απεπζείαο κεραληζκό γηα ηελ κεζαλνπνίεζε ηνπ CO2. Παξά όια απηά, ζήκεξα είλαη 

γεληθά απνδεθηό όηη ην ξνθεκέλν CO, ζπκβνιηδόκελν COad πνπ πξνέξρεηαη από ηελ 

δηαζπαζηηθή ξόθεζε ηνπ CO2, είλαη ε θύξηα ελδηάκεζε έλσζε ηεο αληίδξαζεο. Απηά 

ηα COad είδε πηζηεύεηαη όηη είλαη παξόληα ηόζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληζκνύ 

κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO όζν θαη ηνπ CO2. Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζαλνπνίεζεο ηνπ 

CO, πξόζθαηεο κειέηεο πξνηείλνπλ πσο ην COad αιιειεπηδξά κε ην Had πξνο 

θνξκπινείδε (CHxO), αθνινπζνύκελα από ζπάζηκν ηνπ δεζκνύ C-O ππόβνεζνύκελε 

από ην πδξνγόλν θαη πεξαηηέξσ πδξνγόλσζε πξνο κεζάλην [28, 31, 45].  

Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2, θάπνηεο εξεπλεηηθέο νκάδεο  

[16-19, 27, 28, 31, 46-51] ππνζηεξίδνπλ πσο ηα είδε COad πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, αθνινπζνύλ ηνλ ίδην κεραληζκό κε ηελ κεζαλνπνίεζε ηνπ CO, 

όπσο πξναλαθέξζεθε. Σε θάπνηεο κειέηεο, όπνπ ην  CHxO δελ παξαηεξήζεθε [29, 30, 

52], πξνηάζεθε πσο ν κεραληζκόο ηεο κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2 πξνρσξά κέζσ ηεο 
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δηάζπαζεο ησλ COad αθνινπζνύκελε από πδξνγόλσζε ησλ ξνθεκέλσλ εηδώλ 

άλζξαθα.  

Η ρεκηθή ελίζρπζε ησλ θαηαιπηώλ κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2 από αιθάιηα έρεη 

δηεξεπλεζεί από πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο [23, 25, 34, 40, 51, 53]. Οη Yaccato et al. 

[25] αλέθεξαλ όηη όηαλ ην Ru ληνπάξεηαη κε αιθαιηθό κέηαιιν (ειεθηξνζεηηθό 

πξνσζεηή) παξαηεξείηαη κείσζε ζηελ ελεξγόηεηα ηεο κεζαλνπνίεζεο. Αλέθεξαλ 

επίζεο όηη ληνπάξηζκα Co κε Na εληζρύεη ηνλ ξπζκό αληίδξαζεο ηεο RWGS.  

Μηα παξάιιειε πξνζέγγηζε ζηελ θιαζηθή ελίζρπζε ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ 

CO2 είλαη ε ρξήζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο θαηάιπζεο 

(NEMCΑ [54]), γηα λα εληζρύζεη ειεθηξνρεκηθά ηα κεηαιιηθά θαηαιπηηθά-

ειεθηξόδηα πνπ είλαη ελαπνηεζεηκέλα πάλσ ζε ζηεξενύο ειεθηξνιύηεο, π.ρ. YSZ, 

TiO2 or CeO2.  

Τν θαηλόκελν απηό όπσο έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2 

νθείιεηαη ζηελ ειεθηξνρεκηθά ειεγρόκελε κεηαλάζηεπζε (reverse-spillover or 

backspillover) ησλ πξνσζεηηθώλ εηδώλ (O
2-

 ζηελ πεξίπησζε ησλ YSZ, TiO2 θαη 

CeO2, Na
+
 ή K

+
 ζηελ πεξίπησζε ηεο β"-Al2O3, πξσηόληα ζηελ πεξίπησζε ησλ Nafion, 

CZI (CaZr0.9In0.1O3-α) θαη BCN18 (Ba3Ca1.18Nb1.82O9-α), θ.α.) κεηαμύ ησλ ηνληηθώλ ή 

κηθηώλ ηνληηθώλ-ειεθηξνληθώλ αγσγώλ θαη ηεο εθηεηζέκελεο ζην αέξην κείγκα 

θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο, κέζσ ηνπ νξίνπ ηξηώλ θάζεσλ (tpb) θαηαιύηε-αεξίνπ-

ειεθηξνιύηε [54-58]. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζηεξεόο ειεθηξνιύηεο YSZ, πξνσζεηηθά ηνληηθά 

είδε (ζπκβνιηζκέλα O
δ-

 - δ
+
) δεκηνπξγνύληαη ζε έλα ειεθηξνρεκηθό βήκα ζην όξην 

ηξηώλ θάζεσλ (εμ. 3) θαη κεηά δηαρένληαη, ιόγσ ηζρπξώλ απσζηηθώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ δηπόινπ-δηπόινπ, ζε νιόθιεξε ηελ δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-αεξίνπ, 

δεκηνπξγώληαο κηα ζπλνιηθά ειεθηξηθά νπδέηεξε απνηειεζκαηηθή δηπινζηηβάδα [54] 

2- δ- + -O (YSZ) + Ru [O - δ ]Ru + 2e          (3) 

κε ξπζκό I/2F, όπνπ I είλαη ην ξεύκα θαη  F ε ζηαζεξά ηνπ Faraday. 

Απηά ηα πξνσζεηηθά είδε O
-

 είλαη ηζρπξόηεξα ξνθεκέλα ζηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα από ην θαλνληθά ξνθεκέλν νμπγόλν [54]. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα 

backspillover είδε είλαη ζπλνιηθά νπδέηεξα θαζώο ηα αληνληθά είδε νμπγόλνπ O
δ-

 

ζπλνδεύνληαη από ην αληηζηαζκηζηηθό ηνπο θνξηίν 
+
 ζην κέηαιιν. Γηαθέξνπλ από ην 

θαλνληθά ξνθεκέλν νμπγόλν ζηελ δηπνιηθή ξνπή (~2 έλαληη ~1 Debye) θαη όρη ζην 

ζπλνιηθό θνξηίν πνπ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη κεδέλ [54, 59].  

Σηηο κειέηεο ηεο ΗΔ ππό αλαγσγηθέο ζπλζήθεο [60-62], όπσο θαη ζηελ 

παξνύζα κειέηε, είλαη πηζαλόλ πσο ην πξνσζεηηθό αληνληθό είδνο είλαη κηα 

πδξνμπιηθή νκάδα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ: 
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2- δ- + -

2O (YSZ) + Ru + (1/2)H   [OH - δ ]Ru + 2e        (4) 

Η ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 έρεη κειεηεζεί ζην 

παξειζόλ ζε θαηαιπηηθά πκέληα Cu [62], Rh [62, 63], Pt [62, 64] θαη Ni θαη Ru 

ππνζηεξηδόκελα ζε κηθξνΐλεο άλζξαθα (CNF) [65] ελαπνηεζεηκέλα ζε ζηεξεό 

ειεθηξνιύηε YSZ. Σηελ πεξίπησζε ησλ θαηαιπηηθώλ πκελίσλ Pt, παξαηεξήζεθε 

παξαγσγή κόλν CO [62, 64]. Σηελ κειέηε [62] όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαιπηηθά 

πκέληα Cu/YSZ παξάρζεθαλ CO, CH4 θαη C2H4, θαη παξαηεξήζεθε ειεθηξόθηιε 

ζπκπεξηθνξά θαη γηα ηα ηξία πξντόληα. Γεληθά, όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαιπηηθά 

πκέληα Rh, παξήρζεζαλ CO θαη CH4 ζε ζεξκνθξαζίεο 340
o
C κε 480

o
C [62, 63]. 

Παξόκνηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζακε ζε Ru/YSZ ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

[66].  Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε CNF-Ru ζαλ θαηαιύηεο [65], παξήρζεζαλ  κόλν CH4 

θαη CO, ελώ κόλν ε αξλεηηθή πόισζε βξέζεθε λα νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ CH4. 

Πξόζθαηα κειεηήζεθε ε πδξνγόλσζε ηνπ CO2 ζε Ru/ β"-Al2O3(Na
+
), θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε απηά ζε Ru/YSZ [67] . Η ζπγθξηηηθή απηή κειέηε  

[67] έδεημε όηη ε εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 εληζρύεηαη ζεκαληηθά κε επηβνιή ζεηηθνύ 

δπλακηθνύ, δειαδή παξνρή Ο
2-

 πξνο, ή άληιεζε Νa
+
 από, ηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα. 

Τν αληίζεην απνηέιεζκα είρε ε επηβνιή αξλεηηθνύ δπλακηθνύ πνπ θαηαζηέιιεη ηελ 

παξαγσγή CH4 θαη εληζρύεη ηελ παξαγσγή CO κέζσ ηεο RWGS. Παξά όια απηά, ζε 

ρακειέο θαιύςεηο Na θαη αλαγσγηθέο ζπλζήθεο ηόζν ε κεζαλνπνίεζε όζν θαη ε 

παξαγσγή CO εληζρύζεθαλ από ηελ επηβνιή αξλεηηθνύ δπλακηθνύ. Παξόκνηα 

ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε θαηαιπηηθώλ πκελίσλ Ru 

ππνζηεξηδόκελα ζε BZY (BaZr0.85Y0.15O2.925+1wt% NiO), έλαλ πξσηνληαθό 

αγσγό[68].  Ο ξπζκόο θαη ε εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 εληζρύζεθαλ ζεκαληηθά κε 

αθαίξεζε πξσηνλίσλ από ηνλ θαηαιύηε κέζσ ειεθηξνρεκηθήο κεηαλάζηεπζεο 

αηνκηθνύ Η από ηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα πξνο ηνλ πξσηνληαθό θνξέα. Η επίδξαζε 

ήηαλ ηζρπξά κε-Φαξαληατθή θαη ε θαηλόκελε Φαξαληατθή Απόδνζε ηεο 

κεζαλνπνίεζεο έθηαζε ηελ ηηκή 500. Η παξαηεξνύκελε επίδξαζε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε (Ru/BZY) νθείιεηαη ζηελ δεκηνπξγία θαη επηθαλεηαθή κεηαλάζηεπζε ελόο 

πξνσζεηηθνύ θνξκηθνύ αληόληνο πνπ δεκηνπξγείηαη από απνπξσηνλίσζε ηνπ 

θνξκηθνύ νμένο ην νπνίν ξνθάηαη ζηελ δηεπηθάλεηα θνξέα θαηαιύηε[68]. 

Όηαλ θαηαιπηηθά πκέληα Pd ελαπνηεζεηκέλα ζε β"-Al2O3, έλαλ ηνληηθό 

θεξακηθό αγσγό K
+
[69], ε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα πεξηνξίδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ 

ησλ 530
o
C, όπνπ παξάγεηαη κόλν CO. Δπηπιένλ, όηαλ θαηαιπηηθά πκέληα Cu 

ελαπνηίζεληαη ζε SrZr0.90Y0.10O3-α, έλαλ πξσηνληαθό αγσγό πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, 

αληρλεύζεθε κόλν CO ζε ζεξκνθξαζίεο 550
o
C-750

o
C. 

Σηελ παξνύζα κειέηε εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ δπλακηθνύ ζηελ θαηαιπηηθή 

ελεξγόηεηα θαη εθιεθηηθόηεηα ησλ αληηδξάζεσλ ηεο κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2 (εμ. (2)) 

θαη ηεο RWGS (εμ. (1)) ρξεζηκνπνηώληαο θαηαιπηηθά πκέληα Ru ελαπνηεζεηκέλα ζε 

ζηεξενύο ειεθηξνιύηεο YSZ ζε ζεξκνθξαζίεο 200
o
C ζε 340

o
C θαη ζε πηέζεηο κέρξη 5 

bar. Φξεζηκνπνηήζεθαλ δύν ηύπνη αληηδξαζηήξσλ: ν αληηδξαζηήξαο κνλήο πειιέηαο, 
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ή αιιηώο κνλνύ ζαιάκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο 

ελίζρπζεο θαη έρεη πεξηγξαθεί κε ιεπηνκέξεηα ζην Κεθάιαην 3 θαη έλαο 

αληηδξαζηήξαο κνλήο πειιέηαο πςειώλ πηέζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

παξαθάησ. 

 

4.5. Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία 

4.5.1 Πξνεηνηκαζία θαηαιπηώλ 

Ο ζηεξεόο ειεθηξνιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πειιέηα YSZ 

(ζηαζεξνπνηεκέλε ZrO2 κε 8 mol% Y2O3) δηακέηξνπ 18 mm θαη πάρνπο 2 mm 

πξνκεζεπκέλε από ηελ Ceraflex. Οξγαλνκεηαιιηθή πάζηα ρξπζνύ (Metalor, A1118) 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ ειεθηξνδίσλ βνεζεηηθνύ θαη αλαθνξάο. Τα 

ειεθηξόδηα απηά ελαπνηίζεληαη πξηλ ηνλ θαηαιύηε  Ru θαη ππξσζπζζσκαηώλνληαη 

ζε αέξα ζηνπο 650
o
C γηα 1 hr. Πεηξάκαηα όπνπ θαη ηα ηξία ειεθηξόδηα ήηαλ από 

ρξπζό έδεημαλ πσο ν ρξπζόο είλαη θαηαιπηηθά αλελεξγόο ηόζν γηα ηελ αληίδξαζε ηεο 

κεζαλνπνίεζεο όζν θαη γηα ηελ RWGS. 

Τν θαηαιπηηθό πκέλην Ru ελαπνηέζεθε ζηελ αληηδηακεηξηθή πιεπξά ηεο 

πειιέηαο YSZ ζε κηα δηαδηθαζία δύν βεκάησλ, πξώηα, κε εκπνηηζκό ελόο δηαιύκαηνο 

RuCl3 ζε ηζνπξνπαλόιε ζηνπο 50
o
C, αθνινπζνύκελε από πύξσζε ζε αέξα ζηνπο 

500
o
C γηα 1 hr θαη έπεηηα, κέζσ αλαγσγήο ζε 5% H2/He ζηνπο 300

o
C γηα 1 hr, γηα 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο πξηλ ηηο νπνηεζδήπνηε κεηξήζεηο. Η 

κάδα ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ ήηαλ ~3 mg.  

 

4.5.2 Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

Τα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ ζε έλαλ αληηδξαζηήξα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 

κνλήο πειιέηαο, πνπ έρεη πεξηγξαθεί δηεμνδηθά ζε πξνεγνύκελεο κειέηεο [54-56]. Η 

ηξνθνδνζία αεξίσλ θαη ε ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή, Ft, ειέγρνληαη από ηξία 

ξνόκεηξα (Brooks). Φξεζηκνπνηήζεθαλ  πξόηππα αέξηα κίγκαηα 3% CO2 ζε He θαη 

30% H2 ζε He (L‟Air Liquide) . Καζαξό (99.99%) He  κπνξεί λα ζπληξνθνδνηείηαη 

κέζσ ελόο ηξίηνπ ξννκέηξνπ έηζη ώζηε λα ξπζκίδεηαη ε ζπλνιηθή παξνρή θαη ε 

ζύζηαζε αέξηαο ηξνθνδνζίαο ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Όια ηα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ 

ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή 200 cm
3
/min. Η κεξηθή 

πίεζε ησλ αληηδξώλησλ πνηθίιεη κεηαμύ 0.25 θαη 2 kPa γηα ην CO2 θαη κεηαμύ 1 θαη 

15 kPa γηα ην H2. Τα αληηδξώληα θαη ηα πξντόληα αλαιύζεθαλ από on-line αέξην 

ρξσκαηνγξάθν ζε ζύλδεζε κε έλαλ IR αλαιπηή CO2-CO-CH4 (Fuji Electric). 

Σηαζεξά ξεύκαηα θαη δπλακηθά επηβάιινληαη κέζσ ελόο 

γαιβαλνζηάηε/πνηελζηνζηάηε AMEL 2053. Σπλερήο θαηαγξαθή ησλ ζεκάησλ ηνπ 

αλαιπηή CO2-CO-CH4 θαη ηνπ ξεύκαηνο/δπλακηθνύ από ηνλ 



217  Κεθάλαιο 4 

 

 

 

γαιβαλνζηάηε/πνηελζηνζηάηε έγηλε ζε θαηαγξαθηθό πνιιαπιώλ γξαθίδσλ 

(ΥΟΚOGAWA). Η κεηαηξνπή ηνπ CO2 ζπλήζσο θξαηηέηαη θάησ από 10%. 

 

4.5.3 Τπνινγηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο 

Τα πεηξάκαηα ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο πεξηγξάθεθαλ κέζσ ησλ δύν 

θπζηθώλ κεγεζώλ:  

1. Ο ιόγνο πξνζαύμεζεο ηνπ ξπζκνύ, , νξηζκέλνο από [54]: 

o

r

r
             (5) 

όπνπ r είλαη ν ειεθηξνεληζρπκέλνο θαηαιπηηθόο ξπζκόο θαη ro ν κε-εληζρπκέλνο 

ξπζκόο (δειαδή ν αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαηαιπηηθόο ξπζκόο), 

 

2. Η θαηλόκελε Φαξαληατθή Απόδνζε, Λ, νξηδόκελε από [54]: 

 
catalytic

i

r

(I / F)


            (6) 

όπνπ Γrcatalytic είλαη ε επαγόκελε αιιαγή ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό (ζε g-eq/s) ιόγσ 

επηβνιήο ξεύκαηνο ή δπλακηθνύ, I ην επηβαιιόκελν ξεύκα (ζε A) θαη F ε ζηαζεξά 

ηνπ Faraday. Σηελ παξνύζα κειέηε, όπνπ ηα κόλα πξντόληα ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ  

CO2 ήηαλ ην CH4 ην CO, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ CO, όπνπ 4 2 2 2

2C O C O     

δειαδή κεηαβνιή ηνπ ζζέλνπο ηνπ C θαηά 2, έρνπκε:  

CO
CO

2 r (in mol / s)

(I / F)


                   (6.1) 

θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ CH4, όπνπ 4 2 4 1

2 4C O C H    , δειαδή κεηαβνιή ηνπ 

ζζέλνπο ηνπ C θαηά 8, έρνπκε [54, 62, 63]: 

4

4

CH

CH

8 r (in mol / s)

(I / F)


                   (6.2) 

Σηελ πεξίπησζε ησλ αληηδξάζεσλ νμείδσζεο ζε θαηαιύηεο ελαπνηεζεηκέλνπο ζε 

αγσγνύο ηόλησλ O
2-

, όπσο ε YSZ, έλα ηδηαίηεξν γλώξηζκα ηεο ειεθηξνρεκηθήο 

αληίδξαζεο είλαη όηη 1  . Ωζηόζν, ζηελ παξνύζα πεξίπησζε ην O2 δελ είλαη 

αληηδξώλ, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ιόγσ επηβνιήο ζεηηθνύ 

ξεύκαηνο ή ζεηηθνύ δπλακηθνύ ζεσξείηαη ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε αθόκα θαη όηαλ 
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1  . Τν γεγνλόο απηό αξρηθά δελ είλαη μεθάζαξν θαζώο ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο 

αξλεηηθνύ ξεύκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο ην CO2 δηαζπάηαη ζε CO κέζσ 

αθαίξεζεο O
2-

, αιιά ην αξλεηηθό ξεύκα, δειαδή αθαίξεζε O
2-

 από ηνλ θαηαιύηε, δελ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζρεκαηηζκό H2O, έηζη γηα άιιε κηα θνξά νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ππνδειώλεη ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε.  

 

4.5.4 Υαξαθηεξηζκόο ηνπ θαηαιύηε κέζσ θαζκαηνζθνπίαο θσηνειεθηξνλίσλ 

αθηίλσλ-Υ (XPS) 

Τα πεηξάκαηα θσηνεθπνκπήο δηεμήρζεζαλ ζε έλα ζύζηεκα ππεξύςεινπ 

θελνύ, πνπ απνηειείηαη από ηνλ ζάιακν ηαρείαο εηζαγσγήο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ 

ζάιακν πξνπαξαζθεπήο ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη αληινύληαη κε κεραληθή θαη 

ηνπξκπνκνξηαθή αληιία θαη ηνλ θπξίσο ζάιακν πνπ αληιείηαη κε κεραληθή, 

ηνπξκπνκνξηαθή θαη ηνληηθή αληιία. Σηνλ ζάιακν είλαη πξνζαξκνζκέλνο ν 

ελεξγεηαθόο αλαιπηήο ειεθηξνλίσλ, ε εξγαζηεξηαθή πεγή παξαγσγήο αθηίλσλ-Φ 

δηπιήο αλόδνπ (Al-Mg), ην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ππνζηξσκάησλ (Ινληνβνιή κε 

Αξγό), ην θαλόλη ηνληηζκνύ He γηα ηελ ηερληθή ISS, ε δηάηαμε πεξίζιαζεο 

ειεθηξνλίσλ (LEED), ην ζύζηεκα παιιόκελνπ ππθλσηή (Kelvin Probe). Δπίζεο 

ππάξρνπλ θηάιεο αεξίσλ πςειήο θαζαξόηεηαο: ειίνπ, αξγνύ, νμπγόλνπ θαη 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ο ζάιακνο αληιείηαη κε ρξήζε κεραληθήο, 

ηνπξκπνκνξηαθήο θαη ηνληηθήο αληιίαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο ζηνλ 

ζάιακν ε πίεζε κεηά από πεξίπνπ κηα ώξα άληιεζεο θηάλεη ζε ~5x10
-8

mbar. Γηα λα 

θηάζνπκε αθόκε ρακειόηεξε πίεζε ζεξκαίλνπκε ην ζάιακν ζε ζεξκνθξαζία 160
o
C 

γηα πεξίπνπ 18 ώξεο (bakeout), γηα λα επηηαρύλνπκε ηε δηαδηθαζία εθξόθεζεο αεξίσλ 

από ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ. Μεηά ηελ έςεζε θαη ηε δηαδηθαζία απαεξίσζεο, ε 

βαζηθή πίεζε ηνπ ζαιάκνπ είλαη ~3x10
-10

mbar. Τν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε πιάθα από 

κνιπβδαίλην πάλσ ζε νξηδόληην θαηάιιειν ρεηξηζηήξην (manipulator), πνπ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαθηλεί ην δείγκα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαζώο επίζεο λα ην 

πεξηζηξέθεη γύξσ από νξηδόληην θαη θαηαθόξπθν άμνλα. Η πιάθα ζηήξημεο κπνξεί λα 

ζεξκαλζεί κέρξη ηνπο 900
o
C θαη λα ςπρζεί κέρξη ηνπο -120

o
C. Η ζέξκαλζε γηλόηαλ 

έκκεζα από αληίζηαζε πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο θάησ από ηελ πιάθα κνιπβδαηλίνπ. Η 

ςύμε ηνπ δείγκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πγξνύ αδώηνπ, κέζσ ράιθηλνπ 

πιεθηνύ ζύξκαηνο πνπ ζπλδέεεη ηελ πιάθα κε κηθξή δεμακελή πγξνύ αδώηνπ. Η 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε ζεξκνζηνηρείν ηύπνπ –Κ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε επαθή κε ηε πιάθα κνιπβδαηλίνπ.  

Η θύξηα ηερληθή κειέηεο επηθαλεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία ζηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.17 είλαη ε 

θαζκαηνζθνπία θσηνειεθηξνλίσλ από εξγαζηεξηαθή πεγή αθηίλσλ-Φ δηπιήο αλόδνπ 

(Mg/Al). Ο αλαιπηήο ειεθηξνλίσλ ήηαλ εκηζθαηξηθόο ηύπνπ LH-10 ηεο εηαηξείαο 

SPECS θαη ιεηηνπξγνύζε κε κνλνδηαπιηθό αληρλεπηή θαη ζηαζεξή ελέξγεηα δηέιεπζεο 

97eV (EP = 97eV)  ελώ ε δηαθξηηηθή ηνπ ηθαλόηεηα ήηαλ θνληά ζην 1.9eV. Τα ex situ 
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θάζκαηα XPS ηνπ θαηαιύηε Ru ιήθζεθαλ ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά από ειεθηξηθή 

πόισζε ζε ειεθηξνρεκηθά (EPOC) πεηξάκαηα.  

 

 

 

ρήκα 4.17 Πεηξακαηηθή Γηάηαμε θαζκαηνγξάθνπ αθηίλσλ-Φ. 
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4.6. Απνηειέζκαηα 

 

4.6.1 Υαξαθηεξηζκόο ηνπ θαηαιύηε 

 

4.6.1.1 SEM θαη θαζκαηνζθνπία θσηνειεθηξνλίσλ αθηίλσλ-X 

 

Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Σάξσζεο (SEM) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

απνδώζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνύ ειεθηξνδίνπ Ru/YSZ. Η θσηνγξαθία SEM 

ηνπ Σρήκαηνο 4.18 έδεημε πσο ην πκέλην ηνπ Ru είλαη πνξώδεο, κε  πάρνο πεξίπνπ 4 

m.  

 

ρήκα 4.18: Φσηνγξαθία SEM ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ Ru ελαπνηεζεηκέλνπ ζηνλ 

ζηεξεό ειεθηξνιύηε YSZ. 

 

Τα Σρήκαηα 4.19 θαη 4.20 ζπγθξίλνπλ ηα θάζκαηα XPS ηνπ θαηαιπηηθνύ 

πκελίνπ ηνπ Ru πξηλ (a) θαη κεηά (b) ηελ πόισζε ηνπ θαηαιύηε κε +1 V. Λόγσ απηνύ 

ηα θάζκαηα  4.19a ζηα αξηζηεξά, 4.19a ζηα δεμηά θαη 4.20a πξνέξρνληαη πξηλ ηα 

πεηξάκαηα ειεθηξνελίζρπζεο θαη κεηά από αλαγσγή ζε 5% H2/He, αθνινπζνύκελε 

από ~3 hrs έθζεζε ζην αληηδξώλ κίγκα (7% H2, 1% CO2) ζηνπο  220
o
C. Τα θάζκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 4.19b αξηζηεξά, 4.19b δεμηά θαη 4.20b 

αλαθηήζεθαλ από ην ίδην δείγκα, αιιά κεηά από ζηα UWR=+1 V. Τν πκέλην πνιώζεθε 

ζεηηθά ζηα UWR=+1 V ζε αληηδξώλ κείγκα 7% H2, 1% CO2 ζηνπο 220
o
C γηα 20 min 

θαη κεηά ςύρζεθε ππό πόισζε κέρξη ηνπο 150
o
C. Έπεηηα, ηαπηόρξνλα κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ξεύκαηνο, αθνινύζεζε θαζαξηζκόο ηεο αέξηαο θάζεο κε 99.99% He 

θαη ςύμε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα απνθπγή αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ Ru.  
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ρήκα 4.19: Φάζκαηα Ru3p3/2 (αξηζηεξά) θαη Ru3d (δεμηά) ηνπ θαηαιπηηθνύ 

πκελίνπ Ru/YSZ πξηλ (a) θαη κεηά (b) από πόισζε ηνπ θαηαιύηε κε +1V. 

Η θσηνθνξπθή  Ru3d αλαιύζεθε ρξεζηκνπνηώληαο δηπιέηα κε δηαρσξηζκό 

(spin orbit splitting) 4.2 eV θαη ν ιόγνο ηεο έληαζεο κεηαμύ ησλ θσηνθνξπθώλ 

Ru3d3/2 θαη Ru3d5/2 είλαη 2:3. Σηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ κεηά ηελ 

αλαγσγή (θάζκα a) ην θάζκα Ru3d (Σρήκα 4.19 αξηζηεξά) κπνξεί μεθάζαξα λα 

αλαιπζεί ζε δύν δεύγε κε πιάηνο ζην κέζν ύςνο (FWHM) γηα θάζε κέινο, ηεο ηάμεο 

ηνπ 1.9 eV. Η θσηνθνξπθή Ru3d5/2 ηνπ πξώηνπ δεύγνπο εκθαλίδεηαη ζε ελέξγεηα 

ζύλδεζεο (BE) 280.1 eV θαη απνδίδεηαη ζε Ru
0
 ελώ ην δεύηεξν δεύγνο Ru3d5/2 πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε BE=281.6 eV απνδίδεηαη ζε RuO2.  Η έληαζε ηεο θνξπθήο XPS ηνπ 

νμεηδίνπ είλαη πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο κηθξόηεξε από απηή ηνπ κεηάιινπ. Σην ίδην 

θάζκα κπνξεί θάπνηνο λα αλαγλσξίζεη δύν αθόκα κνλέο θνξπθέο ζηα 284.6 eV θαη 

287.4 eV πνπ είλαη C1s θσηνθνξπθέο πξνεξρόκελεο από είδε C-C(H) θαη C-O.  

Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο Ru3d, θαηαγξάθεθε επίζεο θαη ε θνξπθή 

Ru3p3/2. Παξόκνηα κε ηελ Ru3d, ε θνξπθή αλαιύζεθε ζε δύν ζπληζηώζεο ζε BE 

461.6 eV θαη 463.9 eV αλαπαξηζηώληαο Ru
0
 θαη RuO2 αληίζηνηρα. 

Κάησ από ζπλζήθεο πόισζεο ην θάζκα Ru3d (θάζκα b, Σρήκα 4.19 

αξηζηεξά), είλαη επξύηεξν από ην θάζκα (a), θαη αλαιύεηαη ζε δύν Ru3d δεύγε, έλα 

κε BE=280.1 eV πνπ αλαπαξηζηά ην κεηαιιηθό Ru θαη κηα δεύηεξε κε παξόκνηα 

έληαζε κε BE=281.4 eV. Απηή ε BE είλαη κηθξόηεξε από RuO2 θαη πηζαλόλ 

αλαπαξηζηά έλα επηθαλεηαθό νμείδην (RuOx κε x<2) πνπ θαιύπηεη ην κεηαιιηθό Ru. 

Η αλάιπζε ηεο θνξπθήο Ru3p (Σρήκα 4.19 δεμηά) επηβεβαηώλεη απηό ην απνηέιεζκα, 
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αθνύ απνηειείηαη επίζεο από δύν θνξπθέο κε παξόκνηεο εληάζεηο, ε κία αλαπαξηζηά 

ην κεηαιιηθό Ru θαη ε άιιε κε BE κηθξόηεξε από ζε 0.6 eV γηα ην νμείδην. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θνξπθή κε BE=281.4 eV, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

ειεθηξνρεκηθή πόισζε, έρεη επίζεο παξαηεξεζεί ζε πξνεγνύκελε κειέηε [70] ζηελ 

πεξίπησζε ζεξκηθά παξαζθεπαζκέλσλ πκέλησλ RuO2. Ωζηόζν, είλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν, λα βξίζθνληαη δηαθνξέο ζηηο ελέξγεηεο δέζκεπζεο ηεο ηάμεο ησλ  

δεθάδσλ ειεθηξνληνβόιη κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ XPS, θπξίσο ιόγσ 

ησλ κηθξώλ δηαθνξώλ ζηελ βαζκνλόκεζε ηεο θιίκαθαο ηεο ελέξγεηαο δέζκεπζεο. Η 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε ζηελ παξνύζα κειέηε δελ είλαη ε αθξηβήο ηηκή BE ηνπ 

νμεηδίνπ, αιιά ε δηαθνξά πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ δείγκαηνο όπσο αθξηβώο κεηά 

ηελ αλαγσγή θαη απηνύ πνπ κεηξάηαη ζην ίδην ζύζηεκα κεηά ηελ πόισζε ηνπ 

θαηαιύηε.  

Η θσηνθνξπθέο O1s θαη γηα ηα δύν δείγκαηα απνηεινύληαη από δύν δεύγε 

θνξπθώλ (Σρήκα 4.20). Τν έλα κε πςειή BE (533.4 eV) πξνέξρεηαη από 

επηκνιύλζεηο ηεο επηθάλεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ξνθεκέλα είδε C-O. Απηό κε ηελ 

κηθξόηεξε ελέξγεηα δέζκεπζεο αλαπαξηζηά άηνκα νμπγόλνπ δεκέλα κε ην Ru. Σην 

δείγκα (a), δειαδή πξηλ από ηελ πόισζε, ε BE απηώλ ησλ εηδώλ νμπγόλνπ είλαη 

531.2 eV (RuO2). Γηα ην δείγκα (b), δειαδή κεηά από ηελ πόισζε, ε ελέξγεηα 

δέζκεπζεο ηεο θνξπθήο είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξε, BE=531.5 eV θαηαδεηθλύνληαο 

όηη ε ειεθηξνληαθή έληαζε γύξσ από ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ έρεη κεησζεί ζε ζρέζε 

κε ηνπ ζηνηρεηνκεηξηθνύ νμεηδίνπ. 

 

ρήκα 4.20: Φάζκα O1s ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ Ru/YSZ πξηλ (a) θαη κεηά (b) ηελ 

πόισζε ηνπ θαηαιύηε ζηα  +1V. 
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Σπλνιηθά, νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ νμεηδίνπ ηνπ Ru (RuO2) θαη ζηελ αλαγσγή ηνπ  

RuOx, κέζσ απσζηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ O
2-

 θαη ηνπ νμπγόλνπ ηνπ νμεηδίνπ. 

Πάλσ από απηήλ ηελ κεξηθώο αλεγκέλε θαηάζηαζε ηνπ Ru ε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

βξέζεθε λα είλαη εληζρπκέλε, όπσο ζα ζπδεηεζεί ιεπηνκεξέζηεξα αξγόηεξα. Τα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα εληζρύνληαη από πξνεγνύκελεο κειέηεο θαηαιπηώλ Rh/YSZ 

[71-73] κέζσ θηλεηηθώλ πεηξακάησλ όπνπ παξαηεξήζεθε κηα παξόκνηα αιιαγή 

θαηάζηαζεο από ην επηθαλεηαθό νμείδην ηνπ θαιπκκέλνπ κεηάιινπ κε O
2-

 κέζσ 

παξνρήο O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα.  Ωζηόζν, απηή είλαη ε πξώηε κειέηε όπνπ ε 

δηάζπαζε ηνπ επηθαλεηαθνύ νμεηδίνπ κέζσ ηεο παξνρήο O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα επηβεβαηώλεηαη από απνηειέζκαηα επηθαλεηαθήο θαζκαηνζθνπηθήο 

ηερληθήο.  

 

4.6.1.2 Δλεξγόο θαηαιπηηθή επηθάλεηα 

Η ελεξγόο επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ Ru, NG, κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

ζε θάζε γαιβαλνζηαηηθό πείξακα NEMCA κέζσ ηεο ζηαζεξάο ρξόλνπ ραιάξσζεο, , 

ή αιιηώο ζηαζεξά ρξόλνπ NEMCA, θαη εθθξάδεη ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν ξπζκόο 

λα θζάζεη ζην 63% ηεο ηειηθήο ηνπ ηηκήο [54]. Υπνζέηνληαο όηη ν ιόγνο ελεξγνύ 

θέληξνπ πξνο O είλαη 1:1, ε ελεξγόο θαηαιπηηθή επηθάλεηα, NG,  εθθξαζκέλε ζε mol, 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί από:  

G

I
N

2F


           (7) 

θαηά ηελ δηάξθεηα επηβνιήο ξεύκαηνο [54] ή από: 

D
G

r
N





          (8) 

θαηά ηελ δηάξθεηα αθαίξεζεο ηνπ ξεύκαηνο [54]. Δδώ ην r είλαη ν 

ειεθηξνεληζρπκέλνο θαηαιπηηθόο ξπζκόο ελώ ν ρξόλνο απνπόισζεο, ηD, νξίδεηαη σο 

ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ξπζκό λα κεησζεί θαηά 63% από ηελ αξρηθή ηνπ ηηκή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνπόισζεο θαη εθθξάδεη ηνλ κέζν ρξόλν δσήο ησλ 

πξνσζεηηθώλ εηδώλ O
δ-

 πνπ πξνέξρνληαη από ην πιέγκα ηεο YSZ. Φξεζηκνπνηώληαο 

ηελ εμίζσζε (8), θαη ην πείξακα δπλακηθήο απόθξηζεο ηνπ ξπζκνύ από ην ζεηηθό 

δπλακηθό ζηνπο 200
o
C  πνπ θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.21, όπνπ 530 s   θαη 

I 190 A  , κπνξεί λα ππνινγηζηεί 7
GN 5 10  mol O  . 
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4.6.2 Μεηξήζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο 

 Τν Σρήκα 4.21 δείρλεη ηελ δπλακηθή απόθξηζε ησλ TOF, ηνπ θαηαιπηηθνύ 

ξπζκνύ παξαγσγήο CH4 θαη CO θαζώο θαη ηνλ ξπζκό θαηαλάισζεο ηνπ CO2 ζηνπο 

200
o
C θαηά ηελ επηβνιή θαη αθαίξεζε ελόο ζηαζεξνύ ζεηηθνύ δπλακηθνύ. Τν Σρήκα 

δείρλεη επίζεο ηελ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ ξεύκαηνο. Αξρηθά, δειαδή πξηλ ηελ 

νπνηαδήπνηε επηβνιή δπλακηθνύ, ν ξπζκόο θαηαλάισζεο ηνπ CO2 είλαη 1.25·10
-7

 

mol/s. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.21, επηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+1V), δειαδή 

παξνρή O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, πξνθαιεί ζεκαληηθή αύμεζε ηνλ ξπζκό 

θαηαλάισζεο ηνπ CO2, αθνινπζνύκελε από αύμεζε ζην ξπζκό παξαγσγήο ηνπ CH4 

θαη κείσζε ζηνλ ξπζκό παξαγσγήο ηνπ CO. Ο ιόγνο πξνζαύμεζεο ηνπ ξπζκνύ γηα 

ηελ αληίδξαζε κεζαλνπνίεζεο είλαη ίζνο κε 2.5 (
4CH 2.5  ) θαη γηα ηελ αληίδξαζε 

RWGS ίζνο κε 0.55 ( CO 0.55  ). Οη ηηκέο ηεο θαηλόκελεο Φαξαληατθήο Απόδνζεο, 

Λ, βξέζεθαλ λα είλαη 530 θαη -53 γηα ηελ παξαγσγή CH4 θαη CO, αληίζηνηρα.   

 

 

ρήκα 4.21: Γπλακηθή απόθξηζε θαηαιπηηθνύ ξπζκνύ παξαγσγήο, TOFs ηνπ CH4 

θαη CO θαη θαηαλάισζεο CO2 θαζώο θαη ηνπ ξεύκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελόο 

ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+1V). T=200
o
C   

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ξεύκαηνο, νη θαηαιπηηθνί ξπζκνί αξγά επηζηξέθνπλ 

ζηηο αξρηθέο ηνπο ηηκέο, ππνδειώλνληαο ηελ αληηζηξεπηόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθ 

'εηέξνπ, επηβνιή αξλεηηθνύ ξεύκαηνο, δειαδή άληιεζε O
2-

 από ηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα έρεη αληίζεηε επίδξαζε όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.22. Πξνθαιεί κείσζε 
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ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ηεο κεζαλνπνίεζεο θαη αύμεζε ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ηεο 

RGWS. Οη ηηκέο ηεο θαηλόκελεο Φαξαληατθήο Απόδνζεο βξέζεθαλ λα είλαη  

4CH 56   and CO 5   . 

 

ρήκα 4.22: Γπλακηθή απόθξηζε θαηαιπηηθνύ ξπζκνύ παξαγσγήο, TOFs ηνπ CH4 

θαη CO θαη θαηαλάισζεο CO2 θαζώο θαη ηνπ ξεύκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ελόο 

αξλεηηθνύ δπλακηθνύ (-1V). T=200
o
C   

Τηκέο ηεο ζπρλόηεηαο αλαζηξνθήο ηνπ CO2, 
2COTOF  ηεο ηάμεο ηνπ ~0.2 s

-1
 

βξέζεθαλ ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο (Σρήκα 4.22 θάησ κέξνο), ελώ 

επηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηεο 
2COTOF  έσο θαη  ~0.5 s

-1
. Απηέο 

νη ηηκέο, πνπ ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο 7

GN 5 10 mol Ru  , είλαη θνληά ζε 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία [30, 33, 34, 49, 53, 74] θαη είλαη κεηαμύ 

0.01-0.3 s
-1

 ζηνπο ~200
o
C, εμαξηώκελεο από ην θνξέα. 

Η επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ κεηαηξνπή ηνπ CO2 θαη ζηνπο ξπζκνύο 

παξαγσγήο ηνπ CH4 θαη ηνπ CO παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.23, ππό ζπλζήθεο 

αλνηθηνύ θπθιώκαηνο (o.c.) θαη ππό ζεηηθή θαη αξλεηηθή επηβνιή δπλακηθνύ. Υπό 

ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο ε κεηαηξνπή ηνπ CO2 απμάλεη κε ηελ ζεξκνθξαζία 

από 5% ζηνπο 200
o
C ζε 25% ζηνπο 300

o
C. Η επίδξαζε ηεο ζεηηθήο πόισζεο ζηελ 

κεηαηξνπή ηνπ CO2 ήηαλ ζεκαληηθή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (T<250
o
C), θαη 

πξαθηηθά εμαθαλίδεηαη ζηνπο 300
o
C. Απηό πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ κεηνύκελε 
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δηάξθεηα δσήο ησλ δηαρεόκελσλ εηδώλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα κε απμαλόκελε ηελ 

ζεξκνθξαζία. Ο ξπζκόο παξαγσγήο CO, απμάλεη κνλόηνλα κε ηελ ζεξκνθξαζία, ελώ 

ππό ζεηηθή πόισζε παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ξπζκνύ, όπσο ήδε δείμακε ζην Σρήκα 

4.21.  

Ο ξπζκόο παξαγσγήο ηνπ CH4 ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο 

παξνπζηάδεη έλα κέγηζην ζηνπο 260
o
C. Υπό ζεηηθή πόισζε, ν θαηαιπηηθόο ξπζκόο 

απμάλεηαη (ειεθηξόθνβε ζπκπεξηθνξά), ελώ ε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία κεηαηνπίδεηαη 

ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (220
o
C).  

Η ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο κεζαλνπνίεζεο ήηαλ πνιύ κηθξή, θαζώο ν 

ξπζκόο πεξλάεη από έλα βξαρύ κέγηζην (Σρήκα 4.23) ελώ ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 

ηεο RWGS ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο ήηαλ ~17 kcal/mol πνπ βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθία [24].  

 

ρήκα 4.23: Γηάγξακκα ηύπνπ Arrhenius. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θαηαιπηηθό 

ξπζκό θαηαλάισζεο CO2 θαη παξαγσγήο CO θαη CH4 ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ 

θπθιώκαηνο θαη επηβνιήο ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ δπλακηθνύ.  
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Τν Σρήκα 4.24 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθιεθηηθόηεηα 

πξνο CH4 θαη ηνπ CO. Η εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4, 
4CHS , εμαξηάηαη έληνλα από ηελ 

ζεξκνθξαζία. Υπό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο πξνο CH4 από ~70% ζε ~10%. 

Η κέγηζηε επίδξαζε ηνπ δπλακηθνύ παξαηεξήζεθε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, όπνπ ε 

εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 έθζαζε ην 95%. Αληίζεηα, αξλεηηθή πόισζε πξνθαιεί 

κηθξή κείσζε ζηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4. Απελαληίαο, ε εθιεθηηθόηεηα πξνο CO 

απμάλεηαη κε ηελ ζεξκνθξαζία από ~30% ζε ~90% ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ 

θπθιώκαηνο. 

 

ρήκα 4.24: Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθιεθηηθόηεηα ζε CO θαη CH4 ππό 

ζπλζήθεο αλνηρηνύ θπθιώκαηνο θαη ππό επηβνιή αλνδηθήο (+1V) θαη θαζνδηθήο (-

1V) πόισζεο. 

Τν Σρήκα 4.25 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ δπλακηθνύ ζε 

κόληκε θαηάζηαζε ζηνπο θαηαιπηηθνύο ξπζκνύο παξαγσγήο θαη ζηηο εθιεθηηθόηεηεο 

πξνο CH4 θαη CO ζηνπο 220
o
C. Υπό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο ε 

εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 ήηαλ ~56%. Δπηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ επηθέξεη κνλόηνλε 

αύμεζε ζηελ εθιεθηηθόηεηα, όπνπ θζάλεη ην ~84% ζηα 1.3V. Δπηβνιή αξλεηηθνύ 

δπλακηθνύ νδεγεί ζε κείσζε  ~44% κε -1.3V. Απελαληίαο, ν ξπζκόο ζρεκαηηζκνύ θαη 

ε εθιεθηηθόηεηα πξνο CO επηδεηθλύεη ηελ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά, δειαδή κηα 
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κνλόηνλε κείσζε από ~58% ζηα -1.3V ζε ~18% κε επηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ 

+1.3V.  

 

 

ρήκα 4.25: Δπίδξαζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ θαηαιύηε ζηελ εθιεθηηθόηεηα CH4 θαη 

ηνπ CO ζε κόληκε θαηάζηαζε. T=220
o
C 

 

Τν Σρήκα 4.26 (πάλσ κέξνο) δείρλεη ηελ εμάξηεζε ησλ ηηκώλ ηεο θαηλόκελεο 

Φαξαληατθήο Απόδνζεο, Λ, από ην επηβαιιόκελν δπλακηθό ζηνπο 220
o
C. Οη ηηκέο 

ηνπ 
4CH  κεηώζεθαλ από 900 ζε 360 απμαλνκέλνπ ηνπ ζεηηθνύ δπλακηθνύ, ελώ νη 

ΛCO απμήζεθαλ από -60 ζε -20. Από ηελ άιιε πιεπξά, αξλεηηθή πόισζε πξνθαιεί 

κείσζε ζηηο 
4CH  από 230 ζε 87 θαη αύμεζε ησλ CO από -4 ζε -10.  

Τν Σρήκα 4.26 (θάησ κέξνο) δείρλεη έλα δηάγξακκα Tafel (lnI vs. UWR) ζηνπο 

220
o
C, όπνπ ην ξεύκα αληαιιαγήο, Io, κπνξεί λα εθηηκεζεί πξνεθηείλνληαο ην 

γξακκηθό κέξνο ησλ θακππιώλ ln(I) vs UWR (Tafel) έσο όηνπ UWR = 0. Τν ξεύκα 

αληαιιαγήο ππνινγίζηεθε από ην ζεηηθό θαη ην αξλεηηθό θιάδν ηνπ δπλακηθνύ ζε  
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35 A. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ έθθξαζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηλόκελεο 

Φαξαληατθήο Απόδνζεο ζε κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο [54]: 

o
th

0

2Fr

I
        (9) 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί πσο 
4th,CH 2120   γηα ηνλ ζρεκαηηζκό CH4 θαη th,CO 320   

γηα ηνλ ζρεκαηηζκό CO. Απηή ε δηαθνξά ησλ ζεσξεηηθώλ από ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο 

ηνπ Λ πηζαλόλ πξνέξρεηαη από ηνλ κηθξό ρξόλν δσήο ησλ πξνσζεηηθώλ εηδώλ, (O
δ-

 ή 

OH
δ-
) ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, σο απνηέιεζκα ηνπ ηζρπξά αλαγσγηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Παξόκνηεο απνθιίζεηο από ηελ εμίζσζε (9) βξέζεθαλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 ζε θαηαιπηηθά πκέληα Cu/YSZ [62]. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη CO  είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξεο από ηηο 
4CH , ζπλήζσο θαηά 

έλαλ ζπληειεζηή 10. Απηό νθείιεηαη ζηνπο κηθξόηεξνπο θαηαιπηηθνύο ξπζκνύο ηεο 

αληίδξαζεο RGWS, ηδίσο θάησ από ζπλζήθεο πεξίζζεηαο H2, ζπλήζσο θαηά έλαλ 

ζπληειεζηή 5, από ηνπο ξπζκνύο κεζαλνπνίεζεο. 

 

 

ρήκα 4.26: (Πάλσ) Δπίδξαζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ θαηαιύηε ζηηο ηηκέο ηεο 

θαηλόκελεο Φαξαληατθήο Απόδνζεο, Λ, ηεο κεζαλνπνίεζεο θαη ηεο αληίδξαζεο 

RWGS ζε κόληκε θαηάζηαζε. (Κάησ) Αληίζηνηρε επίδξαζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ 

θαηαιύηε ζην ξεύκα (Tafel plot) ζε κόληκε θαηάζηαζε γηα ηνλ θαηαιύηε Ru/YSZ. 

T=220
o
C 
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Η επίδξαζε ηνπ ηνληηθνύ ξεύκαηνο ζε κόληκε θαηάζηαζε, I/F (g-eq/s), ππό 

ζπλζήθεο πόισζεο ζηελ κεηαβνιή ηνπ ειεθηξνεληζρπκέλνπ ξπζκνύ ζρεκαηηζκνύ 

CH4 θαη CO παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.27. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, νη 

ηηκέο ηεο θαηλόκελεο Φαξαληατθήο απόδνζεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ CH4, 
4CH , 

έσο 900 απνθηήζεθαλ ππό ζεηηθή πόισζε, ελώ έσο 150 κε αξλεηηθή πόισζε. Σηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο CO νη ηηκέο ηεο θαηλόκελεο Φαξαληατθήο Απόδνζεο, 

CO , ήηαλ έσο -45 κε επηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ θαη έσο -10 κε επηβνιή αξλεηηθνύ 

δπλακηθνύ. 

 

ρήκα 4.27: Δπίδξαζε ηνπ ξπζκνύ παξνρήο O
2-

 (I>0) ή ηνπ ξπζκνύ άληιεζεο (I<0) 

ζηνλ θαηαιύηε Ru ζηελ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ ηεο κεζαλνπνίεζεο ηνπ CO2 θαη ηεο 

RGWS. T=220
o
C 
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4.6.3 Κηλεηηθέο Μεηξήζεηο 

Η επίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ησλ αληηδξώλησλ (
2HP  θαη 

2COP ) ζηελ 

θηλεηηθή ησλ αληηδξάζεσλ κεζαλνπνίεζεο θαη RWGS κειεηήζεθε ζηνπο 220
o
C θάησ 

από δηαθνξηθέο ζπλζήθεο, δειαδή κε ιηγόηεξε από 10% κεηαηξνπή. 

Τν Σρήκα 4.28 παξνπζηάδεη ηελ εμάξηεζε ησλ ξπζκώλ αληίδξαζεο από ηελ 

κεξηθή πίεζε ηνπ H2, 
2HP , ζε ζηαζεξή 

2COP . Ο ξπζκόο κεζαλνπνίεζεο είλαη ζεηηθήο 

ηάμεο σο πξνο ηελ 
2HP  ζε αλνηθηό θύθισκα ή ππό αξλεηηθή θαη ζεηηθή πόισζε, ζε 

ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία [26, 33, 47, 49], όπνπ αλαθέξεηαη πξώηεο ηάμεο 

θηλεηηθή εμάξηεζε. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν ξπζκόο παξαγσγήο CO παξνπζηάδεη 

αξλεηηθήο ηάμεο εμάξηεζε από 
2HP 2 kPa  θαη αζζελέο κέγηζην ζηα 

2HP 2 kPa . 

Απηό ην κέγηζην πηζαλόλ ππνδειώλεη ηελ αληαγσληζηηθή ξόθεζε ησλ αληηδξώλησλ 

θαη ηνλ ηζρπξό δεζκό ξόθεζεο Ru-H, πνπ νδεγεί ζε ηηκέο 
xH CH O/   θαη θαηαζηέιιεη 

ηελ αληίδξαζε RWGS. Μηα παξόκνηα επίδξαζε ιακβάλεη κέξνο κε ζεηηθή πόισζε, 

όπνπ αύμεζε ηνπ ιόγνπ 
xH CH O/   νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ κεζαλνπνίεζεο.  

 

ρήκα 4.28: Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο H2, 
2HP , ζην θαηαιπηηθό ξπζκό ησλ 

αληηδξάζεσλ κεζαλνπνίεζεο θαη RGWS ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη κε 

επηβνιή ζηαζεξνύ  αξλεηηθνύ (-1V) θαη ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+1V). 
2COP =1kPa , 

T=220
o
C  



232  Κεθάλαιο 4 

 

 

 

Τν Σρήκα 4.29 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο 
2COP  ζηνλ εγγελή ξπζκό ησλ 

αληηδξάζεσλ κεζαλνπνίεζεο θαη RWGS, όπνπ ην 
2HP  θξαηείηαη ζηαζεξό ζηα 7 kPa. 

Ο ξπζκόο παξαγσγήο CH4 εκθαλίδεη κέγηζην ζε ηηκέο 
2COP  ζηα ~0.75 kPa. Απηό ην 

κέγηζην κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ 
xH CH O/   κε αύμεζε ηεο 

2COP  πνπ 

θαηαζηέιιεη ηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό κεζαλνπνίεζεο θαη επλνεί ηνλ ξπζκό ηεο RWGS. 

Θεηηθήο ηάμεο εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ κεζαλνπνίεζεο από ηελ 
2COP  βξέζεθε ζηελ [74] 

ζην εύξνο κεηαμύ 0.1 kPa θαη 0.6 kPa. Δπίζεο, κεδεληθήο ή ειαθξώο ζεηηθήο ηάμεο 

θηλεηηθή σο πξνο ηελ 
2COP  αλαθέξζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία [33, 47, 49, 74] γηα 

κεγαιύηεξεο ηηκέο 
2COP . Αληηζέησο, κηα ζεηηθήο ηάμεο εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ 

αληίδξαζεο ηεο RWGS από ηελ 
2COP , ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη ππό 

ζεηηθή θαη αξλεηηθή πόισζε βξέζεθε ζην εμεηαδόκελν εύξνο 
2COP  (Σρήκα 4.29), ζε 

ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία ζε θαηαιύηεο Pt [64]. 

 

ρήκα 4.29: Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο CO2, 
2COP , ζην θαηαιπηηθό ξπζκό ησλ 

αληηδξάζεσλ κεζαλνπνίεζεο θαη RGWS ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη κε 

επηβνιή ζηαζεξνύ  αξλεηηθνύ (-1V) θαη ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+1V). 
2HP =7kPa , 

T=220
o
C  
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Η επίδξαζε ηεο 
2HP ζηελ εθιεθηηθόηεηα σο πξνο CH4 θαη CO παξνπζηάδεηαη 

ζην Σρήκα 4.30. Απμάλνληαο ηελ 
2HP  εληζρύεηαη ε εθιεθηηθόηεηα σο πξνο CH4 πνπ 

απμάλεη από ~8% ζην 1 kPa ζε ~95% ζηα 15kPa H2. Τελ ίδηα ζηηγκή ε εθιεθηηθόηεηα 

σο πξνο CO2 κεηώλεηαη από 92% ζην 1 kPa ζε 5% ζηα 15 kPa. 

Έηζη, ε επίδξαζε ηεο 
2HP είλαη παξόκνηα κε ηελ επίδξαζε ηνπ απμαλόκελνπ 

δπλακηθνύ  (Σρήκαηα 4.24 θαη 4.30) θαη ηεο κείσζεο ζεξκνθξαζίαο (Σρήκα 4.24). 

 

ρήκα 4.30: Δπίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ H2, 
2HP , ζηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο 

CH4 θαη CO ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη κε επηβνιή ζεηηθνύ θαη 

αξλεηηθνύ δπλακηθνύ. 
2COP =1kPa . T=220

o
C 
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4.7. πδήηεζε 

4.7.1 Γεληθά θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Η παξαηεξνύκελε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ κεζαλνπνίεζεο κε ηελ επηβνιή ζεηηθήο 

πόισζεο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε ηε κείσζε ηνπ ιόγνπ RuO2/Ru, πνπ 

παξαηεξήζεθε από θαζκαηνζθνπία XPS (παξνπζηάδεηαη ζηα Σρήκαηα 4.20a θαη 

4.20b) θαη απνδίδεηαη ζε απσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ O
2-

 θαη ηνπ 

νμπγόλνπ ηεο επηθάλεηαο RuO2, νδεγώληαο ζε κηα πην αλεγκέλε θαη ελεξγή επηθάλεηα 

Ru θαη κε ηε ζπλαθόινπζε αύμεζε ζην έξγν εμόδνπ ηνπ θαηαιύηε, πξνθαινύκελε 

από ηελ παξνρή ησλ πξνσζεηηθώλ εηδώλ O
δ-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα θαη ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο δηπινζηηβάδαο ζηελ εθηεζεηκέλε ζηελ αέξηα θάζε 

επηθάλεηα  Ru [54]. Τν πξναλαθεξζέλ επηθέξεη ηζρπξνπνίεζε ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο 

ηνπ Ru-H (ειεθηξνληνδόηεο, D) θαη ζηελ εμαζζέληζε ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο ηνπ Ru-

CHxO (ειεθηξνληνδέθηεο, A) θαη ιόγσ απηνύ, ζε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ιόγνπ 

θάιπςεο H/CHxO, δειαδή 
xH CH O/  , πνπ επλνεί ηελ αληίδξαζε κεζαλνπνίεζεο θαη 

θαηαζηέιιεη ηελ αληίδξαζε RWGS, όπσο ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ βαζηδόκελε ζηελ 

θηλεηηθή κειέηε. Σε απηό ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κε ηνλ όξν “CHxO” 

ππνδειώλνληαη όια ηα πηζαλά ελδηάκεζα ζύκπινθα νμπγόλνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη 

από ηελ δηάζπαζε ηνπ CO2 ( x  0,  1,  2 ).  

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ξεύκαηνο, νη θαηαιπηηθνί ξπζκνί θαη ησλ δύν 

αληηδξάζεσλ επαλέξρνληαη αξγά ζηηο αξρηθέο ηνπο ηηκέο, όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ θαηαλάισζε ησλ πξνσζεηηθώλ ηνληηθώλ 

εηδώλ (O
δ-

 ή OH
δ-

) παξόληα ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα από πδξνγόλν θαζώο επίζεο, 

ζηελ αλαδόκεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ RuO2 θαη ζηελ ζπλαθόινπζε επαλαθνξά ηεο 

αξρηθήο ηηκήο ηνπ ιόγνπ RuO2/Ru ζηελ επηθάλεηα, από ην νμπγόλν πνπ πξνέξρεηαη 

από ηελ δηάζπαζε ηνπ CO2. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, αξλεηηθή πόισζε, δειαδή άληιεζε O
δ-

 από ηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, πξνθαιεί κείσζε ζην έξγν εμόδνπ ηνπ θαηαιύηε [54] θαη 

επαθόινπζε εμαζζέληζε ηεο ηζρύνο ηνπ δεζκνύ Ru-H θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ηζρύνο 

ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο Ru-CHxO, πνπ κεηώλεη ηελ ηηκή ηνπ ιόγνπ 
xH CH Oζ /ζ  θαη επλνεί 

ηελ αληίδξαζε RWGS. 

Σε πξόζθαηε κειέηε, ν Bebelis et al. [69] έδεημαλ πσο ειεθηξνρεκηθή παξνρή 

K
+
 (ελόο ειεθηξνζεηηθνύ εληζρπηή) ζε θαηαιύηε Pd ελαπνηεζεηκέλνπ ζε β"-Al2O3, 

νδήγεζε ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ αληίδξαζεο ηεο RGWS. Δπίζεο, νη Yaccato et al. 

[25] αλέθεξαλ πσο ην Ru είλαη ν θαιύηεξνο θαηαιύηεο αλάκεζα ζε δηάθνξνπο 

θαηαιύηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Rh, ελώ ληνπάξηζκα κε αιθαιηθά κέηαιια 

(ειεθηξνζεηηθνύο πξνσζεηέο) βξέζεθε λα κεηώλεη ηελ ελεξγόηεηα ηεο 

κεζαλνπνίεζεο. Δπηπιένλ, αλέθεξαλ πσο ην ληνπάξηζκα κε Na ηνπ Co απμάλεη ηελ 

αληίδξαζε RWGS. Παξόκνηα απνηειέζκαηα πέηπραλ θαη νη Hoost et al. [53], όπνπ ε 

πξνζζήθε θαιίνπ ζε Ru/SiO2 πξνθάιεζε κείσζε ζηελ κεζαλνπνίεζε ηνπ CO. Τα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξνύζα ζπκπεξηθνξά ηεο 
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ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο, όπνπ O
δ-

 (έλαο ειεθηξαξλεηηθόο πξνσζεηήο) παξέρνληαη 

ζηελ επηθάλεηα θαη πξνθαινύλ ηελ ίδηα ζηηγκή αύμεζε ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ηεο 

κεζαλνπνίεζεο θαη κείσζε ζηνλ θαηαιπηηθό ξπζκό ηεο  RGWS.  

Βαζηδόκελνη ζηα Σρήκαηα 4.21 θαη 4.22 θαη από ην θάζκα αλάιπζεο XPS ζηα 

Σρήκαηα 4.19 θαη 4.20, ζην Σρήκα 4.31 δίδεηαη κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ ειεθηξνρεκηθώλ εκη-αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα ζε (a) αλνηθηό θύθισκα, (b) ζεηηθή θαη (c) αξλεηηθή πόισζε. Όπσο 

παξνπζηάδεηαη, ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο (Σρήκα 4.31a), ην RuO2 είλαη 

παξώλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα (~20%) θαηαζηέιινληαο ηνλ ξπζκό ηεο 

κεζαλνπνίεζεο. Υπό ζεηηθή πόισζε ην RuO2 δηαζπάηαη κεξηθώο ζε RuOx (x<2), ελώ 

νη δύν εκη-αληηδξάζεηο ζεσξνύκε πσο ιακβάλνπλ ρώξα ζην όξην ηξηώλ θάζεσλ (tpb) 

ηνπ θαηαιύηε. Η δεκηνπξγία πξνσζεηηθώλ εηδώλ O
δ-

 ή OH
δ-

 species (εμηζώζεηο (3) 

θαη (4)) θαη ε απεπζείαο αληίδξαζε ησλ εηδώλ O
2-

 κε ην πδξνγόλν ζρεκαηίδνπλ H2O 

ζην όξην ηξηώλ θάζεσλ (εμίζσζε (10)).  
2

2 2O (YSZ) H H O 2e                     (10) 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη δύν εκη-αληηδξάζεηο πνπ ζεσξείηαη πσο ιακβάλνπλ 

ρώξα ζην βνεζεηηθό ειεθηξόδην ρξπζνύ, δειαδή ε ειεθηξνρεκηθή αλαγσγή ηνπ CO2 

κε ηνλ επαθόινπζν ζρεκαηηζκό CO, ξνθεκέλνπ ζηελ επηθάλεηα, θαη ε αθαίξεζε ησλ 

O
2-

 από ηνλ θαηαιύηε ζηνλ ζηεξεό ειεθηξνιύηε (εμίζσζε (11)): 
2

2CO 2e CO O                      (11) 

θαη πηζαλόλ ε ειεθηξνρεκηθή αλαγσγή ησλ ξνθεκέλσλ εηδώλ CO (εμίζσζε (12)) πνπ 

ζρεκαηίδνπλ επηθαλεηαθά είδε C: 
2CO 2e C O                       (12) 

Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεύζνπκε ηελ παξαπάλσ εκη-αληίδξαζε (εμίζσζε 

(12)), δηεμήρζεζαλ πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ρξπζό γηα όια ηα ειεθηξόδηα θαη 

ηξνθνδνηώληαο κόλν CO2 ζηελ αέξηα θάζε ζηνπο 220
o
C. Βξέζεθε πσο κόλν κεηά 

από ζεηηθή πόισζε ζε αηκόζθαηξα 1% CO2/He, αληίδξαζε κε O2 νδεγεί ζε 

ζρεκαηηζκό κηθξώλ πνζώλ CO2 (~10
-9

 mol) πηζαλόλ ιόγσ ζρεκαηηζκνύ εηδώλ 

άλζξαθα ζην ρξπζό. Απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε όηη είρε παξαηεξεζεί ζηελ 

κειέηε [75] όπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ειεθηξνρεκηθήο αλαγσγήο ηνπ CO2 ιακβάλεη 

ρώξα ε παξαγσγή  δειεηεξηαζηηθώλ εηδώλ ζηα ειεθηξόδηα ηνπ ρξπζνύ. Ωζηόζν, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο CO2 θαη H2, δελ παξαηεξείηαη θακηά 

παξεκπόδηζε ή δειεηεξίαζε ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο ππό πόισζε ππνδειώλνληαο 

όηη δελ ιακβάλεη ρώξα θακηά παξεκπόδηζε ζην όξην ηξηώλ θάζεσλ. 

Δπί πιένλ, επηβνιή αξλεηηθνύ δπλακηθνύ (Σρήκα 4.31c) πηζαλόλ νδεγεί ζε 

ζρεκαηηζκό επηθαλεηαθνύ RuO2, ελώ ειεθηξνρεκηθή αλαγσγή ηνπ CO2 (θαη/ή CO) 

ιακβάλεη ρώξα ζην κήθνο νξίνπ ηξηώλ θάζεσλ (Δμηζώζεηο 11 θαη/ή 12). Σην 

βνεζεηηθό ειεθηξόδην ρξπζνύ, ε δεκηνπξγία εηδώλ O
δ-

 ή OH
δ-

 (Δμηζώζεηο (3) θαη (4)) 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη/ή απεπζείαο αληίδξαζε ησλ εηδώλ O
2-

 κε ην πδξνγόλν 

κέζσ ζρεκαηηζκνύ H2O ζην όξην ηξηώλ θάζεσλ.  
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ρήκα 4.31: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ 

ειεθηξνρεκηθώλ εκηαληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε αλνηθηό θύθισκα (a),θαη 

ππό ζεηηθή  (b) θαη αξλεηηθή (c) επηβνιή δπλακηθνύ. 
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4.7.2 ύγθξηζε κε ηνπο θαλόλεο πξνώζεζεο 

Σηελ βηβιηνγξαθία ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο κηα αληίδξαζε ζεσξείηαη 

ειεθηξόθνβε όηαλ ν ξπζκόο απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηνπ δπλακηθνύ, δειαδή 

r / U 0    θαη ειεθηξόθηιε όηαλ ν ξπζκόο κεηώλεηαη κε αύμεζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ 

θαηαιύηε, δειαδή r / U 0    [54]. Δπηπξόζζεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηεο αληίδξαζεο 

θαιείηαη εθαηζηείνπ όηαλ ν ξπζκόο πεξλά από έλα κέγηζην κε κεηαβαιιόκελν 

δπλακηθό, θαη αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ όηαλ ν ξπζκόο πεξλά από έλα ειάρηζην 

αιιάδνληαο ην δπλακηθό ηνπ θαηαιύηε [54].  

Σύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο [54, 57-59], ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα πξνβιεθηεί κε βάζε ηελ 

θηλεηηθή ηνπ αλνηθηνύ-θπθιώκαηνο όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνληνδόηε (D) θαη ηνλ 

ειεθηξνληνδέθηε (A). Έλαο εκπεηξηθόο νξηζκόο ησλ D θαη A βαζίδεηαη ζην θαηά 

πόζν ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αεξίνπ πξνθαιεί κείσζε ζην δπλακηθό ηνπ 

θαηαιύηε θαη ζην έξγν εμόδνπ (ειεθηξνληνδόηεο, D) ή αύμεζε ζην δπλακηθό θαη ην 

έξγν εμόδνπ (ειεθηξνληνδέθηεο, A) [54]. Ηιεθηξόθνβε ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη 

γηα ζεηηθήο ηάμεο θηλεηηθή ηεο αληίδξαζεο ζε αλνηθηό θύθισκα όζνλ αθνξά ηνλ D 

(δειαδή ην H2) θαη αξλεηηθήο ή κεδεληθήο ηάμεο θηλεηηθή όζνλ αθνξά ηνλ A 

(δειαδή ην CO2). Ηιεθηξόθηιε ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη όηαλ ε θηλεηηθή ηεο 

αληίδξαζεο είλαη αξλεηηθή ή κεδεληθήο ηάμεο σο πξνο ηνλ D θαη ζεηηθήο ηάμεο σο 

πξνο ηνλ A. Όηαλ ε θηλεηηθή είλαη ζεηηθήο ηάμεο ηόζν γηα ηνλ D όζν θαη γηα ηνλ A 

παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ, δειαδή ν ξπζκόο πεξλά από 

έλα ειάρηζην κε αιιαγή ζην δπλακηθό ηνπ θαηαιύηε, ελώ παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά 

εθαηζηείνπ όηαλ ν ξπζκόο πεξλά από έλα κέγηζην όζνλ αθνξά ηελ κεξηθή πίεζε ηνπ 

D θαη ηνπ A. Οη θαλόλεο ζπλνςίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ Σρήκαηνο 4.32.  

Όπσο θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ Σρήκαηνο 4.32 όιεο νη παξαηεξνύκελεο 

αιιαγέο ιόγσ ηνπ δπλακηθνύ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθή ζπκθσλία κε ηνπο θαλόλεο 

ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο [54, 57-59], πνπ επηηξέπεη ηελ πξόβιεςε ηεο 

ειεθηξνρεκηθήο ζπκπεξηθνξάο βαζηδόκελνη ζηελ θηλεηηθή ηεο αληίδξαζεο, δειαδή 

βαζηδόκελνη ζηελ κεηξνύκελε ηάμεο ηεο αληίδξαζεο  αD θαη αA ζε ζπλάξηεζε ηνπ 

ειέθηξνληνδόηε (D) θαη ηνπ ειεθηξνληνδέθηε (A).  

Τν Σρήκα 4.32 παξέρεη κηα επηβεβαίσζε απηώλ ησλ θαλόλσλ πξνώζεζεο [54, 

57-59] ζε όξνπο θηλεηηθήο ηεο αληίδξαζεο (Σρήκαηα 4.28 θαη 4.29) θαη ηεο 

παξαηεξνύκελεο ζπκπεξηθνξάο (Σρήκα 4.25). Μπνξεί λα παξαηεξεζεί πσο ε 

αληίδξαζε ηεο κεζαλνπνίεζεο είλαη πάληα ζεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην H2 (αD>0) 

(Σρήκα 4.28). Ωο εθ ηνύηνπ όηαλ είλαη αξλεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην CO2 (αA<0) 

(Σρήκα 4.29, πςειή
2COP ) ηόηε παξαηεξείηαη ειεθηξόθνβε  ζπκπεξηθνξά. Όηαλ είλαη 

ζεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην CO2 (αA>0) (Σρήκα 4.29, ρακειή 
2COP ) ηόηε παξαηεξείηαη 

ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ. Η αληίδξαζε RWGS είλαη πάληνηε ζεηηθήο 

ηάμεο πξνο ην CO2 (αA>0) (Σρήκα 4.29). Ωο εθ ηνύηνπ όηαλ είλαη αξλεηηθήο ηάμεο 

πξνο ην H2 (αD<0) (Σρήκα 4.28, πςειή 
2HP ) ηόηε παξαηεξείηαη ειεθηξόθηιε 

ζπκπεξηθνξά. Όηαλ είλαη ζεηηθήο ηάμεο πξνο ην H2 (αD>0) (Σρήκα 4.28, πνιύ κηθξή 
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2HP ) ηόηε παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ. Αλακέλεηαη επίζεο 

ζπκπεξηθνξά εθαηζηείνπ γηα αD<0 θαη αA<0, δειαδή ζηελ πεξηνρή ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ θαη πςειώλ κεξηθώλ πηέζεσλ ησλ αληηδξώλησλ  (θάησ αξηζηεξό 

κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 4.32) αιιά δελ θαηαζηεί δπλαηόλ λα αλαθηεζνύλ θηλεηηθά 

δεδνκέλα ζε απηήλ ηελ πεξηνρή.  

 

 

Electrochemical and classical promotion rules 
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ρήκα 4.32: Καλόλεο Πξνώζεζεο [54, 57-59] (πάλσ) θαη ε επηβεβαίσζή ηνπο 

(θάησ). Τν D αλαπαξηζηά ην ξνθεκέλν ειεθηξνληνδόηε (δειαδή απηό πνπ κεηώλεη ην 

δπλακηθό ηνπ θαηαιύηε θαη ην έξγν εμόδνπ, π.ρ. H2), ην A αλαπαξηζηά ην ξνθεκέλν 

ειεθηξνληνδέθηε (δειαδή απηόλ πνπ απμάλεη ην δπλακηθό ηνπ θαηαιύηε θαη ην έξγν 

εμόδνπ), αD θαη αA είλαη ε θηλεηηθή ηάμε ησλ αληηδξάζεσλ όζνλ αθνξά ην D θαη ην 
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A. Η επηβεβαίσζε βαζίδεηαη ζηα Σρήκαηα 4.28, 4.29 θαη 4.25 (θάησ). Η αληίδξαζε 

κεζαλνπνίεζεο είλαη πάληα ζεηηθήο ηάμεο πξνο H2 (αD>0) (Σρήκα 4.28). Έηζη όηαλ 

είλαη αξλεηηθήο ηάμεο ζε CO2 (αA<0) (Σρήκα 4.25, πςειή 
2COP ) ηόηε παξαηεξείηαη 

ειεθηξόθνβε ζπκπεξηθνξά. Όηαλ είλαη ζεηηθήο ηάμεο ζε CO2 (αA>0) (Σρήκα 4.29, 

ρακειή 
2COP ) ηόηε παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ. Η RWGS 

είλαη πάληνηε ζεηηθήο ηάμεο πξνο ην CO2 (αA>0) (Σρήκα 4.29). Ωο εθ ηνύηνπ όηαλ 

είλαη αξλεηηθήο ηάμεο πξνο H2 (αD<0) (Σρήκα 4.28, πςειή 
2HP ) ηόηε παξαηεξείηαη  

ειεθηξόθηιε ζπκπεξηθνξά. Όηαλ είλαη ζεηηθήο ηάμεο πξνο H2 (αD>0) (Σρήκα 4.28, 

πνιύ ρακειή 
2HP ) ηόηε παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά αλεζηξακκέλνπ εθαηζηείνπ. 
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4.8. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη δηάηαμε αληηδξαζηήξα πςειώλ πηέζεσλ 

4.8.1 Πξνεηνηκαζία θαηαιπηώλ  

Οη ζηεξενί ειεθηξνιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ αληηδξαζηήξα πςειώλ 

πηέζεσλ ήηαλ δηζθία 8 mol% Y2O3-stabilized ZrO2 (YSZ) κε δηάκεηξν 18 mm θαη 

πάρνο 2 mm από ηελ εηαηξεία Ceraflex. Οξγαλνκεηαιιηθή πάζηα ρξπζνύ (Metalor, 

A1118) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα ειεθηξόδηα βνεζεηηθό θαη αλαθνξάο ζηελ κηα 

πιεπξά ηνπ δηζθίνπ, αθνινπζνύκελα από πύξσζε ζηνλ αέξα ζηνπο 650
o
C γηα 1 hr. 

Πεηξάκαηα όπνπ θαη ηα ηξία ειεθηξόδηα ήηαλ από ρξπζό έδεημαλ πσο ν ρξπζόο είλαη 

θαηαιπηηθά αλελεξγόο ηόζν γηα ηελ αληίδξαζε ηεο κεζαλνπνίεζεο όζν θαη γηα ηελ 

RWGS. Τα θαηαιπηηθά πκέληα Ru ελαπνηέζεθαλ ζηελ αληηδηακεηξηθή πιεπξά ηνπ 

δηζθίνπ, κε εκπνηηζκό ελόο 150mM δηαιύκαηνο RuCl3 ζε ηζνπξνπαλόιε ζηνπο 50
o
C, 

αθνινπζνύκελε από πύξσζε ζηνπο 500
o
C γηα 1 hr. Η κάδα ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ 

ήηαλ ~1 mg.  

Πξηλ από ηηο θαηαιπηηθέο κεηξήζεηο, έιαβε ρώξα αλαγσγή ζε 5% H2/He 

ζηνπο 300
o
C γηα 1 hr.  

 

4.8.2 Αληηδξαζηήξαο Τςειώλ Πηέζεσλ 

Η αληίδξαζε έιαβε ρώξα ζε έλαλ αληηδξαζηήξα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο κνλήο 

πειιέηαο ηξνπνπνηεκέλνπ θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία έσο θαη 5 bar (Σρήκα 4.33). Τν 

δείγκα ηνπνζεηήζεθε ζε έλαλ ζσιήλα quartz όγθνπ 70 cm
3
, πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε 

δνρείν αλνμείδσηνπ ράιπβα κε αδξαλέο αέξην ζηε ξνή εηζόδνπ θαη εμόδνπ έηζη ώζηε 

θαη νη δύν ζάιακνη λα δεκηνπξγνύληαη όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.33, ην έλα κέζα 

ζην ζσιήλα, ην άιιν κεηαμύ ηνπ ζσιήλα quartz θαη ηνπ ζαιάκνπ stainless steel. Τα 

ηξία ειεθηξόδηα (όια εθηεζεηκέλα ζην ίδην αέξην κείγκα) ζπλδένληαη κέζσ ζπξκάησλ 

Au κε ηνλ γαιβαλνζηάηε/πνηελζηνζηάηε. Η πίεζε ζηνλ αληηδξαζηήξα ξπζκίδεηαη 

κέζσ ηεο ξύζκηζεο ηεο ξνήο εμόδνπ από κηα βαιβίδα βειόλαο. Η πίεζε κεηξάηαη 

κέζσ ελόο κεραληθνύ καλνκέηξνπ. Γηα ηελ εμηζνξξόπεζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πίεζεο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ηνπ ζσιήλα quartz, ν 

εμσηεξηθόο ζάιακνο αλνμείδσηνπ ράιπβα ξπζκίδεηαη ζηελ ίδηα πίεζε.   

Φξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην ίδην αέξην κείγκα γηα αύμεζε ηεο πίεζεο. Η ζύζηαζε ηνπ 

αεξίνπ ηξνθνδνζίαο θαη ε ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή, Ft, ξπζκίζηεθαλ κε 

ειεθηξνληθά ξνόκεηξα (Brooks). Τα αληηδξώληα ήηαλ πηζηνπνηεκέλα πξόηππα 3% 

CO2 ζε He θαη 30% H2 ζε He. Καζαξό He (99.999%) ηξνθνδνηείηαη γηα λα ξπζκίζεη 

πεξαηηέξσ ηελ ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηελ αέξηα ζύζηαζε εηζόδνπ 

ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Όια ηα πεηξάκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη εδώ δηεμήρζεζαλ ζε 

ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή παξνρή 100 cm
3
/min. Τα αληηδξώληα θαη ηα πξντόληα 

αλαιύζεθαλ κέζσ on-line αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο (ρξεζηκνπνηώληαο ζηήιεο Porapaq 

QS θαη Molecular Sieve 5A) ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ αλαιπηή IR CO2-CO-CH4 (Fuji 
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Electric). Σηαζεξά ξεύκαηα θαη δπλακηθά εθαξκόζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 

γαιβαλνζηάηε-πνηελζηνζηάηε AMEL 2053. 

 

 

 

ρήκα 4.33: Αληηδξαζηήξαο κνλήο πειιέηαο γηα πεηξάκαηα EPOC ζε πςειή πίεζε. 

 

4.8.3 Δλεξγόο θαηαιπηηθή επηθάλεηα  

Η ελεξγόο θαηαιπηηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαιπηηθνύ πκελίνπ Ru/YSZ 

ππνινγίζηεθε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κέζσ πνηελζηνζηαηηθνύ πεηξάκαηνο κέζσ 

ηεο ζηαζεξάο ρξόλνπ ραιάξσζεο, η (εμίζσζε 7) [76]. 

Φξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε (7), ην NG ππνινγίζηεθε ζηα ~1.2x10
-7

 mol O, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πείξακα δπλακηθήο απόθξηζεο ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο CH4 από 

ηελ επηβνιή ηνπ ζεηηθνύ δπλακηθνύ ζηνπο 315
o
C (παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.34), 

όπνπ 140 s   θαη I = 160 κA . Απηή ε ηηκή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ησλ ζπρλνηήησλ ιόγνπ αλαζηξνθήο, (TOFs), γηα ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο  

Ru/YSZ.  



242  Κεθάλαιο 4 

 

 

 

 

ρήκα 4.34: Γπλακηθή απόθξηζε ησλ θαηαιπηηθώλ ξπζκώλ παξαγσγήο CH4 θαη CO 

θαηά ηελ επηβνιή ελόο ζηαζεξνύ ζεηηθνύ ξεύκαηνο (+160 A) ζηνλ θαηαιύηε 

Ru/YSZ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ  θαη ηεο ελεξγνύ θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο NG. T= 

315
o
C, P=1 bar. 

 

4.9. Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε 

 Τν Σρήκα 4.35 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθιεθηηθόηεηα 

ησλ πξντόλησλ ζε θαηαιπηηθά πκέληα Ru ελαπνηεζεηκέλα ζε YSZ. Η παξαγσγή CH4 

επλνείηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ελώ ε εθιεθηηθόηεηα σο πξνο ην CO απμάλεηαη 

από 0% ζε 40% ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 250
o
C. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.35, 

αλνδηθή πόισζε (ΓUWR>0) εληζρύεη ηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 ελώ ε 

εθιεθηηθόηεηα πξνο CO εληζρύεηαη κε επηβνιή αξλεηηθνύ δπλακηθνύ. 
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ρήκα 4.35: Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 θαη CO ζε 

Ru/YSZ, ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη ππό επηβνιή ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ 

δπλακηθνύ. 
2 2H COP =7 kPa, P =1 kPa  

 

Τν Σρήκα 4.36 δείρλεη ηελ δπλακηθή απόθξηζε ησλ θαηαιπηηθώλ ξπζκώλ 

παξαγσγήο CH4 θαη CO θαηά ηελ επηβνιή θαη αθαίξεζε ελόο ζηαζεξνύ ζεηηθνύ 

δπλακηθνύ ζηνπο 315
o
C θαη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Παξνρή O

2-
 ζηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα κέζσ επηβνιήο ζεηηθνύ δπλακηθνύ πξνθαιεί αύμεζε ζηνλ ξπζκό 

παξαγσγήο CH4 θαη κείσζε ζηνλ ξπζκό παξαγσγήο CO. Ο ιόγνο πξνζαύμεζεο ηνπ 

ξπζκνύ είλαη ίζνο κε 1.8 γηα ηελ αληίδξαζε κεζαλνπνίεζεο (
4CH 1.8  ) θαη ίζνο κε 

0.8 γηα ηελ αληίδξαζε RWGS ( CO 0.8  ). Η θαηλόκελε Φαξαληατθή Απόδνζε γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκό CH4, 
4

CH , ππνινγηζκέλε από ηελ (6.2) είλαη 120 θαη απηή ηνπ CO, 

CO , ππνινγηζκέλε από ηελ 6.1) είλαη -4: 
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ρήκα 4.36: Γπλακηθή απόθξηζε θαηαιπηηθνύ ξπζκνύ παξαγσγήο, TOFs ηνπ CH4 

θαη CO θαη θαηαλάισζεο CO2 θαζώο θαη ηνπ ξεύκαηνο κε ηελ επηβνιή ζηαζεξνύ 

ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+2V) ζε Ru/YSZ. 
2 2H COP =7 kPa, P =1 kPa , T= 315

o
C, Pt=1 bar. 

 

 

Παξόκνηα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ ζε ζπλνιηθή πίεζε 5 bar. Τν Σρήκα 4.37 

δείρλεη ηελ δπλακηθή απόθξηζε ησλ θαηαιπηηθώλ ξπζκώλ παξαγσγήο CH4 θαη CO 

θαηά ηελ επηβνιή θαη αθαίξεζε ζηαζεξνύ ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+2V) ζηνπο 315
o
C. 

Αξρηθά ε εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4 είλαη 98%. Δπηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+2V), 

δειαδή παξνρή O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα, πξνθαιεί 50% αύμεζε ζηνλ ξπζκό 

ζρεκαηηζκνύ CH4 θαη 25% κείσζε ζηνλ ξπζκό ζρεκαηηζκνύ CO. Η εθιεθηηθόηεηα 

πξνο CH4 απμάλεηαη ζε 99%. Αξλεηηθή επηβνιή δπλακηθνύ (-2V) έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. 
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ρήκα 4.37: Γπλακηθή απόθξηζε θαηαιπηηθνύ ξπζκνύ παξαγσγήο, TOFs ηνπ CH4 

θαη CO θαη θαηαλάισζεο CO2 θαζώο θαη ηνπ ξεύκαηνο κε ηελ επηβνιή ζηαζεξνύ 

ζεηηθνύ δπλακηθνύ (+2V) ζε Ru/YSZ. 
2 2H COP =7 kPa, P =1 kPa , T= 315

o
C,, Pt=5 bar.  

 

Η παξαηεξνύκελε ειεθηξόθνβε ζπκπεξηθνξά WR( r / U 0)   γηα ηελ 

αληίδξαζε κεζαλνπνίεζεο θαζώο θαη ε παξαηεξνύκελε ειεθηξόθηιε ζπκπεξηθνξά 

WR( r / U 0)    γηα ηελ αληίδξαζε RWGS ζηα Σρήκαηα 4.36 θαη 4.37 είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο θαλόλεο ηεο ρεκηθήο θαη ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο [57, 58]. 

Πξάγκαηη όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνύκελε κειέηε [66] θαζώο θαη ζε 

άιιεο πξόζθαηεο κειέηεο [26, 33, 49, 77] θαη όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκαηα 4.28 θαη 

4.29, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπ αεξίνπ ζην Σρήκα 4.36 ν ξπζκόο ηεο κεζαλνπνίεζεο 

είλαη ζεηηθήο ηάμεο ζηνλ ειεθηξνληνδόηε (H2) θαη αξλεηηθήο ηάμεο σο πξνο ηνλ 

ειεθηξνληνδέθηε (CO2), σο εθ ηνύηνπ νη θαλόλεο ελίζρπζεο πξνβιέπνπλ 

ειεθηξόθνβε ζπκπεξηθνξά WR( r / U 0)    όπσο έρεη παξαηεξεζεί πεηξακαηηθά 

(Σρήκαηα 4.36 θαη 4.37). Αθ‟εηέξνπ ην Σρήκαηα 4.28 θαη 4.29 δείρλεη επίζεο όηη, 

θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ν ξπζκόο παξαγσγήο CO κέζσ ηεο αληίδξαζεο RWGS 

είλαη αξλεηηθήο ηάμεο σο πξνο ηνλ ειεθηξνληνδόηε (H2) θαη ζεηηθήο ηάμεο σο πξνο 



246  Κεθάλαιο 4 

 

 

 

ηνλ ειεθηξνληνδόηε (CO2), σο εθ ηνύηνπ πεηξακαηηθά παξαηεξήζεθε ειεθηξόθηιε 

WR( r / U 0)    ζπκπεξηθνξά (Σρήκαηα 4.36 θαη 4.37).  

Τν Σρήκα 4.38 δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζπλνιηθήο πίεζεο ζηνπο ξπζκνύο 

παξαγσγήο CH4 θαη CO. Απμάλνληαο ηελ πίεζε εληζρύεηαη ν ξπζκόο ηεο 

κεζαλνπνίεζεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαηαζηέιιεη ηνλ ξπζκό παξαγσγήο CO. 

Παξόκνηα ζηα Σρήκαηα 4.36 θαη 4.37, ζε όιν ην εύξνο ησλ πηέζεσλ ε αληίδξαζε 

κεζαλνπνίεζεο είλαη θαζαξά ειεθηξόθνβε ελώ ε αληίδξαζε RWGS είλαη θαζαξά 

ειεθηξόθηιε όπσο αλακέλεηαη από ηνπο θαλόλεο ελίζρπζεο. Σην αηνκηθό επίπεδν ε 

παξαηεξνύκελε αύμεζε ζηνλ ξπζκό ηεο κεζαλνπνίεζεο κε επηβνιή ζεηηθνύ 

δπλακηθνύ κπνξεί λα απνδνζεί ζε, ππνβνεζνύκελε από ηα δηαρεόκελα είδε O
2-

, 

απνδόκεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ RuO2 θαη ζπλεπαθόινπζε αλαγσγή ηνπ ιόγνπ 

RuO2/Ru, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο [66] βαζηδόκελνη ζηηο κεηξήζεηο XPS. 

Απηή ε δηαδηθαζία νδεγεί ζε κηα πην αλεγκέλε άξα θαη πην ελεξγή επηθάλεηα Ru. Δπί 

πιένλ, ε παξνρή O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα θαζώο θαη ε δεκηνπξγία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηπινζηηβάδαο ζηελ εθηεζεηκέλε ζηελ αέξηα θάζε θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα Ru απμάλεη ην έξγν εμόδνπ ηνπ θαηαιύηε[66, 76]. Τν πξναλαθεξζέλ νδεγεί 

ζε ηζρπξνπνίεζε ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο Ru-H (ειεθηξνληνδόηεο) θαη ζηελ εμαζζέληζε 

ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο Ru-CHxO (ειεθηξνληνδέθηεο) θαη έηζη ζε κηα αύμεζε ηεο ηηκήο 

ηνπ ιόγνπ θάιπςεο H/CHxO (δειαδή 
xH CH O/  ), όπνπ CHxO δειώλεη όια ηα 

νμπγνλνύρα ελδηάκεζα είδε πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ξόθεζε CO2 (x = 0, 1, 2). 

Απηό επλνεί ηελ αληίδξαζε ηεο κεζαλνπνίεζεο θαη θαηαζηέιιεη ηελ αληίδξαζε  

RWGS.  

Η αληηζηξεπηόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα Σρήκαηα 4.36 θαη 4.37 κπνξεί λα 

απνδνζεί ηόζν ζηελ θαηαλάισζε ησλ πξνσζεηηθώλ ηνληηθώλ εηδώλ (O
δ-

 or OH
-

) από 

ην πδξνγόλν θαη ηελ αλαδόκεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ RuO2 από ην νμπγόλν πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ απνδόκεζε ηνπ CO2. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, αξλεηηθή πόισζε, δειαδή άληιεζε O
δ-

 από ηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, πξνθαιεί κείσζε ζην έξγν εμόδνπ ηνπ θαηαιύηε [76] θαη 

ζπλαθόινπζε εμαζζέληζε ηνπ δεζκνύ ξόθεζεο Ru-H θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ δεζκνύ 

ξόθεζεο Ru-CHxO. Απηό κεηώλεη ηνλ ιόγν 
xH CH O/   επλνώληαο ηελ αληίδξαζε 

RWGS. 
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ρήκα 4.38: Δπίδξαζε ηεο ζπλνιηθήο πίεζεο ζηνπο ξπζκνύο ζρεκαηηζκνύ θαη ζηνπο 

TOFs ησλ CH4 θαη CO ζε Ru/YSZ ππό ζπλζήθεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη ππό 

ζεηηθή θαη αξλεηηθή πόισζε . T=315
o
C. 
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4.10 πκπεξάζκαηα  

Η επίδξαζε ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο θαηάιπζεο (EPOC ή 

θαηλόκελν NEMCA) κειεηήζεθε γηα ηελ αληίδξαζε ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 

ρξεζηκνπνηώληαο θαηαιπηηθά-ειεθηξόδηα Ru ελαπνηεζεηκέλα ζε πειιέηεο ζηεξενύ 

ειεθηξνιύηε YSZ ζε ζεξκνθξαζίεο 200
o
C θαη 340

o
C θαη αηκνζθαηξηθή πίεζε. Τν 

κεζάλην βξέζεθε λα είλαη ην θύξην πξντόλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο θαη ηνπο 240
o
C, ελώ 

ην CO ήηαλ ην θπξίαξρν πξντόλ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Δπηβνιή ζεηηθνύ 

δπλακηθνύ, δειαδή παξνρή πξνσζεηηθώλ εηδώλ O
2-

 ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα ηνπ 

Ru, νδεγεί ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο CO2, αθνινπζνύκελε 

από αύμεζε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο CH4 θαη κείσζε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο CO. 

Απηή ε αιιαγή ζηνπο ξπζκνύο παξαγσγήο πξντόλησλ πξνθαιεί αμηνζεκείσηε 

αύμεζε ζηελ εθιεθηηθόηεηα πξνο CH4. Τν αληίζεην θαηλόκελν παξαηεξήζεθε θαηά 

ηελ επηβνιή αξλεηηθνύ δπλακηθνύ, δειαδή αθαίξεζε εηδώλ O
2-

 από ηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα. Τα απνηειέζκαηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο θαλόλεο ελίζρπζεο ηεο 

ειεθηξνρεκείαο θαη ηεο θαηάιπζεο. 

Η ζύγθξηζε ηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 ζε 

θαηαιπηηθά ειεθηξόδηα Ru ελαπνηεζεηκέλα ζε  YSZ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ  200
o
C 

θαη 340
o
C θαη πηέζεηο έσο 5 bar έδεημαλ όηη ε παξαγσγή CH4 επλνείηαη κε ηελ 

επηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ (παξνρή ειεθηξαξλεηηθνύ πξνσζεηή) ελώ ην αξλεηηθό 

δπλακηθό (παξνρή ειεθηξνζεηηθνύ πξνσζεηή) επλνεί ηνλ ζρεκαηηζκό CO. Υςειή 

πίεζε επλνεί ηελ παξαγσγή CH4 ελώ ε παξαγσγή ηνπ CO εληζρύεηαη ζε πςειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, ζε κηθξνύο ιόγνπο H2/CO2 θαη αηκνζθαηξηθή πίεζε. Τα 

απνηειέζκαηα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αληηδξαζηήξα πςειώλ πηέζεσλ, είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο θαλόλεο ελίζρπζεο ηεο ειεθηξνρεκείαο θαη ηεο θαηάιπζεο. 
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